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Apresentação

Inspiradas no papel do Ombudsman, pela tradição clássica – aquele 
que representa os interesses da população –, as Ouvidorias públicas bra-
sileiras revelam-se como o principal canal de interação das instituições 
do governo e a sociedade. 

No que se refere às Ouvidorias Legislativas, cabe destacar que, ao 
estabelecerem um diálogo com os cidadãos, elas cumprem e ao mesmo 
tempo fortalecem as funções legítimas do Poder Legislativo de repre-
sentação, de fiscalização e de controle social.

Ao lado dos processos de gestão da administração pública, as Ouvi-
dorias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de 
Contas da União se estruturaram até se ajustarem às diretrizes estabe-
lecidas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecido como 
Lei de Acesso à Informação – LAI.

Em 2012, os três setores celebraram um Acordo de Cooperação Téc-
nica, cujo objeto pretendeu a estruturação e o funcionamento da rede 
de relacionamento entre o Senado, a Câmara e o TCU, compreendendo 
o intercâmbio de informações, a cooperação técnico-científica, a arti-
culação de esforços, a formação de parceria estratégica e a definição de 
diretrizes comuns, por meio do estabelecimento de compromissos e ações 
conjuntas, bem como viabilizar o apoio a ações de atendimento aos cida-
dãos no âmbito da Ouvidoria de cada um dos partícipes.

O Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas inaugurou esse 
conjunto de ações, instituídas na direção de favorecer as atividades de-
senvolvidas pelas Ouvidorias públicas, e propôs debater estratégias para 
atingir os objetivos das Ouvidorias na promoção da transparência e do 
controle social.

O resultado aí está, com ampla discussão sobre o papel das ouvido-
rias, quais avanços e desafios no sentido de alcançarem o aprimoramen-
to dos processos de gestão pública e as soluções satisfatórias ao cumpri-
mento de sua missão institucional. 

Deputado Nelson Marquezelli
Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados



9

Abertura

O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Senhoras e senhores, 
bom dia. Damos início ao Seminário Nacional das Ouvidorias Legis-
lativas, uma iniciativa conjunta dos três órgãos do Poder Legislativo 
Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas 
da União – TCU, com o tema Transparência e Controle Social: os De-
safios do Poder Legislativo. O Seminário tem o objetivo de debater as 
estratégias das Ouvidorias na promoção da transparência e do Controle 
Social, além de discutir o papel decisório, como instrumentos de gestão 
e canais de mediação entre as instituições públicas e a sociedade.

O evento, que reúne Parlamentares, profissionais e estudiosos do 
setor, inaugura um conjunto de ações no âmbito do protocolo de co-
operação, celebrado em 2012 pelas três Casas do Legislativo Federal, 
para buscar um intercâmbio de informações, a atuação conjunta na área 
técnico-científica, a formação de parceria estratégica e a definição de 
diretrizes comuns.

Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela 
Internet na página da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br, por 
meio da ferramenta Webcamara.

Neste momento, são convidados a compor a Mesa de abertura 
o Sr. Deputado Nelson Marquezelli, Ouvidor-Geral da Câmara dos 
Deputados; o Exmo. Sr. Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tri-
bunal de Contas da União; o Sr. Eduardo Duailibe, Ouvidor do Tribunal 
de Contas da União; a Sra. Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa do 
Senado Federal; e o Sr. Antônio Joaquim, da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil.

Senhoras e senhores, pedimos a todos que se coloquem em posição 
de respeito para a execução do Hino Nacional. 

O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Neste momento fará 
uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Augusto Nardes. 
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MINISTRO AUGUSTO NARDES – Presidente do TCU
Meu caro Deputado Nelson Marquezelli, meu ex-colega, Ouvidor 

desta Casa, é uma satisfação reencontrá-lo neste recinto de tantas e tan-
tas mobilizações que fizemos juntos, mobilizações que repercutiram em 
todo o Brasil, como a chamada securitização, que já está esquecida, mas 
salvou o Brasil. Acho que o Antonio Joaquim também participava na-
quela época, porque foi Deputado Federal. Construímos juntos também 
a Lei do Simples. E, quando lancei a Frente Parlamentar da Micro e Pe-
quena Empresa, jamais pensaria que poderíamos chegar a uma lei que 
hoje beneficia 7,5 milhões de empresas em todo o País, as quais pagam 
só um imposto, e ajuda mais de 20 milhões de trabalhadores. O ami-
go ajudou muito nessa empreitada que tivemos no Congresso Nacional. 
Cláudia Lyra, que representa aqui a Lúcia Vânia, que também foi nossa 
colega e trabalhou junto conosco nesses grandes projetos para o Brasil. 

quero destacar a presença do Eduardo Duailibe, Ouvidor do Tribu-
nal de Contas da União, e de todos os que representam as Ouvidorias do 
Brasil, na pessoa da Adriana Campos e do nosso Ouvidor cearense do 
Ministério Público.

É importante esse tipo de debate. É importante esse tipo de diálogo 
para que a gente possa melhorar a transparência no Brasil. 

Eu tenho a convicção de que o Brasil precisa cada vez mais, meu caro 
Deputado Marquezelli, ter a transparência como uma forma de mostrar 
à sociedade brasileira o que se faz no Executivo, no Legislativo, no Ju-
diciário. E nós temos, por meio da Câmara dos Deputados e do Senado, 
que aqui está representado, que tomar essa iniciativa. 

Essa sua iniciativa de fazer esse Seminário Nacional das Ouvidorias 
Legislativas é um bom exemplo para o Brasil. Por isso, Deputado Nelson 
Marquezelli, V.Exa. que é um dos Parlamentares mais experientes desta 
Casa toma uma iniciativa que com certeza vai repercutir em todo o País. 
O Legislativo tem que ser o líder nessa questão. Para nós do Tribunal 
de Contas da União, que avaliamos as contas do País e que fazemos um 
parecer prévio, todos os anos, para o Congresso Nacional, quanto maior 
a transparência, quanto maior a interlocução com a sociedade, maior 
e melhor será a capacidade de fazer a avaliação das contas públicas e 
de se ter uma condição de mostrar para a sociedade onde estão sendo 
aplicados os recursos. E a Ouvidoria é a forma mais fácil de o cidadão se 
comunicar conosco, e, nós, por meio da nossa Ouvidoria, temos perma-
nentemente informações de tudo o que acontece no Brasil.
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O controle social, meu caro Deputado Marquezelli, tem que ser au-
mentado para que a gente possa diminuir os desvios, diminuir a corrup-
ção e ter mais eficiência do Estado brasileiro, mais efetividade do Estado 
brasileiro.

Aliás, as contas do ano passado, que já relatamos, esperamos que se-
jam votadas. Faz muitos anos que, infelizmente, a Câmara e o Senado 
não votam as contas, e eu quero aqui, de público, fazer um pedido para o 
meu amigo Deputado Nelson Marquezelli para que fale com o Senador 
Renan. Eu já falei com o Senador Renan, com o nosso Presidente Renan, 
já falei com o Presidente Henrique Alves. Faz mais de 12 anos que não 
são votadas as contas, que é a atividade mais importante do Congresso, 
e eu falo como ex-Congressista, para que a gente possa mostrar onde 
estão os gargalos da administração pública brasileira.

E, nas contas do ano passado, nós já analisamos, vimos as fragilida-
des da administração pública. Apenas 9% do dinheiro para urbanismo 
foi aplicado em relação a investimentos. Em relação à área da saúde, ape-
nas 27% do que estava previsto foi aplicado. Na área da educação, apenas 
45% para investimento foi aplicado.

Aliás, o único setor que conseguiu aplicar mais de 50% foi a Defesa 
Nacional, com 52%. Todos abaixo de 50%, sendo, depois, em segundo 
lugar, a melhor implementação a educação, com 45%. Já conversei com o 
Ministro Aloízio Mercadante que nós precisamos priorizar a educação e 
melhorar a gestão da educação brasileira. E para isso o Tribunal de Con-
tas da União juntou-se, este ano, à Atricon, a Associação dos Membros 
dos Tribunais, representados aqui por Antônio Joaquim. Chamamos 30 
tribunais e, junto com o Presidente da Atricon, fizemos a primeira coo-
peração entre Tribunais de Contas dos Estados e o TCU para fazer uma 
avaliação da educação no Brasil como um todo.

Por isso, meu caro Deputado Marquezelli, se nós não melhorarmos a 
educação, não haverá capacidade de aumentar a transparência e de dar 
uma condição melhor de elevação de distribuição de renda da sociedade 
brasileira.

Portanto, é necessário que possamos trabalhar juntos com os Tribu-
nais de Contas dos Estados, como estamos fazendo com a Atricon, com 
a Câmara dos Deputados, com o Senado. Temos condições de avançar 
nessa questão do controle social brasileiro.

Para isso, qual é a aposta do Tribunal de Contas da União, meu 
caro Deputado Marquezelli? É apostar na gestão brasileira e no seu 
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aperfeiçoamento. Eu citei aqui alguns números: saúde, educação, ur-
banismo, saneamento. Não se entrega para a sociedade o produto, 
não se consegue entregar, por quê? Não há boa gestão, não há treina-
mento, não há quadros, não há memórias.

Vimos, nessa última eleição, prefeitos borrando tudo no seu computador 
e não deixando nada para o próximo prefeito. Como temos excelentes Mi-
nistérios, de excelente qualidade, no Governo atual, temos Ministérios em 
que todos os funcionários são de confiança, sem memória, sem padrão de 
governança. Se continuarmos assim, jamais poderemos nos transformar 
numa liderança mundial se o Estado brasileiro não avançar. 

Treinar é fundamental, com a evolução da informática, que muda 
tudo a cada ano, a cada mês, a cada semana. Atualizar os funcionários 
públicos, motivá-los. Neste ano, Deputado Marquezelli, estamos fazen-
do uma auditoria para avaliar os nossos funcionários públicos federais, 
para avaliar se Ministérios, Estados ou Prefeituras têm planos estratégi-
cos, ou se as nossas empresas estatais têm planos estratégicos – muitas 
não têm –, se têm metas estabelecidas para avaliar os seus funcionários. 
Faremos esse levantamento. Já fizemos isso em relação à governança de 
TI. Em 2010, havia só 5% de TI aprimorada no Brasil. Depois que passa-
mos a fazer, já melhorou para 16%.

Se não houver indicadores de acompanhamento da gestão pública – e 
nós fizemos essa avaliação em mais de 350 instituições, entre elas o Banco 
Central e o Banco do Brasil –, não tem como haver transparência. Se não 
se acompanhar a evolução dos números da gestão pública, como ter trans-
parência e como a sociedade vai saber? Por isso, estamos fazendo essa au-
ditoria em conjunto na educação. Faremos sobre a saúde, estamos fazendo 
sobre pessoal e, em breve, em novembro, vamos mostrar para a sociedade. 

A grande novidade do Tribunal de Contas da União é que passaremos 
a informar ao Congresso Nacional, Cláudia Lyra e meu caro Deputado 
Marquezelli, não somente as obras mais importantes que estão com 
sobrepreço, com superfaturamento, mas passaremos a ter o Fisc-Saúde 
anual, o Fisc-Educação anual, trabalhando junto com a Atricon. E pas-
saremos a fazer sobre segurança e sobre pessoal também, porque se não 
aperfeiçoar o pessoal, se não melhorar os quadros, se não houver plano 
de carreira, se não houver padrões mínimos de gestão nos Ministérios, 
nos Estados ou nos Municípios, como fazer a entrega para a sociedade 
de produtos como educação e saúde?

Ver a eficiência do Estado, ver a efetividade do Estado, se realmente 
aquilo que foi proposto está sendo entregue para a sociedade, esses são 
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os desafios que nós temos. Para desatar o nó da burocracia brasileira, é 
necessário, portanto, que trabalhemos em conjunto com o Congresso 
Nacional, com o Senado, com a Câmara, com o Executivo, em quatro 
mãos. Eu tive uma longa conversa com o Joaquim Barbosa, para que o 
Judiciário também melhore a sua governança. Fizemos uma cooperação, 
e nós, do Tribunal, estamos à disposição. 

Portanto, estamos apresentando uma proposta – e hoje ainda terei 
uma audiência com a Presidenta Dilma – para trabalharmos juntos e 
aperfeiçoarmos a gestão pública, não somente na área de pessoal, não 
somente na questão de processos que estão atrasados de obras impor-
tantes, como a da transposição do São Francisco, em que eram previstos 
4,2 bilhões, para terminar em 2010; nós estamos em 2013 e já está em 
8,5 bilhões com o projeto para 2015.

Nós queremos ajudar o Governo, ajudar o Congresso, trabalhar junto 
com o Congresso e, por isso, nós entendemos que temos que fazer um 
grande projeto, um pacto de governança no Brasil. O TCU não quer go-
vernar. O TCU vai continuar fazendo auditoria de conformidade. Aliás, 
na última eleição, entregamos uma lista de 6.800 pessoas condenadas 
que não puderam se candidatar. Foram 6.800 pessoas! É muita gente!

Mas só punir resolve se não melhorar a gestão, se não houver plane-
jamento, se não houver treinamento? Não resolve. Por isso, o nosso pro-
jeto – e finalizo com essa proposta de que possamos trabalhar juntos – é 
criarmos um grande sistema de ouvidoria no País, é criar um grande sis-
tema de controle externo. Estamos trabalhando junto com os tribunais. 
E a nossa proposta mais ousada, que eu já expus para o Vice-Presidente, 
para o Presidente do Senado e para o Presidente da Câmara, é fazer um 
pacto pela governança, buscando boas práticas de governança nos paí-
ses mais desenvolvidos e aquilo que for possível implementar no Brasil. 

Como está esse projeto? No dia 8 de outubro, nós vamos assinar um 
acordo de cooperação com a OCDE, que, hoje, é a organização de desen-
volvimento econômico mais avançada do mundo em governança. Como 
o Brasil vai participar? Pegando as boas práticas que temos aqui, os pon-
tos positivos, pegando as boas práticas do Canadá, que já está no proces-
so, dos Estados Unidos, que já estão no projeto – eu convidei esses países 
e eles aceitaram –, da Coreia do Sul, que também já está no projeto, e 
da França, que já está no projeto. Eu fui buscar isso nos países mais de-
senvolvidos, pegar as boas práticas de governança, para nós replicarmos 
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isso no Brasil e na América Latina, já que atualmente nós presidimos a 
Organização Latino-Americana dos Tribunais de Fiscalização Superior.

Portanto, meu caro Marquezelli, eu tenho a convicção de que, se o 
Brasil quiser ser líder mundial, tem que aperfeiçoar o Estado. E nós, o 
Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Tribunal de Contas da União, 
temos de trabalhar juntos com a Presidente Dilma, com quem estiver na 
Presidência, independentemente de questão política, de questão parti-
dária, para aperfeiçoar o Estado brasileiro.

As manifestações nas ruas mostraram a carência da educação, a ca-
rência da saúde. Ontem, eu estava em um Diálogo Público que estamos 
fazendo em todo o Brasil – havia em torno de 500 pessoas, e o Gover-
nador estava lá –, e, no dia anterior, eu fui visitar o Hospital do Andaraí, 
que é uma referência, e vi pessoas morrendo nos corredores, na emer-
gência. Fazia 40 graus no Rio de Janeiro e estavam sem ar-condicionado. 
Pessoas estavam à beira da morte, sem uma assistência, sem uma condi-
ção de dignidade humana, o que vocês veem todos os dias na televisão. 
Se isso foi no Rio de Janeiro, imaginem em algumas partes mais distan-
tes do nosso Brasil a situação de penúria que vivem os nossos hospitais 
ou as nossas escolas.

Então, é muito grande o nosso compromisso de apostar na melhoria 
da governança e ouvir o que está acontecendo nas ruas. quando eu saía, 
junto com os meus assessores – está aqui Valdo, que estava junto –, três 
ou quatro pessoas nos interpelaram dizendo: “Olhe, está acontecendo 
isso na emergência. Não mostraram para o senhor a emergência”. Então, 
fomos à emergência e estava lotada, os corredores estavam lotados de 
pessoas passando por um sacrifício imenso, com demora de 5 horas, 6 
horas, para serem atendidas. 

Eu poderia ficar muito tempo falando sobre a realidade que nós temos 
hoje, mas não vou falar muito porque estou cheio de compromissos, mas 
esse compromisso é importante. Nós vivemos um Governo – não falo do 
Governo Federal, falo dos Governos Municipais, dos Governos Estaduais, 
e também do Governo Federal, que tem ilhas, tem bons técnicos e tem 
excelência; eu falo do Brasil –, nós vivemos no Estado brasileiro uma situ-
ação analógica, enquanto a população vive uma situação digital.

Se continuarmos assim e não tivermos a ousadia de apresentar pro-
postas diferenciadas para mudar, um pacto para a melhora da governan-
ça, se não trabalharmos juntos com os tribunais, se não nos unirmos, 
Executivo, Judiciário e Legislativo, se não fizermos um trabalho em con-
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junto, Marquezelli, em curto prazo nós não teremos saída, porque não 
adianta resolver a pressão da semana, nós temos que olhar o futuro e 
pensar a médio e a longo prazos.

Por isso, houve esse gesto da ouvidoria de fazer um seminário nacio-
nal para criarmos talvez um sistema de ouvidorias no Brasil e mostrar-
mos a realidade para o nosso País para conscientizar aqueles que não 
estão conscientes da necessidade de o Brasil avançar para aperfeiçoar o 
Estado brasileiro. 

Para encerrar, a missão do Tribunal de Contas da União é informar o 
Congresso, é informar a sociedade. Com esse projeto da governança, nós 
queremos mostrar onde estão os gargalos, para que a Presidência da Re-
pública, o Senado, a Câmara e o Executivo tomem as suas decisões. Mas, 
para isso, precisamos nos dar as mãos, trabalharmos com várias mãos, 
porque, se não buscarmos as boas práticas como forma de um ajudar o 
outro, não será só com os maus exemplos que vamos juntar gente para 
pensar melhor o Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – queremos registrar a 

presença do Sr. José Valdo Silva, Ouvidor-Geral e Presidente do Conse-
lho Nacional de Ouvidorias do Ministério Público; o Sr. Bruno Pinto de 
Freitas, Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Fará uso da palavra neste instante a Secretária-Geral da Mesa do Se-
nado da República, a Sra. Cláudia Lyra. 

CLÁUDIA LYRA – Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Bom dia a todos e a todas. Deputado Nelson Marquezelli, Ouvidor-Ge-

ral da Câmara dos Deputados, Ministro Augusto Nardes, Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Sr. Eduardo Duailibe, Ouvidor do Tribunal 
de Contas da União, Sr. Antônio Joaquim, Presidente da Associação dos 
Membros de Tribunais de Contas do Brasil, meus cumprimentos. 

Cabe-me nesta solenidade a honra de representar a Ouvidora-Geral 
do Senado Federal, a Senadora Lúcia Vânia, que apresenta suas escusas, 
porque um compromisso inadiável fez com que ela não pudesse estar 
presente agora. 

Passo a ler as suas palavras: 

Peço e agradeço a compreensão de todos, ao tempo em que 
apresento minhas desculpas pela minha ausência na abertura 
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deste evento, que reputo da mais alta importância. Compro-
misso insuperável me fez deslocar a Goiânia nesta manhã, de 
forma absolutamente imprevisível. Saúdo a realização deste 
seminário como um oportuno momento para a troca de ex-
periências e de reflexão para as ouvidorias públicas, os repre-
sentantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as 
organizações não governamentais, os estudiosos e a sociedade 
civil em geral. 

Penso que este seminário também vai servir para que sejam 
discutidas as formas mais eficientes de interação entre as ouvi-
dorias públicas e a sociedade. Ao longo do dia, a Ouvidoria do 
Senado lançará sua cartilha, que, a partir de hoje, será expedida 
para inúmeros parceiros em todo o Brasil. 

que todos tenham um excelente trabalho ao longo do dia. 

Muito obrigada a todos.

Bom dia. 
O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Tem a palavra o Sr. Ou-

vidor-Geral da Câmara dos Deputados, o Deputado Nelson Marquezelli. 
DEPUTADO NELSON MARqUEzELLI – Ouvidor-Geral da 

Câmara dos Deputados
Eu quero saudar, primeiramente, o Presidente do Tribunal, compa-

nheiro desta Casa de muitas batalhas, homem de ideias, que nos ajudou 
a resolver a agricultura brasileira. A securitização da dívida agrícola do 
País passou pelas mãos de Augusto Nardes, que nos ajudou a fazer isso 
no Brasil, na década de 90 do século passado. 

Vamos receber o Ministro José Múcio. Gostaria de convidá-lo para 
compor a Mesa, Ministro José Múcio, por favor. 

quero saudar a Senadora Lúcia Vânia e sua representante nesta ma-
nhã, todos os componentes da Mesa, Joaquim, Valdo, Vando, os colegas, 
todos os que hoje estão enriquecendo este primeiro trabalho da Ouvido-
ria-Geral da Câmara dos Deputados.

O Ministro Nardes foi muito feliz em suas observações, e a gente 
ouve quando, com muita propriedade, ele coloca uma palavra embutida 
em tudo que ele disse, que é gestão. A gestão brasileira precisa melho-
rar – e muito – para a gente poder um dia almejar o nosso País como de 
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Primeiro Mundo. Não se pode continuar com essa burocracia cada vez 
mais enrijecida por falta de gestão.

Vejam bem, com os novos componentes do Tribunal de Contas, três 
ou quatro anos para cá, o Tribunal deu um salto de qualidade. Hoje, 
o Tribunal de Contas tem uma gestão Brasil. Não é mais uma gestão 
correndo atrás de denúncias ou de algo que possa fazer com que se mo-
vimente. É uma gestão procurando a verdade, a realidade; é uma gestão 
procurando fazer com que haja um melhor aproveitamento do dinheiro 
do brasileiro, da administração pública, e com finalidade exclusiva para 
a gente poder ter um País melhor.

Nota-se, na palavra do Presidente do Tribunal, que a preocupação 
primeira é de um País melhor. Isso é importante para todos nós. Aqui 
na Casa, Ministro Nardes, depois que V.Exa. saiu daqui e nós começa-
mos a trabalhar – fui Procurador-Geral da Casa –, nós pegamos uma 
Procuradoria-Geral com mais ou menos 1.200 processos, com gasto 
mensal de R$ 250 mil, e deixamos para o nosso sucessor uma Procura-
doria com apenas 22 processos, e de um gasto de R$ 250 mil mensais, 
deixamos um gasto de R$ 15 mil mensais. O meu antecessor fez mais de 
330 viagens no País. Nós fizemos uma viagem no País. Como se pode, 
com uma viagem e com um gasto menor, apenas deixar um estoque de 
22 processos não resolvidos? Gestão. Fizemos acordos com “n” agentes 
do País, e ao final de dois anos pudemos chegar, no órgão, com uma ges-
tão eficiente, a esses resultados altamente positivos.

A mesma coisa aconteceu quando fomos o quarto-Secretário da 
Câmara. Mais de 300 Deputados moravam em hotéis, e a Câmara pagan-
do R$ 3 mil por mês para cada vaga no hotel, mesmo havendo 300 e pou-
cos apartamentos fechados, com gastos com guardas, faxineiros, limpeza 
e tudo o mais. Em dois anos, esses 300 Deputados passaram a ocupar 300 
apartamentos reformados. Economizamos para a Casa R$ 900 mil por 
mês. E os dois Presidentes tiveram em suas gestões a oportunidade de 
utilizar sobra de orçamento e destiná-la ao Ministério da Educação, para 
que pudesse fazer o aproveitamento desses recursos na área de creches, 
na área de ensino técnico. Portanto, foi uma doação que a Câmara dos 
Deputados fez na minha gestão na quarta-Secretaria da Mesa.

Agora estamos na Ouvidoria, e em dois ou três meses conseguimos 
melhorar a sua gestão. 

Hoje é um farol que nós damos aos dirigentes da Casa, e também para 
os Deputados e Lideranças que se interessam, para poder usar isso como 
instrumento de gestão. E a reivindicação vai para os órgãos, e retorna para 
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quem provocou na Ouvidoria, recebendo informações, críticas construti-
vas ou não. Recebe-se o retorno ao atuar na Ouvidoria.

A Ouvidoria é um dos processos mais importantes em uma democra-
cia. A Ouvidoria substitui ruas, substitui fax, e-mails, Twitter, Facebook. 
É um órgão canal da democracia que pode ajudar na gestão da melhor 
maneira possível para termos um País melhor.

Eu estou com um pronunciamento aqui da Assessoria, mas o Ministro 
Nardes me levou a falar de improviso para poder reforçar as posições dele.

Obrigado a todos pela presença, Srs. Ministros e representantes. O 
objetivo final da palavra, ao encerrar, é: nós temos a oportunidade e o 
dever de fazer um País melhor para os nossos filhos e netos.

Obrigado. Um abraço a todos. 
O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Encerrada a Mesa de 

abertura, pedimos às autoridades presentes que se acomodem na pri-
meira fileira do auditório, para, dentro de instantes, darmos início à pri-
meira conferência do Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas 
– Transparência e Controle Social: os Desafios do Poder Legislativo. 

Senhoras e senhores, damos início agora à primeira conferência do 
Seminário, com o tema Cidadania e Controle Social, a ser proferida pela 
Sra. Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Eliana Calmon. 

Senhoras e senhores, Eliana Calmon é Ministra do Superior Tribunal de 
Justiça desde 1999, e membro da Corte Especial e do Conselho de Adminis-
tração do Tribunal. Integrou os quadros do Ministério Público Federal, e, 
como professora, lecionou nas cátedras de Direito Civil e de Direito Proces-
sual Civil. Ocupou o cargo de Corregedora Nacional de Justiça entre 2010 
e 2012, e atualmente é Diretora-Geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam.

Para dar início à Conferência Cidadania e Controle Social, tem a pa-
lavra a Sra. Ministra Eliana Calmon.
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Conferência Cidadania e Controle Social

MINISTRA ELIANA CALMON ALVES, do Superior Tribunal de 
Justiça

Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me fazer uma saudação 
especial ao Deputado Nelson Marquezelli e à Dra. Themis pelo convite 
que me foi feito.

Eu quero parabenizar esta Casa pela iniciativa, em primeiro lugar, 
por esta Mesa, uma Mesa onde eu estou sozinha, solitária, como deve 
ser. Nós temos o hábito de fazer Mesas enormes, onde um elogia o outro, 
e nós então passamos aos “finalmentes”. Aqui, está-se fazendo o politi-
camente correto: quem vai falar fala e está na Mesa.

Parabenizo também esta Casa por esta iniciativa de se organizar um 
seminário em torno do protocolo de cooperação entre instituições con-
gêneres: Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União e Senado 
Federal, para conversarem conjuntamente sobre parceria estratégica, 
compromissos e ações conjuntas. Isso é o que existe de mais moderno 
em administração, porque cria uma cultura de aproximação. Lamen-
tavelmente, nós não temos história disso, os órgãos trabalham isolada-
mente. Isso é um grande mal, porque, muitas vezes, nós temos órgãos 
que se repetem, fazendo a mesma coisa, com o desperdício de esforço e, 
inclusive, com o desperdício de recursos.

quero agradecer ao comitê, que muito me honrou ao fazer este con-
vite, principalmente pelo fato de eu pertencer ao Poder Judiciário, tradi-
cionalmente um Poder hermético e conservador entre os Poderes, para 
falar de um assunto tão moderno.

A minha fala nada terá de academicismo ou de conceitos técnicos que 
transformam o palestrante em uma mera referência bibliográfica. Eu che-
garia aqui e repetiria o que centenas de pessoas têm escrito sobre ouvidoria, 
sobre controle, sobre controle social, o que não interessa. Se os senhores me 
convidaram, é para saber o que eu penso sobre o assunto que estamos aqui 
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a discutir. Falarei, sobretudo, como agente política e como cidadã brasileira. 
Isso é o que me interessa mais e o que acho mais importante.

Bem, eu quero iniciar a minha fala pontuando três grandes aconteci-
mentos que me parecem de inteira pertinência ao que nós vamos falar, 
embora uma coisa não tenha a ver com outra. E quais são essas três 
pontuações de que eu falo? 

Em 5 de outubro de 1988, esta Casa entregou à Nação brasileira a 
Constituição de 1988. Isso significou o quê? Significou a abertura intei-
ra da Nação, que, naquele momento, fez uma releitura de toda a ordem 
jurídica, recortou a ordem jurídica brasileira como um todo, fazendo 
com que viesse para o Brasil o que havia de mais moderno em termos de 
intepretação da administração pública. 

O Estado brasileiro passou, a partir daí, a trabalhar não com o jus 
imperii, mas com a cidadania. O que importa, a partir da Constituição 
de 1988, pelos postulados constitucionais existentes, é a cidadania. O 
Estado trabalha para o cidadão brasileiro, e isso teve uma repercussão 
– uma grande repercussão – em todo o Poder Judiciário, porque o Direi-
to Administrativo também se transformou a partir daí. Nós demos um 
basta a todas as nossas normas que eram “daspianas”, em que o poder 
público vivia para si mesmo, para termos outra preocupação: a de aten-
der àquilo que estava inserido na Constituição. Esse foi um grande passo 
e um grande acontecimento.

Um ano depois, o mundo entrou em perplexidade e explodiu de ale-
gria, quando, em 9 de novembro de 1989, cai o muro de Berlim e, com 
ele, o símbolo do que havia de mais retrógrado, mais arcaico e inveros-
símil no conceito de separação física de ideias. Aquele muro pretendeu 
separar ideologias, pretendeu separar cabeças pensantes. Na prática, 
muitos anos depois, em 1989 – o muro foi construído em 1961 –, cai 
inteiramente essa ideia, e o mundo se tornou diferente, porque, a partir 
daí, nós praticamente dissemos ao Planeta Terra: “Não se pode barrar 
fisicamente ideias, conceitos, cabeças e, por isso mesmo, é importante 
nós termos uma cultura globalizada”. 

O terceiro acontecimento: em junho deste ano, a população brasileira 
tomou as ruas, reivindicando aparentemente tudo. E disseram alguns que 
estava esse movimento absolutamente sem direção, sem liderança, sem or-
ganização, porque não havia reivindicações precisas e determinadas. Isso 
é o que nós lemos nos jornais, vimos nas manifestações de muitos políti-
cos, quando na realidade essas manifestações de rua chegaram a assustar. 
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O Parlamento ficou assustado; a sociedade brasileira ficou assustada; e o 
Poder Judiciário, que às vezes é tão insensível a essas manifestações popu-
lares, como se fosse uma ilha de excelência, como se estivesse fora desses 
movimentos, também ficou assustado, ficou preocupado. 

Diferentemente do que a grande maioria dizia, que esses movimen-
tos não sinalizavam para nada, que eram movimentos que levavam ao 
nada, eu acho que eles sinalizaram muito bem. O que esses movimentos 
disseram para nós? E, quando falo nós, refiro-me a nós que fazemos par-
te do Governo, cada um a seu modo. Eles disseram: “Basta, para o infer-
no urbano da locomoção! Basta, para a ineficiência do serviço público! E 
basta, para a corrupção!” Esses foram os três pontos que me pareceram 
importantíssimos.

Então, eu começo a minha fala unindo esses três acontecimentos que 
são interessantíssimos. O primeiro, em razão da nova ordem constitu-
cional que nós temos; o segundo, pela perspectiva do mundo, que hoje 
se globalizou a ponto de termos influências vindas de fora para a nossa 
estabilidade, inclusive político-social; e o terceiro ponto é a percepção 
que nós temos de ter para aquilo que vem das ruas, aquilo que vem desta 
sociedade, a qual nós devemos servir.

 Então, se nós fizermos o link, nós vamos verificar que a Constituição 
de 1988 estabeleceu uma nova administração, fixando os princípios que 
nós devemos seguir para que nós tenhamos uma administração eficiente.

O primeiro princípio, e está lá no art. 37, com todas as letras, é o 
princípio da eficiência. Não basta ter o serviço. É preciso que esse servi-
ço funcione. É preciso que nós tenhamos eficiência. E, aí, está o grande 
ponto para o Poder Judiciário: ele, que era um Poder parceiro dos outros 
dois Poderes para praticamente chancelar o que o legislador fazia, passa, 
com a Constituição de 1988, a ter outro papel, o de fiscal das políticas 
públicas inseridas na Constituição, passando também a fiscalizar a efi-
ciência desses serviços. É a partir daí que nós tivemos de alterar toda a 
linha de entendimento do Poder Judiciário, em razão dessa fiscalização 
estabelecida na Constituição.

Mas não é só isso. Além da eficiência, nós começamos a falar de ou-
tro assunto, que até então era para nós um tabu. É que essa administra-
ção tem que ser uma administração pública. Nós temos de publicar os 
atos da administração – o que é o outro princípio, o princípio da publi-
cidade. Nós temos de levar para a sociedade brasileira, para os cidadãos 
brasileiros a razão de termos agido como administradores. Isso foi algo 
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doloroso para nós. Foi doloroso para o Executivo, que foi o primeiro a 
fazer; para o Legislativo, está sendo; e, para o Judiciário, ainda temos di-
ficuldades. E dizemos até que a publicidade, em determinadas situações, 
passe a ser motivo de insegurança para os membros do Poder Judiciário, 
sendo assim uma desculpa para nós afastarmos o princípio da publici-
dade, que é um princípio inserido em toda a administração brasileira.

O terceiro princípio é o caráter educativo da atividade da administra-
ção. Nós precisamos não só fazer, mas nós precisamos também mostrar 
porque estamos fazendo daquela forma. Dessa maneira, nós começamos 
a chamar a sociedade brasileira de parceira. No momento em que nós 
educamos, e nós educamos com informação, mostramos porque esta-
mos fazendo daquela forma. Então, esse é o outro princípio e também 
está no art. 37, com todas as letras. 

Informação e orientação são corolários da educação. Nós precisamos 
informar e precisamos orientar. Acabou aquilo de dizer: “Faça o que eu 
digo, não faça o que eu faço”. Isso é a administração do passado – eu 
estou falando no que está inserido na otimização da Constituição; não 
estou falando do que é. 

O que nós temos hoje é uma sociedade que está bastante deforma-
da e uma administração que ainda tenta se adequar às novas rédeas 
da Constituição de 1988. E nós vamos verificar que a Constituição de 
1988, quase 25 anos depois, ainda não conseguiu se firmar com toda 
a propriedade. E eu digo isso muito à vontade nesta Casa, porque na 
minha Casa, no Poder Judiciário, nós ainda temos grandes dificuldades. 
Portanto, é importante que nós tenhamos ideia dessas dificuldades para 
removermos os obstáculos.

E, por fim, a participação do usuário, outro corolário do princípio 
da educação. Se nós educamos, se o caráter do ato administrativo é um 
caráter educativo, pela informação e pela orientação que a própria admi-
nistração dá, nós temos de chamar nossos cidadãos para que eles sejam 
partícipes desta administração. 

Eu acho interessante a população brasileira. Nós somos extrema-
mente críticos com o Estado, somos extremamente críticos com o Go-
verno. E a nossa parte? Nós fazemos a nossa parte? Não. Nós sujamos a 
rua para o poder público limpar; nós transgredimos as regras de trânsi-
to porque não existe fiscalização, como se pudesse haver um fiscal para 
cada brasileiro. De forma que nós precisamos ter uma participação efe-
tiva, e o grande problema é que, para nós participarmos deste Governo, 



23

nós precisamos acreditar nele. Então, o grau de credibilidade do Gover-
no é que faz com que nós despertemos para termos essa participação. 

A moderna forma de administrar é administrar-se pelo conjunto, ou-
tro problema que nós temos na administração. Temos Poderes bastante 
estanques, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário – cada um dentro 
da sua atividade precípua –, e funcionamos como ilhas isoladas, cada 
um fazendo o seu mister. Não é assim. Nós temos hoje de nos unir para 
termos, no Governo, uma administração sistêmica, em que todos façam 
parte de um conjunto, e isso é o que vai mostrar mais ainda a necessi-
dade da nossa participação, principalmente dos integrantes de cada um 
dos Poderes. 

Daí a importância de os senhores terem a sensibilidade de convidar 
alguém do Poder Judiciário para estar falando aqui, para estar aqui, jun-
tamente com os senhores, no momento em que se quer fazer um tra-
balho sério. E esse trabalho sério só pode ser feito através do controle 
democrático, que é a conjunção dos Poderes.

O controle administrativo tem, naturalmente, de passar por todos os 
demais controles dos demais Poderes, porque este Poder Legislativo é 
uma espécie de leitor da sociedade. Eu encaro o Poder Legislativo, antes 
de ser aquele Poder que faz as leis, que faz o compêndio da legislação, 
como o leitor da sociedade. Ele lê a intenção da sociedade para estar 
em sintonia com essa sociedade, já que esta atividade não pode estar 
dispersa daquilo que pensa a sociedade, sob pena de termos um Poder 
Legislativo absolutamente caótico.

Portanto, esse órgão leitor tem de estar bem a par do que se passa 
nas bases, do que se passa na periferia, do que se passa na sociedade. 
Porque cada um dos representantes da sociedade brasileira, através da 
Câmara Legislativa, tem as suas bases específicas e regionalizadas. Mas 
nós, nesta Casa, que é uma Casa nacional, precisamos ter uma leitura 
não apenas regionalizada, mas uma leitura global da sociedade nacional. 

Eu conversava com um Deputado e perguntava a ele sobre minha 
preocupação. No Legislativo, nós notávamos o seguinte: todas as vezes 
que a Justiça do Trabalho projetava uma lei e essa lei chegava ao Parla-
mento, ela deslanchava rapidamente; quando nós do Poder Judiciário 
tínhamos uma lei da Justiça Federal, por exemplo, havia milhões de en-
traves; levam-se anos para se aprovar uma lei da Justiça Federal. E eu 
perguntava a ele: o que é isso? Por que isso está acontecendo? E ele dis-
se uma coisa que me deixou bastante preocupada; ele disse-me que as 
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bancadas se preocupam muito com as suas bases e que, por isso, todas 
as vezes que há uma reivindicação de Estado por Estado, a lei é rapida-
mente aprovada. Disse que a Câmara Federal está perdendo a noção de 
nacionalidade, que os Parlamentares não estão preocupados em atender 
à população de forma globalizada.

Isso é realmente muito preocupante, porque esses leitores da socie-
dade, que são os Srs. Deputados, têm de fazer uma leitura através de 
uma ideia de nação como um todo, e não das suas bases. É importante 
ouvir as bases, que são bases regionalizadas, mas é importante que haja 
a tradução dessas reivindicações dentro de uma sociedade que seja uma 
sociedade nacionalizada.

Por isso mesmo, vem agora o papel das ouvidorias. Por quê? Porque, den-
tro desses novos padrões de modernidade, de eficiência, etc., a ouvidoria, 
que vem mais ou menos da ideia proveniente da Suécia de ombudsman, 
aquele ouvidor que faz a tradução do que a sociedade quer e a repassa aos 
leitores, é uma ideia nova, uma ideia que surgiu na década de 1980 e que 
hoje aparece quase como um modismo: toda administração que quer ser 
moderna institui uma ouvidoria, e para ser ouvidor coloca alguém qual-
quer. E aí está o grande erro. Por quê? Porque ouvidoria não é modernismo, 
é remédio constitucional de cooperação e participação; porque ouvidoria 
tem a função de prevenir, combater e tratar as patologias da sociedade.

Não se enganem: em razão das redes de comunicação, dos e-mails, 
dos telefones, quem primeiro tem as reclamações é a ouvidoria. Se nós 
tivermos alguém que faça a leitura exata das reclamações que chegam à 
ouvidoria, nós teremos exatamente a ideia do que precisa ser feito. Nós 
não estamos cumprindo esse papel constitucional.

Daí porque os movimentos de rua de junho deste ano surpreende-
ram a todos nós. E surpreenderam por quê? Nós não ouvimos, nós não 
lemos, nós não traduzimos. E entrou-se tanto em perplexidade, que eu, 
ao ser surpreendida pelo movimento, liguei a televisão e fiquei esperan-
do uma palavra do Parlamento. Eu queria uma palavra do Parlamento. 
E essa palavra não veio. O Parlamento não tinha ainda preparado o seu 
discurso, porque não sabia o que estava acontecendo com a Nação. Isso 
é imperdoável. Imperdoável!

que eu não saiba como julgadora está certo, eu sou a última a saber. 
O Judiciário é o último a saber. Mas isso inclusive está mudando, porque 
hoje nós estamos reivindicando também uma participação efetiva nessa 
leitura da sociedade, porque nós não podemos só decidir com base na 
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biblioteca, no Direito Positivo, porque nós não estamos aqui decidindo 
questões que sejam o sexo dos anjos ou, como alguns pensam, filigranas 
jurídicas. Nós estamos dando uma interpretação da lei que rege uma 
sociedade. Portanto, é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade. Mas 
o legislador muito mais, muito mais do que isso.

E eu achei interessante que, nessa história dos movimentos de junho 
– eu já estava cansada de ver a televisão passar aqueles movimentos to-
dos, as agressões etc. –, eu recebi um telefonema de um amigo que me 
disse assim: “Eu estou tão abusado, porque está tudo se repetindo, se 
repetindo. Eu vou dormir”. Eu lhe disse: “Não, você não vai dormir, você 
vai ligar agora a TV Senado, porque o Senado está de vigília, com meia 
dúzia de gatos pingados” – meia dúzia de Senadores estavam lá dizendo 
o seguinte: “Estamos aqui em vigília para traduzir o que está se passan-
do nas ruas”. E eu achei aquilo fantástico. Meia dúzia de Senadores: um 
falava, outro falava, o primeiro tornava a voltar a falar. Mas estavam em 
audiência plena para dizer à Nação: “Estamos em perplexidade, mas es-
tamos entendendo o que as ruas querem, e vamos fazer”. Depois, o meu 
amigo agradeceu-me. Disse: “Muito obrigado, porque eu ouvi a TV Se-
nado, ouvi alguns depoimentos e fiquei até esclarecido de que não existe 
uma ignorância total do que se está passando nas ruas”. 

Mas, embora eu não tenha conhecimento, eu garanto aos senhores 
que as ouvidorias não deixaram de receber e-mails, reclamações, ma-
nifestações relativas a tudo aquilo que estava nos cartazes das pessoas 
que estavam participando daqueles movimentos, porque é preciso que 
nós acabemos – e isso a ouvidoria faz muito bem – com a apatia. Muitas 
vezes toda a atividade da administração, seja ela no Judiciário, seja no 
Executivo, seja até no Legislativo, termina virando uma rotina, e essa 
rotina tende a nos deixar meio apáticos e, às vezes, até céticos, céticos 
quanto ao resultado do que estamos fazendo. Será que vale a pena? Será 
que este meu esforço para cumprir o meu dever leva a algum resultado?

Tenho certeza de que todos os senhores, tanto Deputados quanto 
servidores... Porque já me aconteceu muitas e muitas vezes de eu sair de 
uma sessão de julgamento e dizer: “Eu julguei o quê? Julguei bobagem. 
Todo esse esforço, desde as 14 horas até as 19 horas, e o que eu fiz de im-
portante?” Mas, ao mesmo tempo, quando nós sentimos que podemos 
fazer um pouco mais do que aquilo que é a rotina de qualquer trabalho, 
nós temos a tendência de sair dessa apatia que é dada pela rotina buro-
crática de nossas atividades.
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E o que é que faz nós sairmos dessa apatia? É a informação do quanto 
nós valemos, do quanto nós somos, e do quanto nós precisamos mudar, e 
isso nos vem através das reclamações, dos inconformismos, das sugestões, 
porque não são os nossos assessores que vão nos dizer: quem vai dizer 
aos senhores são os eleitores, quem vai dizer a nós juízes são os jurisdi-
cionados. E eles vão nos dizer como? Falando às ouvidorias. Por isso as 
ouvidorias são consideradas hoje remédio constitucional de cooperação 
e de participação, acabando também com a descrença, porque, no mo-
mento em que as ouvidorias conseguem adotar alguma providência, na-
turalmente há uma repercussão positiva para a sociedade. Só existe um 
perigo: se a ouvidoria for eficiente, ela vai funcionar muito e muito mais, 
porque as reclamações vão sendo triplicadas. Nós somos tão carentes de 
providências administrativas, muitas fáceis de serem adotadas, que, ao se 
solucionar um problema, aquilo se espalha como se fosse fogo em palha 
seca. E nós estamos com uma ouvidoria abarrotada de trabalho.

Hoje de manhã, quando eu estava indo para o Tribunal, recebi um te-
lefonema de um juiz que já foi meu auxiliar, que me disse algumas coisas 
que tinham acontecido – agora ele é assessor da Presidente de um tribunal. 
Eu disse a ele o seguinte: “Interessante, você continua desatando nós”. Na 
Corregedoria, eu descobri que nós, muitas vezes, somos desatadores de nós. 
A nossa administração é tão burocrática e tão preocupada com as liturgias 
que dá nó, e a atividade não consegue fluir com esse nó. É preciso que al-
guém esteja disposto a desatar esses nós. E às vezes descobrimos que não 
existem problemas, que só existem nós, que não existe nenhum problema.

Eu conto sempre o seguinte episódio, e vou repeti-lo aqui, porque 
acho bem interessante para quem está na atividade da administração, 
na atividade burocrática, verificar que nós precisamos fazer parte de um 
todo. quando eu cheguei à Corregedoria, tentei resolver uma coisa que 
me incomodava muito: quando eu chegava de avião nos aeroportos e via 
aquelas carcaças de aviões nos aeroportos, eu via a imagem da falência 
da Justiça. E ouvi muitas vezes: “Olhe aí: está aí há anos, e a Justiça não 
toma uma providência”. E eu resolvi enfrentar aquela coisa. Primeiro, 
fui à Infraero para saber o que existia, e descobri que a Infraero estava 
desesperada: “Ah, isso é um problema para nós. Nós temos aqui catalo-
gados todos os processos”. Eles tinham a ideia exata de a que processo 
pertencia cada avião. Já foi fácil. Aí eu fui à ANAC, que disse: “Estamos 
dispostos a resolver isso, porque é um problema. Nós precisamos reti-
rar esses aviões”. E todos se animaram e foram parceiros nessa minha 
ideia. Então eu parti para o Poder Judiciário, onde um juiz, com a cara 
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espantada, disse que não sabia que estava causando tanto problema. Eu 
disse-lhe: “As aeronaves estão à disposição de V.Exa. Nós precisamos re-
solver isso”. E ele respondeu-me: “Nós já fizemos quatro leilões, mas não 
aparecem licitantes”. Eu disse: “Então vamos ter de estudar por que não 
aparecem licitantes”. Começamos a avaliar: “O senhor pode ceder-nos 
os editais do leilão?” E eu descobri que o Poder Judiciário tinha gasto o 
dinheiro da massa falida fazendo quatro leilões de aviões. Eles estavam 
leiloando aeronaves que não voavam! Como é que se participa de um lei-
lão para comprar um avião que não voa? Se o avião não voa, não é avião, 
é sucata! Primeiro nó decidido: então, vamos leiloar a sucata. 

Como é que a gente transforma um avião em sucata? Não se sabia. 
Partimos para a ANAC e criamos a certidão de óbito do avião. Não se 
sabia. Vamos matar o avião. Ele já está morto, então vamos sepultar os 
corpos. Fizemos isso imediatamente. Não houve problema. Nós chega-
mos com essa solução ao Poder Judiciário, e veio um nó, um nó cego. 
quem advinha? Ministério Público: “Não pode. Isso é dilapidar o patri-
mônio da massa falida”. Aí eu topei: nós vamos dilapidar o patrimônio. 
Chamei o juiz: “V.Exa. concorda?” “Concordo.” “Então, pronto, V.Exa. dá 
a ordem, e nós vamos cumprir”. Vem o recurso para o Tribunal. Cami-
nho para o Tribunal, vou ao Relator e mostro que já tinha desfeito três 
nós, mas agora aquele nó era cego, e eu não podia dissolvê-lo sozinha. 
Ele disse: “Pode deixar”. Recurso indeferido, alegria espantosa. Aí parti-
mos para buscar dinheiro para desmanchar a aeronave. A massa falida: 
“Não, não vou tirar dinheiro da massa falida para desmanchar avião”. 
A Infraero: “Eu desmancho, por minha conta e risco. Vamos para a Ae-
ronáutica para ver se ela desmancha”. Valor: 10 vezes mais caro do que 
uma empresa privada. “Tire a Aeronáutica da jogada.”

Eu estou contando essa saga aos senhores para verem que, entre a 
decisão de desmanchar um avião e tirá-lo do pátio, porque estava em-
patando o aeroporto, que estava querendo expandir-se, que estava pre-
cisando de obras de expansão, até o desmanche do avião, todas essas 
dificuldades foram sendo contornadas. Ao fim e ao cabo, todos os partí-
cipes queriam que aquilo acontecesse. queriam que aquilo acontecesse! 

Dessa forma, ouvirmos o que as pessoas pensam é importante para 
nós sabermos como é que nós vamos dirigir as nossas ações. Muitas ve-
zes, nós fazemos projetos mirabolantes que não funcionam, que não vêm 
a atender aos anseios da sociedade, e nos esquecemos de uma atividade 
simples e que realmente é salutar para isso. Dessa forma, é preciso que 
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nós acabemos com a incapacidade de tomar decisões. Por quê? Todas as 
vezes que nós temos o resultado daquelas reclamações feitas à ouvidoria, 
nós temos ideia do que está machucando a sociedade e animamo-nos a 
tomar decisões, acabando com essa incapacidade. Chegamos mais perto 
das soluções e, finalmente, ao garante pelo acesso à informação. 

Não é sem razão que vários textos que falam sobre ouvidoria falam 
de ouvidoria como ponte, como canal, como veículo, como via, porque é 
ela que conduz exatamente um trabalho permanente: o de ouvir. Ouvir 
o quê? Insatisfações e desconhecimentos. O ouvidor é aquele profissio-
nal que trabalha com as insatisfações e com as ignorâncias, com os des-
conhecimentos. Por isso mesmo, ele tem de ser uma pessoa especializa-
da. Especializada! Não podemos colocar qualquer pessoa.

Há pouco tempo, no meu Tribunal foi colocada uma pessoa inade-
quada. E quando eu perguntei: “Mas essa pessoa tem qualificação para 
trabalhar?”, não o Ministro, porque o Ministro já está... Mas um fun-
cionário, que é o ouvidor. “Essa pessoa tem qualificação para ser o ou-
vidor?” “Ah, mas é porque o DAS é maior.” Então eu me calo. Se esse é 
o critério, nós não podemos fazer nada. Mas essa pessoa precisa, sim, 
trabalhar com essas insatisfações e com esses descontentamentos para 
transformar isso em participação e cooperação, porque, ao ouvir uma 
reclamação, eu não posso ter aquela pessoa como um reclamante, eu 
tenho de ter aquela pessoa como um cooperador. Ela está cooperando, 
porque está dando uma informação.

E quais são os instrumentos de trabalho para esses que estão na ou-
vidoria? O primeiro é a mediação; é um órgão de mediação. O segundo é 
trabalhar para haver equidade, transparência, sem qualquer ingerência 
nas decisões dos gestores. O ouvidor não pode interferir na gestão. Ele 
pode opinar, e deve opinar, dando a radiografia do que ouve, mas a ges-
tão continua sendo do gestor. Aliás, o ouvidor que é gestor não vai servir, 
não vai servir. O gestor é aquele que tem de ter a sensibilidade de oitiva 
e de leitura para direcionar a sua gestão para aqueles anseios, porque ele 
tem de trabalhar com a sua realidade de gestor. Por isso é que no Judiciá-
rio se diz sempre: “Eu não posso decidir pressionado pelos gritos da rua.” 
Sim, porque uma coisa é você trabalhar com a legislação; outra coisa 
é o grito da rua, porque o grito da rua, muitas vezes, é absolutamente 
irresponsável em relação àquilo que nós temos de decidir. Mas isso não 
significa que esta leitura que eu faça da gestão, da lei, seja absolutamente 
dissociada do grito da rua. O grito da rua é mais ou menos uma baliza 
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para que eu possa aplicar a lei dentro da maleabilidade que o legislador 
me deu. A mesma coisa é o gestor. O gestor tem os seus critérios de con-
veniência e oportunidade, e, dentro desses critérios de conveniência e 
oportunidade, ele estabelece exatamente as suas necessidades.

Portanto, esse órgão de transformação diminui o déficit de cidadania. 
Nós temos um País bastante injusto em termos de cidadania. Temos uma 
herança muito forte de uma oligarquia onde os grupos econômicos sem-
pre estiveram a serviço... Sempre o Legislativo esteve a serviço de grupos 
econômicos. E, neste País, para nós termos políticas de igualdade, não é 
fácil nem para quem quer essa política de igualdade. Não é fácil, porque 
nós temos de remover esses obstáculos que foram criados ao longo da 
história, de uma cultura. Então, o órgão de transformação que diminui a 
cidadania encontra muitos obstáculos. A cidadania muitas vezes começa 
a “prejudicar” – entre aspas – os interesses dessas oligarquias.

Eu observo, por exemplo, a questão de carceragem. Os senhores des-
culpem os exemplos que eu dou, mas os exemplos que eu tenho de dar 
são aqueles que eu conheço de perto, que estão na minha casa. As pes-
soas são encarceradas, e nós chegamos à conclusão seguinte: criamos 
um banco de dados para termos o controle dos encarcerados. Esse con-
trole é feito por quê? qual é a qualificação para termos esse controle 
dos encarcerados? Por nome não serve, porque há muitos homônimos e 
há pessoas que têm vários nomes. Nome do pai e da mãe, muitas vezes 
não se sabe. qual é o critério? O CNJ colocou um dado que, quando 
eu soube, fiquei em perplexidade. Eles dizem o seguinte: “O cadastro 
mais limpo que nós temos, para termos segurança, é o CPF”. Mas, Brasil 
encarcerado com CPF? quantos? quantos? E por aí nós já temos a ideia 
de como nós trabalhamos com desigualdades. Estamos tentando agora 
fazer outra coisa: dar registro civil e dar carteira de identidade a todos 
os presos para que, a partir daí, tenhamos um cadastro onde saibamos 
efetivamente quem está preso. Hoje, no Brasil, nós não sabemos, de ver-
dade, a população carcerária. Não sabemos quem está no regime fecha-
do, quem está no regime aberto, porque esses dados não são confiáveis. 
E isso tudo é pelo déficit de cidadania que nós temos.

quando o Exército chegou aos morros do Rio de Janeiro e começou 
a prender gente, eu lembro bem que a primeira dificuldade foi que não 
se conseguia judicializar isso porque os nomes não batiam, as pessoas 
eram conhecidas por apelido, as pessoas não tinham endereço, as pesso-
as não tinham filiação. Por quê? Porque nunca foram reconhecidas pelo 
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Estado. Elas só são reconhecidas pelo Estado na hora em que transgri-
dem a lei. Enquanto elas estão arrumadinhas, morando nas comunida-
des, o Estado não as reconhece. Na hora que elas transgridem e passam 
a fazer parte do tráfico de drogas e são presas pela polícia, aí são devi-
damente identificadas. Isso não pode. Esse déficit de cidadania é o que 
muitas vezes atrapalha as nossas informações. 

Esse ombudsman a que nos estamos referindo é um aproximador 
desses abismos sociais, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia 
do que está acontecendo ao nosso redor. Então, é um órgão que serve 
para proteger o cidadão, esclarecê-lo, sendo ferramenta de gestão. No 
momento em que nós temos a ideia do que se passa nas reclamações, nas 
insatisfações, vamos saber gerir melhor a nossa atividade, melhorando, 
assim, o serviço. É uma espécie de alerta.

Essa sociedade democrática precisa, portanto, de uma atividade com 
mais Ouvidorias, que funcionam como uma espécie de controle, controle 
para ser uma sociedade mais justa, solidária, igualitária. E a independên-
cia funcional desse ouvidor é, sobretudo, de importância fundamental.

Eu não posso colocar um ouvidor que diga para mim aquilo que eu 
quero ouvir – o que muitas vezes o Assessor tem de fazer pelas nossas 
vaidades e pelas nossas insensibilidades. Portanto, não posso ter um ou-
vidor que diga aquilo que eu gostaria de ouvir. Ele tem de dizer a reali-
dade das coisas, a gente goste ou a gente não goste.

No Legislativo o controle externo é político. Então, esse controle que 
o Legislativo faz da administração pública é um controle político que 
fica a cargo do Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Esse é 
o controle externo. Sendo que, sobre o controle interno, nós temos “n” 
controles internos: o recurso administrativo, o controle hierárquico, o 
controle de gestão, as inspeções, auditorias, correições, supervisões etc. 
Esses são os controles internos. 

Em relação aos controles internos, nós não temos dificuldade, porque 
temos uma longa biografia e bibliografia. Temos uma experiência, e uma 
experiência centenária, de forma que vamos aperfeiçoando com as leis 
etc. Mas temos ainda um grande déficit na parte do controle externo 
pela falta de comunicação, pela ideia de que a sociedade e poder público 
têm de ter essa aproximação. E é exatamente a partir daí que nós quere-
mos dizer que o papel dessas Ouvidorias é de importância fundamental.

Por último, eu queria falar de algo que eu tenho uma experiência 
muito positiva, que é a junção de informações de todos os órgãos. E por 
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isso mesmo mais uma vez louvo esta iniciativa, porque aqui os senhores 
reuniram as Ouvidorias de todos os locais.

É importante porque hoje, como eu já disse lá atrás, nós temos de nos 
unir para nos fortalecer. A administração pública não pode funcionar 
isoladamente, como até então nós temos feito.

Graças a Deus, já existe certa consciência de que os órgãos têm de 
se alinhar, têm de fazer parcerias. No Poder Judiciário, essa distância 
é a maior de todas, porque o Poder Judiciário, por uma deformação na 
sua formação inicial, a formação de gestão – o que o CNJ está tentando 
mudar –, o Judiciário ficou fora da ideia de que ele tem de funcionar em 
conjugação com os outros órgãos.

Como o juiz é a última trincheira, é o último a dar uma decisão, 
nasceu a ideia de que nós magistrados temos de ficar fora de qualquer 
participação dos demais Poderes para termos independência absoluta, e 
quando formos decidir, nós decidimos com independência. Certo? Erra-
do! Totalmente errado. 

Em primeiro lugar, não existe essa história de contaminação ou não 
contaminação, porque, durante anos, nós fizemos uma administração 
equidistante dos demais Poderes e nunca deixamos de estar envenena-
dos com as nossas amizades e com as nossas comunicações de natureza 
pessoais, que são muito deletérias. 

Nós temos de ter participação aberta, franca, à luz do dia, até para desin-
fetar o que está infestado de vírus indevido. Portanto, essa junção de Pode-
res é salutar. Por isso, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados – Enfam, eu tenho um curso de iniciação em que os ma-
gistrados, ao tomarem posse, vêm a Brasília. E, junto aos juízes de diversos 
Estados, procuramos que eles formem entre si uma rede de comunicação.

Os juízes do Rio Grande do Sul não podem ser melhores do que os 
juízes do Amapá. E, quando se comunicam, eles começam a verificar 
as boas práticas e as práticas indevidas. E, a partir daí, eles crescem em 
uma rede de comunicação.

Durante o curso aqui, eu não ensino uma única palavra de Direito. É só 
de macropolítica. Tento mostrar os outros órgãos estabelecidos. Por exem-
plo, no Ministério da Justiça há um órgão que se chama ENCCLA, e esse 
órgão tem uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro. Esse é o significado do ENCCLA, do Ministério da Justiça. E esse 
órgão agrega todos os órgãos de controle, inclusive as ouvidorias, que são 
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órgãos de controle, para que, juntos, consigam formar um banco de da-
dos que tenha o maior número de informações possíveis, cada um den-
tro de seus interesses. Mas todos esses dados dos bancos de dados dos 
diversos órgãos vão para o banco de dados maior, que é da ENCCLA, e 
ficam à disposição de todos os partícipes da ENCCLA, de tal forma que 
nós começamos a usufruir de informações. 

O Século XXI é o século da informação. quem tem informação tem 
poder. E é exatamente isso que nós temos que criar dentro do serviço 
público. Nós precisamos ficar poderosos na medida em que nós tenha-
mos bancos de dados confiáveis e os bancos de dados sejam os mais 
amplos possíveis, para, dessa forma, nós fazermos o combate ao crime, 
que já se organizou há muito tempo, e ensinou-nos que eles funcionam 
muito melhor se estiverem organizados.

Por isso mesmo eu, ao terminar, quero dizer que acredito, estou pon-
do em prática e estou muito atenta a todos os órgãos de controle de cida-
dania porque, sem dúvida, todos esses controles externos que terminam 
por aproximar o órgão da administração com a sociedade dão mais ci-
dadania e mais informação. E, na medida em que fortalecem a adminis-
tração pública, servem de porta de democratização pela inclusão social, 
que é importante em qualquer sociedade democrática.

Portanto, eu quero dizer que eu sou uma teimosa. Eu sou uma lu-
tadora em relação a mudanças. Eu acredito nas mudanças. E, para nós 
acreditarmos nas mudanças, nós precisamos praticá-las. Vamos desatar 
os nós. E vamos fazer com que a nossa sociedade possa orgulhar-se de 
nós que pertencemos a esse mundo da administração pública.

Muito obrigada. 
O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Senhoras e Senhores, a 

programação do Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas pros-
segue com a conferência Incentivo à Transparência e ao Controle Social, 
que será proferida pelo Sr. Ministro do Tribunal de Contas da União, 
José Múcio Monteiro Filho. 

José Múcio Monteiro Filho exerceu mandato como Deputado Federal 
durante cinco legislaturas, de 1991 a 2011. Em 2007, foi nomeado Minis-
tro de Estado das Relações Institucionais. Desde 2009 integra o quadro 
de Ministro do Tribunal de Contas da União.

Tem a palavra o Sr. Ministro José Múcio Monteiro Filho. 
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Conferência Incentivo à Transparência 
e ao Controle Social

MINISTRO JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO, do Tribunal de 
Contas da União

Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar des-
te importante encontro, ao qual, como assegurei a Duailibe, não faltaria 
em hipótese nenhuma, dada a importância do tema.

quero saudar os palestrantes, a Sra. Ministra, que nos deu uma aula 
agora, e fazer uma louvação a esta Casa, onde eu passei 20 anos da mi-
nha vida. Eu ainda sou daqueles que acreditam que a mais importante 
de todas as atividades é a política. Eu sempre disse isso, e o Deputado 
Marquezelli muitas vezes me ouviu dizer, e todas as vezes que eu ia falar 
a estudantes nas universidades ou nas escolas secundárias, eu dizia sem-
pre que a política é uma invenção de Deus e do diabo, conjuntamente. 

quando, no sétimo dia – diz a Bíblia – Deus descansou, com certeza 
o diabo e Deus se encontraram para combinar alguma coisa. Um deve ter 
dito: “Vamos fazer alguma coisa em conjunto?” Alguém deve ter dito: “Va-
mos criar a política, porque serve a nós dois”. O diabo disse: “Se roubarem 
no Orçamento, se usarem as emendas para si, se usarem os pobres como 
massa de manobra, se enganarem a sociedade, estão me servindo”. E Deus 
deve ter dito: “Se botarem mais uma criança na escola, se tirarem mais 
uma mulher da prostituição, se botarem mais um prato de comida na 
mesa, estão me servindo”. É aqui que cada um diz a quem serve, se serve a 
Deus ou se serve ao diabo. Mas esta Casa, muitas vezes tão incompreen-
dida, é um pilar importante para manter a nossa democracia.

Meu prezado Marquezelli, Ouvidor da minha Casa, meu prezado 
Duailibe, a quem agradeço mais uma vez o convite, senhores ouvido-
res que prestigiam este importante encontro, minhas senhoras e meus 
senhores, inicialmente eu registro o meu agradecimento aos organiza-
dores deste evento pelo convite, ao mesmo tempo em que os parabeni-
zo pela oportuna e feliz iniciativa neste importante momento por que 
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passa a nossa sociedade, cada vez mais exigente com os gestores e com os 
guardiões da coisa pública. 

Temos de mostrar e demonstrar o que estamos fazendo para dar res-
postas e soluções. Para tanto, a atuação independente e efetiva das ouvi-
dorias nos órgãos e entidades da administração pública é absolutamente 
imprescindível. 

Eu estava dizendo a Duailibe que o lema principal dos senhores que a 
sociedade exige é: tudo o que não puder ser dito é o que não pode ser feito. 

O TCU conta com uma Ouvidoria atuante e modernizada, sob a efi-
ciente gestão do Auditor Eduardo Duailibe, que chefia essa estratégica 
unidade do Tribunal. Mas posso dizer-lhes que a forma de atuação da 
Corte de Contas, por si só, caracteriza como uma Ouvidoria no sentido 
lato, na medida em que incentiva a transparência em todas as unidades 
da administração pública e, com isso, permite o efetivo controle social 
do ato dos gestores públicos. 

Tal controle não se restringe aos administradores, estendendo-se por 
força de mandamento constitucional a toda e qualquer pessoa física ou 
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou 
em que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária; aos 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração di-
reta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e manti-
das pelo Poder Público Federal e a quem der causa, perda, extravio ou 
outra irregularidade que resulte prejuízo ao Erário público.

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Congresso Nacional a 
missão de exercer o controle externo. Além disso, ela estabelece com-
petências específicas ao Tribunal de Contas da União, que, por sua vez, 
materializa tal controle mediante a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade e eco-
nomicidade. Essa prerrogativa é garantia para a sociedade brasileira de 
que os recursos que ela confia ao administrador público serão aplicados 
em seu benefício e consoante aos princípios morais e a outros positiva-
dos na Carta Magna, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

Não obstante a força desses preceitos que cristalizam o controle 
governamental, o controle social é necessário para que o primeiro seja 
efetivo. O controle social, exercido por instituições da sociedade civil e 
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pelas pessoas, individualmente, é, antes de tudo, garantia de exercício 
de cidadania. Nesse contexto, a Constituição reconhece que o cidadão 
é parte legítima para propor ação popular que vise a anular o ato lesivo 
ao bem público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A Carta política vai além e reconhece que qualquer cidadão, qual-
quer partido político, associação ou sindicato é parte legítima para de-
nunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas da União. Ou seja, 
nós somos uma Ouvidoria. 

Também na legislação infraconstitucional há mecanismos que pro-
curam fazer com que o cidadão e a sociedade civil organizada exerçam 
plenamente o controle social. Como exemplo, temos a Lei de Licitações 
e Contratos, que garante a qualquer pessoa o acompanhamento do pro-
cesso licitatório, legitimando-a para impugnar preço incompatível com 
o vigente no mercado. De forma mais abrangente, essa importante lei 
garante a todos o direito de representação junto ao TCU quanto a qual-
quer irregularidade na aplicação do dinheiro público.

Outro exemplo é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, 
que, viabilizando a efetividade do exercício do controle social, dispôs 
que a denúncia será processada em sigilo e só poderá ser arquivada após 
a sua apuração, não se sujeitando o denunciante a qualquer sanção ad-
ministrativa, cível ou penal, em decorrência desse ato, tendo ele ainda o 
direito de requerer ao Tribunal certidão dos despachos e dos fatos apu-
rados. Há, pois, garantias legais para o exercício do controle social.

Sabemos, porém, que a normatização é condição necessária, mas não 
é suficiente para efetivar a cidadania. É preciso que a estrutura gover-
namental propicie mecanismos para que o cidadão interaja com a admi-
nistração pública, exercendo verdadeiramente a sua cidadania. 

O controle externo no âmbito da administração pública deve ser efe-
tivo para que se consolide como uma modalidade de governança típica 
das nações democráticas, na medida em que procura evitar o abuso de 
poder do gestor público, orientando suas ações para o interesse coletivo.

Assim, atuando sobre os órgãos estatais, o TCU desempenha im-
portante papel nas responsabilidades mútuas entre Estado, Governo e 
sociedade e que, em última instância, traduz-se num ambiente de ple-
nitude democrática. O Tribunal de Contas, portanto, constitui-se em 
uma segura expectativa de estarem bem cuidados os interesses da co-
letividade quanto à garantia de observância pelos gestores, no trato do 
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Erário e na prática dos atos da administração financeira, dos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de 
que já falei.

A simples existência, presença e atuação do Tribunal de Contas, por 
si só, evitam abusos, pelo respeito que a expectativa do controle impõe. 
Em razão disso, para amenizar os efeitos do seu poder sancionador e 
obstativo de atos impróprios, o Tribunal vem ampliando suas funções 
para o efetivo exercício de atribuições de caráter didático-preventivo, 
de sentido colaborativo, desenvolvendo programas informativos com a 
difusão de alcance e das possíveis consequências, para que se devem 
prestar contas por imperativo constitucional.

Nesse sentido, o TCU vem incentivando de forma pragmática o con-
trole social mediante, principalmente, o Programa de Diálogo Público, 
que é um conjunto de ações sistematizadas de relacionamento, divulga-
ção e troca de conhecimento entre o Tribunal, a sociedade, o Congres-
so Nacional e os gestores públicos. Esse Programa procura promover a 
cidadania por intermédio de estímulo ao controle social. Assim sendo, 
seus objetivos são: incentivar a participação ativa de representantes da 
sociedade na fiscalização dos recursos públicos; desenvolver conhe-
cimentos que favoreçam o bom desempenho dos gestores; divulgar a 
forma de atuação do Tribunal na fiscalização dos recursos públicos em 
benefício da sociedade; fornecer informações sobre controle e fiscaliza-
ção dos recursos públicos e melhorar a comunicação entre os órgãos de 
controle por gestores e sociedade.

Para tanto, o programa realiza-se mediante ações educacionais e 
de comunicação voltadas para a construção da cidadania, por meio do 
exercício do controle social dirigido aos gestores públicos, visando à me-
lhoria da gestão pública.

Atualmente, o Programa Diálogo Público, sob a gestão do Minis-
tro-Presidente Augusto Nardes, está dando ênfase à melhoria da go-
vernança pública. O objetivo último dessa ação é fundar uma ética 
que sinalize como finalidade básica da gestão pública a consecução do 
bem social comum. Nesse sentido, a missão primaz do TCU é servir 
de exemplo e procurar liderar com demonstração de eficiência mais 
do que pela coerção ou imposição de punições. qualquer organização 
pública, a exemplo do TCU, deve atuar em benefício do bem comum, 
seguindo princípios e padrões éticos bem definidos e cristalizados nas 
suas ações cotidianas.
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Estamos na era das manifestações individuais e coletivas potencia-
lizadas pelas chamadas redes sociais digitais. Ora, então poderíamos 
afirmar que estamos na era das ouvidorias, que tiveram sua origem 
na palavra sueca, que a Ministra falou, ou seja, ombudsman, ou seja, 
representante. 

O ombudsman era o funcionário do governo responsável por investi-
gar as queixas dos cidadãos contra os órgãos da administração pública e, 
portanto, a pessoa encarregada de observar e criticar as lacunas de uma 
organização, colocando-se do ponto de vista público.

Portanto, temos hoje, meu prezado Marquezelli, um desafio: definir 
a função e o papel da Ouvidoria em um tempo no qual a capacidade de 
mobilização virtual e real é facilitada por canais alternativos, como as 
redes sociais. Devemos nos questionar se o cidadão se sentirá à vontade 
no canal da Ouvidoria da mesma forma como se sente à vontade nas 
redes digitais. 

Tais desafios devem formar a nossa pauta de discussão sobre as ou-
vidorias no setor público. As respostas podem ser muitas, porém, de 
antemão, podemos asseverar que a ouvidoria é uma peça indispensável 
na completa engrenagem estatal e, em função disso, inclusive deve ser 
prestigiada e alçada à categoria de setor estratégico das organizações e 
dirigida com total independência e absoluta autonomia.

A Ouvidoria do Tribunal de Contas da União é um canal de comu-
nicação da sociedade com a instituição de controle externo. Por meio 
dela, o cidadão pode apresentar sua manifestação, contendo comuni-
cações de irregularidades, críticas, sugestões, reclamações, elogios ou 
solicitação de informações sobre o serviço prestado pelo Tribunal. Ela se 
materializa como canal de promoção da efetividade e da interação entre 
o controle social e o controle governamental.

Suas ações são bem planejadas, pois, além de seguirem a necessidade 
natural de dar mais transparência à atuação do Tribunal, são balizadas 
em pesquisas prévias à consolidação do plano estratégico, que indica-
ram, entre os seus principais processos de trabalho a serem aprimora-
dos, os relacionamentos da atuação do Tribunal com a sociedade.

Penso como a Ministra que falou aqui há pouco, que nós temos um 
longo caminho a seguir. E ela disse uma frase que quase muda a minha 
fala, disse que quem tem informação tem poder. As redes sociais deram 
à sociedade civil organizada um volume de informação que hoje é ques-
tionado e não tem respostas.
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Eu enxergo a auditoria como uma peça fundamental para a manu-
tenção da democracia. Esta Casa, por exemplo, peca em determinados 
momentos por cortar ou não ter uma relação mais direta com a socieda-
de civil organizada, que muitas vezes “bypassa” o poder representativo, 
que é um dos tripés da democracia, e se entende com o Executivo, e o 
Executivo com a sociedade, “bypassando” o Legislativo, que, na realida-
de, deveria ser o grande ouvidor da sociedade se desse as respostas de 
que a sociedade precisa.

Eu, agora, a serviço do Tribunal, empreendi uma viagem à Coreia do 
Sul. Vim, de certa forma, conformado ou decepcionado, achando que os 
nossos caminhos eram diferentes. Primeiro, é uma sociedade que dá ab-
soluta prioridade à educação, absoluta prioridade à educação. E pouquís-
simas pessoas sabem que, assim como eles elegem os seus Deputados, o 
seu Presidente da República e os seus Prefeitos, o Secretário de Educação 
na Coreia é eleito por voto absolutamente direto e livre do povo corea-
no, sem interferência partidária, e a única plataforma é a plataforma de 
educação que cada professor apresenta.

Há dois meses, o Prefeito de Seul, por se desentender com o Secretá-
rio de Educação eleito pela população de Seul, viu-se obrigado a renun-
ciar. E a sociedade absolutamente toda entendeu que o Secretário tinha 
razão e tinha sido escolhido por ela. Fizeram uma nova eleição para Pre-
feito, e o Secretário continuou no seu lugar.

Eles chegaram a um ponto, Professor, que eles criaram agora o e-Gov. 
O que é e-Gov? É o Governo Eletrônico. Já metade do governo coreano 
funciona sem uma folha de papel, sem uma caneta. E o projeto deles é 
que, dentro de cinco anos, toda a sociedade tenha, através dos seus tablets 
e dos seus celulares, acesso a qualquer conta de qualquer Ministério, de 
qualquer licitação ou de qualquer ato do gestor público. Ou seja, é o que 
a Ministra falou: se a sociedade criou a informação e se as respostas não 
estão sendo dadas, eles querem mudança.

Acho que nós, aqui, perdemos muito tempo. Essas respostas que qui-
seram que fossem dadas evidentemente ainda não foram dadas e preci-
sam ser dadas.

Eu comecei falando do político e nas escolhas porque cada um que 
está aqui foi escolhido. Ninguém veio aqui por conta própria. E digo 
sempre que o voto é o retrato de quem vota. Se você é sério, vota sério. 
Se você é responsável, vota responsável. E muitas vezes a nossa classe 
média acha que a grande forma de protestar é colocar no lugar de quem 
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não prestou, durante quatro anos em uma gestão, alguém pior, alguém 
que não vá contribuir, alguém que não prestou conta. E talvez o emprego 
do político seja o único onde não se fala de passado. Ninguém pergun-
ta quantas palestras o senhor fez, quantos livros o senhor leu, quantos 
projetos o senhor apresentou. Na realidade, os políticos vão para as ruas 
para fazer um exercício de futurologia: “Eu vou fazer”, “Eu vou trazer”, 
“Eu vou mudar”, “Eu vou consertar”, e ninguém fala do passado que an-
cora e dá referência para quem vai fazer alguma coisa.

Eu quero estimular profundamente esse encontro. Tenho a absoluta 
certeza de que, cada vez mais, esse encontro será maior e terá mais im-
portância. Tenho absoluta certeza de que a grande dificuldade do ouvi-
dor, ou da Polícia, ou dos Bombeiros, ou do TCU, ou aqui desta própria 
Casa é quem está atrás de si, é quem autoriza a informação. A informa-
ção é muitas vezes mascarada e proibida de ser dita.

Não existirá uma ouvidoria forte enquanto o ouvidor de qualquer 
órgão, de qualquer repartição não for um cidadão absolutamente inde-
pendente, para que aquele que questiona possa sentir no ouvidor uma 
pessoa sua, que vai dar a resposta que ele quer.

Então, eu termino da forma como comecei. O maior incentivo que eu 
deixo para os senhores, e o lema para os senhores para todo o tempo, é 
o seguinte: o que não puder ser dito é para não ser feito.

Muito obrigado. 
O SR. APRESENTADOR (Jeziel Carvalho) – Agradecemos ao Sr. Mi-

nistro José Múcio Monteiro Filho as palavras, e agradecemos a todos a 
presença.

Informamos que a programação do Seminário Nacional das Ouvi-
dorias Legislativas terá continuidade às 14h, com o painel Ouvidorias 
como Instrumento de Gestão, que será apresentado pelo Senhor Secre-
tário-Executivo da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 
Pernambuco, o Sr. Maurício Cruz. Informamos ainda que os seminaris-
tas, em virtude de promessas de invasões da Casa, podem almoçar aqui. 
Há dois bons restaurantes aqui, no Anexo III e no Anexo IV.

A todos, uma boa-tarde.
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Senhoras e se-

nhores, boa tarde.
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Retornamos ao Seminário Nacional das Ouvidorias Legislativas, 
uma iniciativa conjunta dos três órgãos do Poder Legislativo Federal – 
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União.

Relembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela In-
ternet na página da Câmara dos Deputados – www.camara.leg.br – por 
meio da ferramenta Web Câmara.

Senhoras e senhores, para apresentar a conferência Ouvidorias como 
Instrumento de Gestão, convidamos o Sr. Maurício Cruz.

Vamos receber o nosso palestrante. 
Maurício Cruz é administrador pleno da Petrobras, cedido ao Gover-

no do Estado de Pernambuco para o cargo de Secretário Executivo de 
Desenvolvimento e Modelo de Gestão na Secretaria de Planejamento e 
Gestão – Seplag. Atuou como consultor organizacional na área de pla-
nejamento estratégico, com trabalhos nas áreas pública e privada. Atual-
mente preside o Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, Gestão-PE.

Após a apresentação, o Sr. Maurício Cruz ficará à disposição para 
responder as perguntas da plateia, pelo tempo que ele decidir.

As perguntas poderão ser feitas ao microfone ou pelos cartões ofere-
cidos pela equipe de apoio.

Com a palavra o Sr. Maurício Cruz.
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Painel Ouvidorias como 
Instrumentos de Gestão

MAURÍCIO CRUz – Secretário-Executivo da Secretaria Executiva 
do Desenvolvimento do Modelo de Gestão na Secretaria de Planejamen-
to e Gestão do Estado de Pernambuco – Seplag.

Inicialmente gostaria de agradecer o gentil convite das três Casas – 
Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União. 
É um prazer estar aqui.

Eu gostaria de pedir licença para quebrar um pouquinho o protocolo 
e fazer uma pergunta à audiência. Por favor, quem é ouvidor? Levante a 
mão. Muito prazer, eu sou cliente de vocês.

Eu sou gestor público. E o gestor público, talvez, tenha um grau de 
importância enquanto cliente, tão horizontal quanto a sociedade, quan-
to o cidadão. E é essa visão, a visão do cliente, a visão do gestor público, 
que eu vim trazer a vocês a partir de algumas reflexões que a gente tem 
feito a partir da nossa atuação.

Há alguns anos eu trabalho com essa história de gestão pública. Não 
sou ouvidor, nunca fui, mas eu já ajudei a implantar algumas. E essa 
pouca experiência me garante essa visão de cliente para trazer para vo-
cês, para que a gente possa pensar e debater um pouquinho. 

Basicamente a gente vai falar sobre três coisas sobre gestão pública: o 
que é gestão pública; qual é o papel do gestor público; e o que é o tal mo-
delo de gestão que organiza essa empresa chamada Estado. Vamos falar 
um pouco sobre a evolução desse modelo de gestão para poder bem con-
textualizar a Ouvidoria nesse modelo. E vamos pensar um pouquinho 
sobre qual o papel real da Ouvidoria nessa organização chamada Estado.

O Estado é uma organização como outra qualquer, é uma empresa 
como outra qualquer, tem algumas particularidades, mas ele precisa de 
um modelo de gestão. E modelo de gestão, eu costumo dizer que é isso aí: 
é um conjunto de técnicas, de procedimentos, de processos necessários a 
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tocar esse negócio. Como é que a gente toca um negócio Estado? Como é 
que a gente faz essa máquina funcionar?

E quando você pega esse conjunto de processos, procedimentos, ro-
tinas etc. e encapsula tudo numa situação completa, você tem o que a 
gente chama de modelo de gestão. 

E modelos de gestão, existem vários. A gente pode ir ao mercado, por 
exemplo, e comprar um modelo chamado RSE – Responsabilidade So-
cial Empresarial. Isso ficou muito tempo em moda. Todo mundo falava: 
a minha empresa é socialmente responsável. E para isso tem um insti-
tuto de altíssima fidedignidade, o Instituto Ethos, que tem um modelo 
prontinho. Você pode ir à prateleira, comprar o modelo e fazer a sua 
empresa funcionar de acordo com esse modelo de gestão. Ele é aplicável 
à organização Estado? Perfeitamente aplicável.

Existe outro, chamado MEG – Modelo de Excelência em Gestão, que 
é da Fundação PNq – Fundação Nacional da qualidade, também ex-
celente modelo de gestão. Muitas empresas públicas operam de acordo 
com esse modelo de gestão. São onze fundamentos da qualidade. Abso-
lutamente fantástico esse modelo.

Eu vim da Petrobras. Eu sou empregado da Petrobras. A Petrobras 
desenvolveu o seu próprio modelo chamado Sistema de Gestão Integra-
da – SGI. Funciona também que é uma maravilha, baseado nas normas 
ISO 9000. A Petrobras é uma empresa de excelência graças a esse mode-
lo de gestão, que funciona também.

Muitas outras organizações públicas e privadas trabalham de 
acordo com o BSC – acho que essa sigla todo mundo já ouviu falar – 
Balanced Scorecard. Isso é bonito. Olhem a quantidade de empresas 
no mundo que trabalham de acordo com esse modelo de gestão.

Mas nós – quando digo nós – refiro-me à organização Estado, pela 
sua particularidade de ser uma organização de tiro curto, de só ter 4 
anos para fazer as coisas acontecerem, etc., a gente prefere construir o 
nosso próprio modelo de gestão. E assim foi. Alguns Estados estão na 
vanguarda nesse sentido. Minas Gerais é um bom exemplo. Rio Grande 
do Sul é um bom exemplo. Pernambuco é um bom exemplo. Resolveram 
construir os seus próprios modelos de gestão.

Pernambuco, por exemplo, construiu o modelo Todos por Pernam-
buco e tem sido bem avaliado na questão da gestão publica no nosso 
Estado.
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Mas, via de regra, um modelo de gestão é um estilo. É como é que eu 
toco o meu negócio. Ele é moldado a partir dessa cultura organizacional. 
Por isso que a gente diz que o Estado, talvez, por ter uma cultura pró-
pria, ele precisa construir um modelo de gestão. É mais fácil construir 
um modelo gestão do que ir à prateleira e comprar um. E ele passa a ser 
um conjunto de processos e práticas que influenciam no comportamen-
to dessa organização ao longo do tempo.

E algumas palavras-chave são importantes a gente ressaltar aqui. Pri-
meiro, quando a gente diz que o modelo de gestão é um estilo de condu-
ção, a gente está dizendo que esse é um negócio único e individualizado. 
Cada organização tem o seu. Não há como você importar um modelo 
de gestão para que ele seja efetivo. Ele tem que ser moldado a partir da 
cultura organizacional. Ele é construído, ele é adaptado. Abarca todas as 
atividades. Deve ser comunicado e disseminado por toda a organização. 
E, por fim, ele influencia as escolhas. Então, ele tem que ser internaliza-
do por todos os membros que operam nessa organização.

Daí, Srs. Ouvidores, já começa a haver uma ideia de que a Ouvidoria, 
como parte de uma organização, tem que estar inserida de alguma for-
ma nesse modelo de gestão. Não é isso?

Então, vamos avançar mais um pouquinho. quando a gente fala de 
um modelo de gestão para essa organização chamada Estado, a gente 
sempre pensa que ele parte de algum referencial teórico. qualquer que 
seja o modelo de gestão, seja aquele adotado em Pernambuco, seja o ado-
tado no Rio Grande do Sul, seja o adotado em Minas Gerais, no Espírito 
Santo, todo ele parte de um referencial teórico chamado Ciclo PDCA. 
Não tem para onde correr: planejar, executar, checar e agir.

Mas esse Ciclo PDCA, por si só não ajuda a responder uma pergunta 
importantíssima: como é que essa organização chamada Estado escolhe 
os seus objetivos, escolhe suas metas, determina as ações que vão ser fei-
tas. Então, via de regra, um modelo de gestão para organização chamado 
Estado precisa de outro referencial teórico. Então, ele precisa trabalhar 
com algo parecido com o Marco Lógico, sempre buscando juntar esses 
dois referenciais teóricos.

Pois bem, o Ciclo PDCA e o Marco Lógico juntos não respondem 
a uma pergunta importante: Como é que eu faço o monitoramento? 
Como é que eu monitoro as ações do Governo? Como é que eu avalio se 
o Governo está sendo eficiente, eficaz, efetivo? Então, eu preciso ir à lite-
ratura para construir o meu modelo e buscar outro referencial chamado 
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Gestão por Resultados. Junto esses três referenciais, começo a costurá-los 
e começo a construir o meu modelo. 

Por fim, está faltando uma coisa importante, que é o que a gente cha-
ma de Viés Estratégico, que são indicadores, controles, mapas. 

Vou à literatura, busco outro referencial teórico, o Balanced Scorecard, 
por exemplo. E aí eu monto um modelo de gestão eficiente para essa or-
ganização Estado.

Então, basicamente, o modelo de gestão para a organização que nós 
trabalhamos precisa e demanda ser construído. Dificilmente um mode-
lo de gestão que você vai à prateleira e compra traz todos esses referen-
ciais ao mesmo tempo. Esse seria um modelo de gestão eficiente.

Mas como é que a gente transforma essa eficiência em eficácia? Um 
modelo de gestão eficaz para a organização chamada “Estado” leva em 
consideração que, do lado de fora dessa máquina, há uma máquina ou 
uma roldana chamada “sociedade”, que está sempre gerando demandas, 
sempre gerando input para dentro dessa máquina pública. E um modelo 
de gestão eficaz agrega a essa roldana da sociedade uma estrutura cha-
mada “ouvidoria”.

Para que isso daí funcione é preciso uma pequena roldana chamada 
“liderança”. Se o líder maior da organização não comprar a ouvidoria, se 
o líder maior da organização não entender que a ouvidoria é a porta de 
entrada para a sociedade, isso não funciona. Agora se ele entender que 
a ouvidoria é esse caminho, ele passa ser o elo que junta a sociedade à 
máquina, e o modelo de gestão então começa a funcionar e começa a 
ser eficaz. Deixa de ser um modelo de gestão qualquer para ser, na re-
alidade, um modelo de gestão que molda a máquina pública e que traz 
resultados para a sociedade.

Então, importante: um modelo de gestão eficaz tem ouvidoria e tem 
liderança. quer dizer, o líder maior entende o papel da ouvidoria.

Mas ainda dá para ser melhor. Você tem eficiência, tem eficácia, mas 
tem também a efetividade. Num modelo de gestão efetivo, o líder en-
tende que a ouvidoria não é algo que está no tecido organizacional, mas 
é algo que está perto dele. Num modelo de gestão efetivo, o líder traz a 
ouvidoria para perto de si, que passa a ser um elemento da direção da 
organização, do board da organização. Isso faz com que a máquina rode 
muito melhor e que as demandas da sociedade, as demandas do cidadão 
cheguem primeiro ou cheguem com mais facilidade à organização.
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Então, na realidade, o que os Estados, entendidos como a organi-
zação, querem é isso aí: funcionar bem. E esses Estados que estão na 
vanguarda estão no caminho agora de entender que a ouvidoria é uma 
instância formal de ausculta à sociedade e é um instrumento para um 
processo muito importante chamado “aprendizagem organizacional”. E 
é essa a visão que eu vim compartilhar com os senhores: a visão do papel 
da ouvidoria como instrumento de aprendizagem organizacional.

Os modelos de gestão estão evoluindo. Esses Estados, esses órgão pú-
blicos, essas organizações que estão na vanguarda estão trilhando um 
caminho de um simples PDCA, de fazer a coisa funcionar bem, para 
transformar esta organização numa organização que aprende. O PDCA 
passa a ser PDLC. Agir dá lugar a aprender. Evoluir de agir para apren-
der. Em vez de a gente corrigir as coisas, a gente começa a melhorar as 
coisas. Numa organização que aprende, modelos de gestão maduros dão 
importância para este processo de aprendizagem organizacional.

Aprendizagem organizacional, meus amigos, é a capacidade que uma 
organização tem de identificar e armazenar conhecimento. Como é que 
ela consegue esse conhecimento? Com experiência: errando, aprenden-
do, fazendo bem, fazendo mal. Toda vez que há uma demanda para a 
ouvidoria, é uma oportunidade de aprendizagem.

Uma demanda para uma ouvidoria – e aí quem fala aqui agora é o 
cliente-gestor público, o cliente de vocês – é uma oportunidade que a 
organização tem de melhorar.

Então, vocês, por favor, tragam essas oportunidades ou essas mani-
festações da sociedade para o conhecimento dos gestores públicos como 
oportunidade de melhoria do próprio funcionamento da máquina.

Como é que a gente constrói um ambiente de aprendizagem orga-
nizacional? Primeiro, vendo o outro como legítimo. quer dizer, se o 
ouvidor é um instrumento da aprendizagem organizacional, eu, gestor 
público, tenho que vê-lo como, efetivamente, um instrumento dessa 
aprendizagem, quer dizer, uma relação absolutamente horizontal. E eu, 
como gestor público, preciso criar na minha organização este ambiente 
em que essas oportunidades de melhoria aconteçam.

O que é preciso para transformar uma organização pública, privada, 
seja o que for, em um ambiente de aprendizagem organizacional? Vonta-
de política. O papel da liderança é fundamental. É preciso que eu oferte 
– eu, organização, eu, gestor público – canais adequados para que essas 
manifestações, para que essas oportunidades de melhoria aconteçam. 
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E, quando eu falo em canais adequados, estou falando também que não 
é só ofertar a existência do formulário, não é só ofertar a existência do 
serviço 0800, mas ofertar a organização para que clientes e sociedade 
me ajudem a melhorar.

E, por fim, o que contribui para esse ambiente de aprendizagem or-
ganizacional? Eu só aprendo quando recebo bastantes inputs. Então eu 
tenho que estimular um alto volume de sugestões, um alto volume de 
ideias dos colaboradores, dos clientes. Eu tenho que ter um sistema de 
monitoramento, um sistema de acompanhamento de resultados, enfim. 
Eu, como gestor público, preciso construir esse ambiente de aprendiza-
gem organizacional. E os senhores, como ouvidores, são também agen-
tes desta construção, porque cada manifestação, cada oportunidade, 
cada reclamação, cada sugestão é uma maneira que eu tenho de melho-
rar os meus próprios processos.

Mais uma vez, a ouvidoria é uma porta de entrada e é um instrumen-
to para a aprendizagem organizacional.

Então, acima de tudo isso que eu falei, com essa visão de cliente, eu 
digo que a ouvidoria fornece à sociedade, claro, uma instância para o 
pleno exercício de direitos e deveres. A ouvidoria media essa relação di-
ária entre o usuário e a organização.

A ouvidoria também fornece um canal administrativo com o forne-
cedor do produto, com o fornecedor do serviço, para fiscalizar o con-
trole desse fornecedor, para que o cliente possa solicitar reparação de 
danos, obter informações sobre o uso ou o consumo adequado de algum 
produto. Essa ouvidoria é um canal para que o cliente expresse a sua 
avaliação sobre o produto ou o serviço que a organização está entregan-
do e também é um canal para a oferta de sugestões de melhorias nesse 
produto ou nesse serviço. Mas também a ouvidoria fornece à organiza-
ção – e esse é o papel do cliente gestor público –, fornece aos gestores 
públicos ideias de melhoria, ideias de identificação, armazenagem e co-
nhecimento, a partir dessas experiências que são coletadas no dia a dia 
da ouvidoria. 

Os ouvidores podem e devem sugerir necessidades de alteração na 
maneira como eu presto o meu serviço. Lógico, se um conjunto de re-
clamações ou manifestações é recorrente sobre alguma área específica 
da organização, e o canal de entrada dessa manifestação é a ouvidoria, é 
evidente que a ouvidoria tem, sim, essa responsabilidade de identificar 
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necessidades de alteração na maneira como eu presto o meu serviço, na 
maneira como eu entrego o meu produto, e no próprio produto em si. 

E a ouvidoria, por ter esse contato diuturno com os clientes, tem 
condição de identificar, segmentar, analisar esse conjunto de clientes, 
esse conjunto de usuários, e identificar novas demandas, uma ação mais 
proativa da ouvidoria também. A ouvidoria não pode ficar apenas reco-
lhendo sugestões, processando e jogando esses processos para dentro da 
organização. No meu entender, isso é uma visão ainda reativa. A ouvi-
doria tem condição de ter uma visão proativa, de identificar, inclusive, 
novas demandas dos clientes.

Enfim, quando a ouvidoria foca a sua atuação somente na sociedade 
– esse papel mais nobre da ouvidoria –, eu digo que ela está na primeira 
geração, é a ouvidoria de primeira geração, é aquela ouvidoria que está 
no estágio do ouvir. quando a ouvidoria, além, é claro, de atender à so-
ciedade, foca no usuário, foca no cliente, foca no cidadão, aí já começa a 
melhorar: ela é uma ouvidoria de segunda geração, porque, além de ou-
vir, ela também procura resolver o problema do cliente. Agora, poucas 
estão nesse estágio que eu chamo de terceira geração: terceira geração é 
o estágio do ouvir, do resolver e do melhorar. 

Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses estágios. O que 
é, no meu entender, o estágio do ouvir? É quando a organização monta 
uma ouvidoria, dispõe-se a ouvir, mas negligencia a voz desse cliente. 
Por quê? Porque as ouvidorias que estão nesse estágio, via de regra, são 
pequenas, mas são bastante eficientes. Há ainda uma confusão entre ou-
vidor e corregedor; são duas coisas totalmente diferentes. 

Ouvidorias que estão nesse estágio têm um papel reativo, coercitivo, 
intramuros. É aquela história: “Vou buscar culpados”. Aconteceu uma 
não conformidade: “Vou buscar culpados”. Ouvidorias que estão nes-
se estágio limitam-se a recolher as reclamações dos clientes e a buscar 
desculpas para o público externo e culpados para o público interno. E a 
configuração típica de ouvidorias dessa natureza é o tal do SAC-0800. 
Existem várias ouvidorias funcionando assim. quer dizer, é um canal de 
atendimento ao cliente, que liga e faz sua reclamação, “Ouvi sua recla-
mação, meu querido, está aqui anotada”... Mas fica por aí. 

Se essa ouvidoria fizer algum tipo de relatório, normalmente será 
direcionado apenas ao executivo principal, apenas ao dono da organi-
zação, ao gestor maior. É um conjunto de relatórios mais esporádico, 
que focam basicamente o quantitativo – quantas reclamações eu recebi, 
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quantas eu respondi etc. – e não fazem nenhum tipo de análise, são re-
latórios basicamente estanques. 

Então, as ouvidorias começaram a funcionar mais ou menos assim.
Eu posso dizer, com alguma satisfação, que a maioria das ouvidorias 

que eu conheço já está no segundo estágio, no estágio do ouvir e resol-
ver. Nesses casos, as ouvidorias são instrumentos não só para ouvir a 
reclamação, mas também para solucionar aquele problema. Em vez de 
somente ouvir, passam a tratar essas manifestações. E não são só re-
clamações. A ouvidoria começa a tratar também de sugestões, críticas, 
elogios. qualquer tipo de manifestação do cliente passa pela ouvidoria. 
Normalmente, esse tratamento com o cliente já está escrito na política 
de qualidade da empresa.

As ouvidorias de segunda geração já fizeram investimentos em re-
cursos computacionais. Já são equipadas com computadores, já tem um 
sisteminha de ouvidoria, e fazem até alguns tipos de treinamento para 
os ouvidores ou para as pessoas que trabalham na ouvidoria. Em alguns 
casos, eles até fazem treinamento, conduzem treinamento com pessoas 
que estão com a tarefa de atender o cliente. 

As ouvidorias de segunda geração conseguem uma relativa adesão da 
alta administração, um relativo apoio. E esse apoio é granjeado em fun-
ção da importância da ouvidoria na redução do índice de retrabalho ou 
em função dos danos eventualmente causados por ações judiciais, então, 
o gerente maior vê a ouvidoria como um instrumento que vai evitar a 
empresa gastar mais dinheiro.

Ouvidorias de segunda geração estão em algum lugar dentro do teci-
do organizacional; normalmente estão amarradas a um departamento, a 
um setor, a algum lugar assim, mas nunca ligadas diretamente à lideran-
ça maior. Sempre fazem parte de um departamento. Normalmente, o 
DAS sempre é pequeno, quando existe. Tem gente aqui que já começou 
a rir porque não ganha DAS. Mas enfim, essas ouvidorias de segunda 
geração já começaram a descentralizar. Como assim? Criaram múltiplos 
canais de contato já com os seus clientes e com a sociedade; já estão na 
fase da caixinha de sugestões, já têm site, já há vários escritórios da ou-
vidoria espalhados por entre as filiais do órgão, enfim. 

Ouvidorias de segunda geração fixam e cumprem rigorosamente 
os prazos para retorno da manifestação do cliente. Nós temos até sete 
dias para responder o cliente, então nós cumprimos isso com extrema 
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prudência. O cliente em sete dias recebe a resposta da sua solicitação. 
Muito bem, não faz mais do que a obrigação.

As ouvidorias de segunda geração são intensamente divulgadas, elas 
usam bancos de dados. E há ouvidorias de segunda geração que usam até 
um negócio chamado workflow. Olhem, que coisa bonita. Alguém sabe o 
que é workflow? Esses sistemas que vocês trabalham nas ouvidorias são 
sistema workflow, quer dizer, quando se identifica um problema, normal-
mente o sistema já diz quem é o responsável por aquele processo. Então, 
na Petrobras, por exemplo, quando alguém liga e diz: “Tive problema no 
abastecimento do meu carro”, o próprio sistema já revela, a partir de onde 
você ligou, quem é o gerente responsável por aquele processo e encami-
nha a manifestação direto para aquele gerente. O nome desse sistema é 
workflow, e vocês já devem trabalhar com essas coisas por aí.

Essa, enfim, é a configuração típica da ouvidoria que nós conhecemos. 
Essa é a ouvidoria que funciona, via-de-regra, no poder público, é a ouvi-
doria que funciona em Pernambuco, é a ouvidoria que funciona no Rio 
Grande do Sul, essa é a ouvidoria que nós conhecemos. E os relatórios 
que essa ouvidoria dissemina, que ela disponibiliza, são direcionados 
ao executivo principal, claro, e divulgados entre a alta administração. 
quer dizer, os diretores também, eventualmente, recebem relatórios da 
ouvidoria. Em vez de esporádicos, eles são periódicos.

A ouvidoria, periodicamente, faz um relatoriozinho bonito. E já traz 
esse relatório estratificando essas manifestações, utilizando indicado-
res – ainda que sejam indicadores de processo –, quantas reclamações 
eu tive, quais foram os principais processos que tiveram reclamação... 
Normalmente os relatórios já receberam algum tipo de análise, mas 
eles são meramente estatísticos. Essa é a configuração da ouvidoria que 
conhecemos.

Agora, eu, como gestor público, preciso da ouvidoria de terceira ge-
ração. É a ouvidoria que me ajuda a melhorar o meu processo a partir da 
manifestação do cliente. É a ouvidoria dos modelos de gestão efetivos.

Essa ouvidoria de terceira geração é o que chamamos de “estado da 
arte”, no que tange ao atendimento ao cliente. Ela existe? Existe. Aqui no 
Brasil existe. Um exemplo que eu posso trazer, por conhecer, é a própria 
Ouvidoria da Petrobras, ela funciona assim. Ela é o estado da arte no que 
tange ao atendimento ao cliente.

A resolução dos problemas já está tão internalizada na organização 
que a ouvidoria também se dedica a outras coisas, como, por exemplo, 
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pesquisa e identificação de problemas recorrentes, oportunidades de 
melhoria nos processos organizacionais. Tudo isso a partir da manifes-
tação do cliente, tudo isso porque as ouvidorias de terceira geração têm 
bancos de dados com manifestações de muitos anos lá armazenadas, 
estão lá cuidadas. 

Então, através de ferramentas, por exemplo, como data mining, po-
demos identificar tendências, podemos trabalhar esses bancos de dados 
em estatísticas e podemos dar um tratamento proativo a essa história 
que eu tenho armazenada no meu banco de dados.

Uma ouvidoria de terceira geração constrói bons indicadores e os 
monitora intensamente, utilizando não apenas a história pregressa, mas 
a projeção para o futuro. Com técnicas estatísticas, a partir de indica-
dores, você pode projetar tendências, para evitar aquela história: antes 
de a vaca ir para o brejo, você a segura no pasto. Então, se começamos 
a analisar indicadores com essa função proativa, conseguimos eliminar 
ou minimizar a quantidade de desastres.

Esses indicadores, normalmente, são indicadores sofisticados, são in-
dicadores de resultado, indicadores de impacto. O que é um indicador 
de impacto? É a transformação efetiva da realidade. A ouvidoria ajuda a 
trabalhar esses indicadores.

A adesão da alta administração é irrestrita. O que quer dizer isso? 
que normalmente a alta administração segue o princípio chamado de 
“princípio da autonomia”.

O ouvidor de uma ouvidoria de terceira geração está ligado direta-
mente ao executivo principal e faz parte do board da organização, faz 
parte da diretoria da organização. Ele tem um grau de autonomia para 
poder falar e, às vezes, até quando necessário, falar grosso com algum 
diretor. Ele tem essa autonomia.

O papel do ouvidor é proativo. Ele propõe ações preventivas a partir 
daquelas análises dos bancos de dados sobre as quais falamos há pou-
co, a partir dessas curvas de tendências. Então, o ouvidor passa a ser 
propositivo.

Uma ouvidoria de terceira geração prepara normas, documentos, 
normas internas, que são seguidas como normas, como devem ser! Por-
que um ouvidor que trabalha numa ouvidoria de terceira geração propõe 
modificações até na especificação dos produtos. Vamos imaginar, even-
tualmente, sei lá, um produto qualquer que acumulou uma quantidade 
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muito grande de reclamações quanto ao seu manuseio. O ouvidor pode 
propor um novo desenho para o produto, que melhore essa questão, esse 
relacionamento com o cliente. 

Por fim, um ouvidor de terceira geração ou uma ouvidoria de terceira 
geração expande sua atenção não só para aquele momento da interação 
do cliente com a entidade. Diz um estudioso de administração, chama-
do Normam, que existe um negócio chamado “momentos da verdade”, 
e que a nossa satisfação, por exemplo, com o supermercado, começa no 
estacionamento e termina no estacionamento. Não adianta nada o su-
permercado ter uma política de preços agressiva, ter funcionários muito 
bem preparados para tratar o cliente, se o rapaz que fica no estaciona-
mento ou que dá acesso aos carros trata o cliente mal. A experiência de 
compra terminou naquele momento. Aquele momento negativo, mesmo 
que esteja fora do foco principal da organização, influencia negativa-
mente todo o processo de compra.

Essa ideia de Normam tem que ser trazida ou é trazida pelas ouvido-
rias de terceira geração. quer dizer, o ouvidor expande sua atenção para 
todos esses momentos de interação do cliente com a organização, seja 
pelo telefone, seja pela Internet, seja resolvendo um problema, seja ma-
nifestando uma sugestão ou um elogio, sempre considerando que cada 
elemento dessa interação é um momento da verdade. 

Ouvidores de terceira geração ou ouvidorias de terceira geração en-
volvem-se diretamente na avaliação de resultados da empresa, na ava-
liação de resultados da organização. Não se concebe uma organização 
pública ou privada que não tenha um indicador claramente definido de 
seus resultados voltados à satisfação dos usuários a que ela atende. Não 
dá para entender mais organização pública funcionando sem um indi-
cador como esse. 

Ouvidoria de terceira geração trabalha com sistemas computacio-
nais baseados em CRM, em data mining, sistemas de computação mais 
robustos, mais complexos e mais completos para essa prestação de 
serviços. 

Ouvidoria de terceira geração fazem trabalhos chamados de bench-
marking. Ela identifica as melhores práticas em um segmento da organi-
zação e as exporta para outros segmentos. 

Ouvidoria de terceira geração expande sua visão para questões de 
responsabilidade social. 
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Formalmente separadas, ouvidorias e corregedorias, são duas coisas 
completamente diferentes. 

E, por fim, essas ouvidorias existem e elas estão presentes nas organi-
zações que são premiadas. No Brasil, pelo Prêmio Nacional da qualida-
de, ou nos Estados Unidos, pelo Prêmio Malcolm Baldrige. 

Então, são ouvidorias que existem. É possível fazer. Os relatórios que 
ela apresenta são assim: eles são discutidos nas reuniões de direção da 
empresa; eles são partes integrantes da demonstração de resultados, são 
anexados ao balanço da organização; eles são analíticos; eles usam indi-
cadores; eles são disseminados para toda a organização, inclusive, com 
gestão à vista. Enfim, é possível fazer.

Mas, qual a dificuldade que se tem para implantar uma ouvidoria 
de terceira geração? A primeira barreira é o próprio ouvidor – sem ne-
nhum tipo de questionamento. Mas falta ao ouvidor nacional a atitude 
proativa de explorar essa informação que ele tem nas mãos e encontrar 
meios de fazer com esse limão uma limonada. O ouvidor tem um con-
junto de informações absurdamente grande nas mãos. Compete a ele 
transformar essa pedreira num talco, começa por aí. E cabe ao ouvidor, 
como cabe a qualquer gerente, fazer com que a ouvidoria se torne im-
prescindível para a organização. Se você não sugere, se você não oferta 
sugestões de melhoria, se você não age, se você fica quieto no seu canto 
você não é imprescindível. Então, a primeira barreira está no próprio 
ouvidor: tornem-se imprescindíveis.

A segunda barreira está na carência de recursos. Fazer uma ouvidoria 
de terceira geração custa caro, não é barato. Inicialmente, vai-se precisar 
de sistemas computacionais customizados. Dificilmente se consegue uma 
ouvidoria de terceira geração comprando aquele software que é utilizado 
na Bahia ou pegando aquele software que é utilizado aqui na Ouvidoria do 
TCU. Não. Só será uma ouvidoria de terceira geração se se customizar o 
sistema computacional. Só será uma ouvidoria de terceira geração se houver 
orçamento próprio e se houver pessoal. É preciso ter pessoal. É preciso ter 
treinamento especializado. É preciso ter computador. É preciso ter recursos. 

Para se chegar a uma ouvidoria de terceira geração, uma das coisas 
que embarreiram é a ausência de autonomia formal. As organizações pú-
blicas brasileiras, normalmente, não adotam esse princípio da autonomia 
do ouvidor. O ouvidor não é uma figura autônoma. Isso porque, com todo 
o respeito aos gestores aqui – e eu me coloco nesse meio também –, falta 
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vontade política ao Executivo, principalmente, para fazer com que o ouvi-
dor seja alguém com autonomia. 

Falta de disciplina é uma barreira superimportante. Não consegui-
mos passar do estágio 2 para o estágio 3 porque nos falta disciplina. 
Disciplina em quê? Em coletar dados. Disciplina em quê? Em ter manu-
tenção desses registros da ouvidoria. Disciplina na apuração de indica-
dores; disciplina na produção constante de informações e disciplina na 
apresentação de sugestões para os gestores.

quando se deixa de municiar os gestores com informações da nossa 
atividade, propicia-se que decisões sejam tomadas não baseadas em fa-
tos e dados. Aí, vira “achismo”. 

O ambiente também tem que ser propício à aprendizagem organiza-
cional, senão não saltamos do 2 para o 3. É preciso que a organização 
sempre mantenha um alto nível de estímulos a um alto volume de mani-
festações, sugestões e ideias, não só dos clientes, mas também dos colabo-
radores, porque a ouvidoria precisa ser usada também pelo público inter-
no. Ela não é apenas para ser usada pelo cliente, mas tem que ser usada 
pelo público interno. Se o público interno não enxergar na ouvidoria uma 
maneira de melhorar os processos da própria organização, dificilmente 
essa organização vai ser voltada para a aprendizagem organizacional.

Mas, principalmente, uma grande barreira para pularmos do estágio 
2 para o estágio 3 é isto aí: falta de persistência. O trabalho do ouvidor, 
meus amigos, é na essência um trabalho de formiguinha. E eu digo aos 
senhores que os senhores são heróis. Eu nunca fui ouvidor. Deus sabe o 
que faz, porque, se eu fosse ouvidor, não ia demorar três dias no cargo. 
Eu ia ser muito chato. 

Para amadurecer uma ouvidoria leva tempo. Ninguém pula do es-
tágio 1 para o estágio 2 em pouco tempo; e ninguém pula do estágio 2 
para o estágio 3 em pouco tempo. Então, persistência! Persistência para 
continuar fazendo o trabalho dos senhores. Persistência para continuar 
levantando os dados, continuar acordando cedo todos os dias para en-
carar esse monólito, porque, com persistência, conseguimos pular do 
estágio 2 para o estágio 3. 

Enfim, o que eu queria dizer era mais ou menos isto: a ouvidoria pre-
cisa ser vista, também no serviço público, como uma instância de ob-
tenção de vantagem competitiva. O serviço público não compete com 
ninguém, mas compete consigo mesmo. Obtém-se vantagem competi-
tiva, enquanto serviço público, quando se fideliza o cliente, quando as 
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pessoas do Ministério, da Casa legislativa, do órgão do Executivo, do 
Tribunal, etc. interagem, entram em contato comigo, e dizem: “Aqui é 
um lugar onde eu tenho respostas”. Não só as minhas sugestões, mas a 
interação que faço no dia a dia – isso é fidelização.

A ouvidoria é um importante instrumento de marketing, uma vez 
que se consegue individualizar sua relação com o cidadão. Há dados em 
seus bancos de dados capazes de dar perfis individualizados das pessoas. 
E o marketing existe para isso. E quanto mais individualizada a presta-
ção de serviço, melhor ela será. 

A tendência atual das organizações de excelência, sejam elas públicas 
ou privadas, é o que se chama heart share – o marketing emocional. Ses-
senta por cento dos fatores que influenciam as decisões das pessoas são 
emocionais. E elencamos aqui 12 fatores de conquistas de heart share: 
ser ouvido com atenção; sentir que pode confiar plenamente naquela 
organização; sentir-se querido por aquela organização; sentir-se valo-
rizado por aquela organização; sentir que aquele tribunal, aquela Casa 
legislativa, aquele órgão do Executivo tratam o cliente com respeito e 
consideração; ao interagir com o Estado, sentir segurança nessa inte-
ração; sentir-se VIP ao interagir com o Estado – nós, os agentes públi-
cos, precisamos correr atrás disso, nós, os agentes públicos, precisamos 
tratar os cidadãos como pessoas VIPs, com cortesia e educação; sentir 
tranquilidade na relação com essa organização chamada Estado; sentir 
que o Estado se preocupa sinceramente com o sucesso do cidadão; re-
ceber atenção personalizada do Estado; sentir-se parceiro do Estado; ter 
surpresas agradáveis, mesmo quando eu, cidadão, estou errado.

Então, senhores, era isso que eu gostaria de trazer para sua reflexão. 
Agradeço mais uma vez a honra de ter sido convidado e agradeço, princi-
palmente, a paciência dos senhores, porque nem meus filhos aguentam me 
ouvir tanto como os senhores, que me aguentaram durante duas horas.

Gente, muito obrigado. Valeu mesmo! E estamos ali à disposição dos 
senhores. 

O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – O Sr. Maurício 
Cruz propõe 10 minutos para perguntas e respostas. Se quiserem, po-
dem se manifestar agora, por escrito ou por meio do microfone.

A SRA. MÁRCIA BITTENCOURT DA COSTA – Boa tarde, Dr. 
Maurício.
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Eu sou Márcia, da Ouvidoria do TCU. Eu queria fazer-lhe uma per-
gunta, porque a nossa meta, de todos nós que estamos aqui, é alcançar 
essa terceira geração.

queria saber se o senhor tem exemplos. O senhor falou da Ouvidoria 
da Petrobras, a gente já está sabendo. Peço outros exemplos de ouvidorias 
que já estão nessa terceira geração. Em outras palavras, quem são o nosso 
benchmarking atualmente? É uma pergunta que eu queria fazer-lhe.

O SR. MAURÍCIO CRUz – Olha, a atividade bancária está com um 
bom caminho já trilhado no relacionamento com o cliente, muito em 
função, evidentemente, das questões de relacionamento com o consu-
midor, num mercado bastante regulado, como é o mercado bancário, 
mas principalmente porque eles identificaram que a individualização da 
prestação de serviço é um diferencial naquele mercado. Então, por conta 
disso, já desenvolveram toda uma metodologia, todo um conhecimento 
de relacionamento com o cliente, que inclui a ouvidoria. Então, via de re-
gra, as ouvidorias do segmento bancário já avançaram bastante no que 
tange a atingir níveis de excelência nesse tipo de coisa.

A SRA. MARIA APARECIDA – Boa tarde. 
Eu sou Ouvidora da Polícia Rodoviária Federal – Maria Aparecida. 

A nossa Ouvidoria está completando praticamente um ano – foi ins-
tituída em outubro do ano passado –, e estamos aqui vivenciando essa 
grandiosa palestra, que tem nos trazido um fortalecimento para buscar 
realmente, quem sabe, chegar a essa terceira geração. A gente vê que 
ainda estamos bem distantes, mas há a perspectiva e a vontade de che-
gar até lá.

O que eu percebo no Executivo é que, no serviço público, para as coisas 
acontecerem, tem que haver legislação, decreto. A gente sente muito essa 
dificuldade por ausência de legislação que discipline a ouvidoria pública. 

Está-se discutindo a publicação de um decreto para as ouvidorias 
públicas. Inclusive, essa discussão foi feita em parceria com a CGU e 
com o Ministério da Justiça. Nós, como ouvidores, estamos sedentos 
dessas normatizações, porque é muito bonito ver-se colocar tudo isso, 
mas, infelizmente, nós, como ouvidores, ficamos aqui, ao mesmo tem-
po, frustrados, porque os grandes gestores, a alta administração, que 
deveria ter o conhecimento de tudo o que foi colocado nesta palestra, 
certamente não têm o mínimo de consciência e conscientização da 
importância do papel da ouvidoria dentro do órgão.
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Eu acredito que o que realmente deve acontecer para que a ouvido-
ria de fato seja o que se propõe a ser, passe por esses estágios e chegue 
realmente ao terceiro estágio, que eu acho que é objetivo não só de um 
pensamento altruístico, no sentido de que seja bom para o órgão, para o 
Estado, para o País, para a sociedade e para a humanidade. Isso é o que 
se espera. Então, eu acredito que, com a normatização, isso venha a se 
fortalecer, mas, infelizmente, no âmbito do serviço público, a gente sen-
te muito essa necessidade de normatização da ouvidoria.

A gente vê que o SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, em alguns 
órgãos, veio a fortalecer algumas ouvidorias. Isso eu digo até no âmbito 
não só da Polícia Rodoviária Federal, mas também da própria CGU. Por 
quê? Porque, com a transparência, com a Lei de Acesso à Informação, al-
gumas pessoas até começaram a confundir esse tipo de serviço com as 
ouvidorias, e aí há a necessidade dessa legislação. É imperioso que real-
mente haja normatização para a ouvidoria, para que a ouvidoria realmen-
te possa fazer acontecer, o que a gente tem muita dificuldade em fazer.

E a minha pergunta em relação ao que foi colocado na palestra refe-
re-se à ouvidoria de terceiro estágio. qual a periodicidade desses relató-
rios? qual a participação do ouvidor nas reuniões de direção? Às vezes 
existem coisas que, se forem colocadas só em relatórios... Hoje a gente 
sabe que os gestores são hiperocupados com agendas e que, quanto mais 
alto o cargo, menos tempo o gestor fica no seu órgão para acompanhar 
o que está acontecendo, e os relatórios acabam não sendo nem lidos. E 
como fazer isso para realmente a gente ver efetividade no que se espera 
das ouvidorias públicas? 

O SR. MAURÍCIO CRUz – Bom, permita-me chamá-la de você. Va-
mos dividir essa resposta em dois estágios. 

Você falou sobre legislação. Pernambuco não é melhor ou pior do que 
qualquer outro Estado. O modelo de gestão de Pernambuco é exitoso, 
mas não é melhor nem pior do que qualquer outro modelo de gestão que 
está por aí. Mas ele tem algumas particularidades que podem ajudar 
esse tipo de discussão. Por exemplo, em Pernambuco, o que permitiu 
instalar coisas ligadas à gestão pública ou fazer coisas ligadas à gestão 
pública acontecerem? Atitude. Para dar um exemplo, nosso modelo de 
gestão começou a funcionar no final de 2007. Ele só foi regulamentado 
em setembro de 2009, e a lei não fez nenhuma falta. A gente botou o blo-
co na rua e, depois, foi cuidar da lei. A lei não é imperativa; imperativa é 
a atitude, é querer fazer. 
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Então, eu concordo. Eu tenho uma relação muito próxima com o pes-
soal da ABO. Eles falam muito em legislação, mas o mais importante é 
a atitude, o querer fazer.

A segunda parte, em relação à periodicidade das reuniões, dos relató-
rios, etc., os indicadores que a ouvidoria normalmente apura, acompa-
nha e monitora têm uma periodicidade que permite fazer uma reunião 
mais estruturada a cada seis meses ou a cada quatro meses. Isso depen-
de, evidentemente, da periodicidade dos indicadores. Não se vai fazer 
uma reunião em que os indicadores não mudaram, porque a periodici-
dade deles é anual.

Enfim, em relação às práticas que nós temos em Pernambuco, por 
exemplo – volto a insistir no Estado que não estou aqui fazendo propa-
ganda de Pernambuco –, o gestor público, toda terça-feira, faça chuva ou 
faça sol, dedica o dia inteiro dele para monitorar o Estado. Ele começa de 
manhã e vai até a noite em reunião de monitoramento do Estado. E nas 
reuniões de monitoramento, quem também está presente é a ouvidoria.

Então, é uma questão de atitude. É preciso, evidentemente, haver 
uma predisposição para isso. 

O SR. zENILTON MIRANDA – Boa tarde. 
Meu nome é zenilton Miranda. Eu sou empregado da Embrapa, ou-

vidor da instituição.
A minha pergunta ao senhor é a seguinte: geralmente, as institui-

ções têm instâncias de controle que ajudam a condução e a percepção da 
qualidade dos serviços que prestam, sobretudo aquelas atividades fina-
lísticas, e outras instâncias para ofertar ou para garantir a interlocução 
com a sociedade. Essas várias instâncias às vezes trabalham de forma 
estanque, não de forma integrada. Hoje, a gente percebe que, geralmen-
te, no modelo de gestão sistêmico e integrado, é saudável que essas ins-
tâncias tenham certa convergência de propósitos, para atender melhor 
ao cidadão, porque também se espera que essa administração, ou essa 
gestão, seja orientada para o atendimento das expectativas dos clientes 
ou da sociedade. 

Como promover essa convergência em modelos de gestão que ainda 
não estão integrados e estruturados? Obviamente, nós precisaríamos 
fazer uma reestruturação do modelo, pensar alguma forma de integrá-
-lo. Enquanto isso não acontece, como garantir que essas instâncias de 
controle, como, por exemplo, a Auditoria, a Controladoria, o Serviço de 
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Informação ao Cidadão, a Ouvidoria, tenham certo nível de convergên-
cia e de interação, para que essa ação de atendimento às expectativas da 
sociedade seja feita com efetividade?

O SR. MAURÍCIO CRUz – É impossível a gente dizer que existe 
uma fórmula universal para isso. Até porque nós estaríamos nos contra-
dizendo em relação àquilo que já dissemos: os modelos de gestão preci-
sam ser customizados. Cada um resolve como melhor lhe aprouver, em 
função da cultura organizacional. Mas algumas características a gente 
pode identificar em modelos de gestão exitosos. Por exemplo, os de Mi-
nas, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e de Pernambuco, todos 
eles colocaram algumas coisas como pétreas: primeiro: áreas-meio mais 
ou menos blindadas à atividade política e autônomas; em relação a ou-
vidorias: estágios descentralizados, ouvidorias em órgãos respondendo 
a uma ouvidoria central; esta ouvidoria central fazendo parte do Núcleo 
de Gestão do Governo. O Núcleo de Gestão do Governo considera as 
Secretarias que compõem a atividade-meio mais a ouvidoria.

Esse é mais ou menos um modelo que, se possível de ser aplicado 
na cultura da organização, dessa organização, pode dar certo. Contudo, 
mais uma vez ressalto que cada caso é um caso.

O SR. MAURÍCIO CRUz – É claro! Sem problema algum. Está dis-
ponível. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade que estou tendo 
para poder disseminar isso, porque, como eu disse, são reflexões, são 
ideias. Isso não é nenhum marco teórico. Isso não está em livro algum, 
mas são reflexões com as quais, quanto mais compartilhadas, mais a 
gente vai criando consciência crítica.

O SR. MAURÍCIO CRUz – Mais alguém?
O SR. JOSÉ VALDO SILVA – Eu queria pedir vênia aos nobres pales-

trantes. Dr. Maurício, primeiro quero parabenizar V.Sa. pela clarividên-
cia do seu raciocínio. 

Enfim, eu queria refletir aqui, como Presidente do Conselho Nacional 
de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União – CNOMP. 
Sou Ouvidor do Ceará, sou Procurador de Justiça, membro do Minis-
tério Público do Estado do Ceará. Há muito sou ardoroso batalhador 
das Ouvidorias do Ministério Público, haja vista que, ainda no final da 
década de 90, começamos a implementar uma semente, quando ainda a 
Ouvidoria parecia um modismo nascente.
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O que eu vejo é exatamente que a sociedade brasileira, como que 
tomando com suas mãos o timão, entra agora em um estágio de efer-
vescência, no qual os reclames, no qual os direitos fundamentais são 
questionados de uma forma mais efetiva. Evidentemente, tirando aquele 
aspecto do vandalismo, o movimento é autenticamente democrático e 
sai das raízes daquela Nação que estava adormecida.

E as ouvidorias, neste momento, representam um papel histórico de 
suma relevância. Exatamente dentro dessa minha luta de quase duas 
décadas quanto à evolução que vi no âmbito dessa sementezinha que co-
locamos no Ministério Público, e ainda vendo hoje em dia a Associação 
Brasileira de Ouvidores, da qual também presidirei a Seccional do Ceará 
em breves dias, fico em um estado de perplexidade, vendo como poderia 
haver uma consciência maior dos gestores, no âmbito do meu segmento, 
que pudesse realmente determinar a importância desse papel, até por-
que, pela própria essência, o Ministério Público já é o ouvidor natural da 
sociedade dentro daquilo que está no contexto da Carta Magna de 1988.

Diante de tudo isso, vejo que falta uma consciência desse verdadeiro 
canal, porque é exatamente a proximidade com o cidadão que determi-
na o fundo maior democrático. 

V.Sa. já fez uma reflexão diante do que coloco, por essa falta de cons-
cientização, mesmo havendo os instrumentais, mesmo com as deficiên-
cias, mas mesmo assim é um ideal maior, que é exatamente a democracia.

quando se veem malferidos tantos direitos fundamentais, quando 
o Ministério Público tem que ser o guardião, o advogado da sociedade, 
como se situar no momento presente diante desse aspecto histórico?

O SR. MAURÍCIO CRUz – Olhe, eu acho que, logrado o momento 
em que se vive ou que a Nação passou a viver a partir de junho, o que 
particulariza esse universo dos ouvidores e das ouvidorias e das organi-
zações públicas é um certo marasmo. Ou uma certa, vamos dizer assim, 
acomodação.

As organizações como o Ministério Público, por exemplo, têm um 
grau de permanência muito maior do que o Poder Executivo; o Poder Ju-
diciário idem. O Poder Executivo se reinventa a cada quatro anos. A cada 
quatro anos, o grupo de gestores que compõem o Poder Executivo muda 
radicalmente, muda completamente. E a ideia é – pelo menos eu, como 
militante do Poder Executivo, sinto isto: não vamos mexer nisso, não, 
porque não dá nem tempo. Então, o que molda essa relação entre ouvi-
dores, ouvidorias e órgãos do Poder Executivo é essa certa acomodação. 
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Essas ideias que eu trouxe para cá, que, repito, são ideias particulares, 
ideias minhas, não estão em livro nenhum. Podem ser, evidentemente, 
contestadas, e as pessoas podem dizer: “Não. É uma quantidade imen-
sa de besteiras o que esse cara acabou de falar”, mas são coisas em que 
eu acredito. Depende de a gente dar uma sacudida nesse ambiente de 
marasmo.

É isso, porque o gestor público diz assim: “Olhe, não vamos mexer 
nesse negócio de ouvidoria. Deixe como está.” O ouvidor também diz 
assim: “Eu nunca vou conseguir chegar numa ouvidoria de terceira ge-
ração. Eu nunca vou conseguir sair daqui deste mundinho. Não tenho 
orçamento. Ai, meu Deus!” Eu acho que acontece muito disto: “Deixe 
quieto, que eu sou pequenininho”. 

Mas eu acho que é o momento para a gente refletir para mudar isso. 
Talvez essas instituições que têm mais permanência, como o Tribunal 
de Contas, como o Judiciário, etc., tenham um papel fundamental, como 
exemplo nessa relação, em dizer que é possível fazer excelência no que 
tange à ouvidoria no serviço público, porque não há acomodação nem 
do gestor e nem do ouvidor.

Então, eu acho que cabe principalmente aos ouvidores do Ministério 
Público esse papel de protagonismo, de levar essa bandeira, porque, se 
vocês correrem, a gente corre atrás de vocês. É isso aí.

Senhores, mais uma vez agradeço e me coloco à disposição.
Há mais uma ainda?
A SRA. EURIDES PESSOA – Só uma, e vai ser rápido, eu prometo, 

porque está dentro desse contexto.
O SR. MAURÍCIO CRUz – Desculpe.
A SRA. EURIDES PESSOA – Eu, Eurides Pessoa, sou Ouvidora da 

Fundação Universidade de Brasília, e nós estamos como uma ouvido-
ria de segunda geração. Apesar da nossa criação recente – dois anos de 
criação –, estou Ouvidora a partir de uma decisão do conselho maior 
da universidade, que é o Conselho Universitário, e temos uma certa 
autonomia.

Tenho uma pergunta bem simples, mas bastante subjetiva, no sen-
tido do agir da instituição. Como eu faço para a Ouvidoria da Univer-
sidade de Brasília... A gente está fazendo uma série de atos e ações, 
no sentido de desmitificar o papel da Ouvidoria. quando chega uma 
demanda da Ouvidoria aos departamentos, institutos, faculdades e 
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centros da universidade – ela é bastante complexa, por isso univer-
sidade –, percebem como se fosse uma cobrança, uma perseguição, 
uma denúncia. Então, a Ouvidoria é uma coisa muito chata, que está 
ali para perturbar. E o gestor não dá à Ouvidoria a importância que ela 
tem, no sentido de que ela está ali para melhorar o agir e o fazer diário 
da instituição.

Então, como fazer? Realmente, chamou-me muita atenção. Como fa-
zer? Eu não quero desistir. Eu quero ser uma pessoa que batalha para 
que a Ouvidoria realmente seja efetiva, eficaz, e funcione. E que a gente, 
de repente, chegue, mesmo que a passos de tartaruga, a uma Ouvidoria 
de terceira geração. 

Mas como fazer, para que a gente dê essa sacudida nos gestores? Na 
universidade, há o Presidente da instituição e Reitor da universidade. 
Mas eu falo dos gestores da universidade, no sentido de que eles perce-
bam a importância da Ouvidoria, no sentido de melhorar o fazer insti-
tucional para a sociedade que ela atende.

Era só isso. Muito obrigada.
Desculpem, gente, mas eu precisava fazer a pergunta.
O SR. MAURÍCIO CRUz – Acho que a resposta para isso reside na-

quela frase: “Seja útil”. Como eu vou ser útil nesse ambiente teoricamen-
te hostil? Em que: “Ô, lá vem esse povo da ouvidoria de novo! Ô ruma de 
gente chata.” Não é assim?

O caminho para ser útil são os relatórios. É o primeiro caminho. É 
transformar os relatórios da ouvidoria em algo efetivamente útil, em 
uma ferramenta gerencial que, ao longo do tempo, se torne imprescin-
dível para aquele gestor.

Os relatórios precisam deixar de ser apenas estatísticos, como eu fa-
lei, e passar a ser mais analíticos, dar sugestões, avançar em termos de 
melhoria dos processos organizacionais, trabalhar a questão como BPM.

A chave são os relatórios. A partir de relatórios benfeitos, faz-se o tes-
te. Faz-se um propositivo; faz-se o segundo, propositivo, deixando-se de 
fazer o terceiro. Se o gestor que recebeu lhe cobrar o terceiro, é porque o 
relatório está bom.

Então, faça assim. quer dizer, a chave para isso são os relatórios. 
qual o melhor relatório? Como eu disse, isso é customizado. Cada or-
ganização sabe a melhor maneira, mas o principal instrumento para a 
gente rapidamente se tornar útil são os relatórios. Faça bons relatórios. 
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Então, senhores, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição 
quando quiserem. 

A apresentação está com vocês e, mais uma vez, eu agradeço a 
paciência. 

O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Agradecemos as 
palavras do Dr. Maurício, que veio esclarecer muitas dúvidas.

Senhores e senhoras, para apresentar a conferência Transparência e 
Participação Social, convidamos o Sr. Cláudio Weber Abramo, Diretor 
Executivo da Transparência Brasil, organização não governamental, de-
dicada ao incentivo da boa gestão pública e ao combate à corrupção. O 
Sr. Cláudio Weber é Bacharel em Matemática pela Universidade de São 
Paulo e Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas – 
Unicamp; é autor de artigos em publicações acadêmicas nacionais e in-
ternacionais, além de veículos de comunicação sobre o tema corrupção. 

Após a apresentação, o Sr. Cláudio Abramo ficará à disposição para 
responder às perguntas da plateia. As perguntas poderão ser feitas a par-
tir do microfone ou nos cartões oferecidos pela equipe de apoio.

Com a palavra o Sr. Cláudio Weber Abramo.
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Painel Transparência e 
Participação Social

CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Diretor Executivo da ONG Trans-
parência Brasil 

Muito obrigado. Inicialmente, eu agradeço ao Senado, à Câmara, ao 
TCU e às suas respectivas ouvidorias pelo convite que me foi feito para 
conversar com vocês a respeito desse assunto.

Eu queria, inicialmente, fazer a observação de que eu concordo inte-
gralmente com parte daquilo que foi dito aqui pelo Sr. Maurício Cruz, o 
que, no meu caso, é raríssimo. Eu quase nunca concordo com o que as 
pessoas dizem, mas eu concordo integralmente, exceto por um pequeno 
detalhe que eu vou explicitar um pouquinho mais adiante.

A Transparência Brasil é uma organização dedicada à edificação da 
integridade das instituições públicas brasileiras, essencialmente. No ano 
de 2001, nós publicamos um livro intitulado Caminhos da Transparên-
cia, em que diferentes aspectos da administração pública são abordados. 
Aqueles aspectos, que são os mais fundamentais no nosso entender, ou 
eram em 2001, quase doze, treze anos atrás, continuam sendo impor-
tantes, para serem focalizados quando se trata de examinar a integrida-
de do Estado.

E uma dessas instituições era ou continua sendo as ouvidorias. En-
tão, há ali um capítulo dedicado a esse tema feito com base em experi-
ências brasileiras que haviam sido estudadas por um então integrante 
da organização. 

Então, se vocês puserem no Google Caminhos da Transparência, vai 
bater lá, tem um sítio de Internet. A obra não apenas foi publicada im-
pressa, mas está também em via eletrônica. Só funciona com Internet 
Explorer, por incompetência nossa. 

Em 2005, devido a um conjunto de circunstâncias, a principal das 
quais era o fato de que eu pertencia a uma organização, a um conselho 
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estadual que existia e continua existindo no Estado de São Paulo, que é 
o meu Estado de origem, que tem o estranhíssimo nome de Comissão 
de Centralização das Informações. Nunca entendi exatamente por que 
tem esse nome. Mas o fato é que a gestão ou pelo menos as ouvidorias 
do Estado de São Paulo, por algum motivo, tinham aquele tal conselho 
como centro de diálogo. Por que, não me perguntem, se foi algum decre-
to, alguma coisa assim? Devido a isso, eu entrei em contato na época, em 
2003 ou 2004, por aí, com o que me pareceu ser um desastre em relação 
às ouvidorias daquele Estado, uma falta completa de qualquer organiza-
ção, qualquer não, mas muita falta. 

Eu coloquei a organização, a Transparência Brasil para estudar o as-
sunto. E nós fizemos um relatório, em 2005, em que escrevemos os re-
sultados desse levantamento que fizemos sobre as ouvidorias do Estado 
de São Paulo. E eu vou tomar a liberdade de ler a introdução porque des-
creve a atitude que nós esperamos e que se deve esperar das ouvidorias. 
Como vocês verão há uma concordância stricto sensu com o que foi dito 
aqui pelo Sr. Maurício Cruz antes de mim.

Ouvidorias públicas são organismos de controle instituídos 
para propiciar um canal de comunicação de duas vias entre ci-
dadãos e entes estatais para o processamento de reclamações. 

Notem que são reclamações e não elogios. Ninguém aqui quer saber 
de elogios, é para ouvir reclamações da população. Esse negócio de elo-
gio não tem importância nenhuma.  

De forma a cumprir as suas funções, as Ouvidorias e suas 
atribuições devem ser divulgadas entre os usuários dos siste-
mas estatais e o acesso a elas precisa ser fácil.

Em princípio, o ouvidor recebe uma reclamação, encaminha-a 
internamente e acompanha a evolução das providências toma-
das para sanar o problema reportado (ou para determinar se ha-
via de fato um problema). “Ainda em principio, deve ser possível 
ao reclamante entrar de novo em contacto com o ouvidor para 
inteirar-se do andamento de sua reclamação.” Ou seja, tem que 
haver um protocolo.

Ouvidorias não devem ser voltadas para as atividades-fins dos 
órgãos, mas para o funcionamento do ente na consecução 
dessas atividades-fins.
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Ou seja, se na minha rua faltar água, eu não devo ligar para a Ouvido-
ria. Não devo ligar para a Ouvidora. Só devo ligar para a Ouvidoria se eu 
reclamo que faltou água e o atendimento foi ruim ou se fui atendido três 
semanas depois, etc. Estou interessado aqui em quê? No funcionamento 
do órgão, não na prestação direta do serviço. 

Observa-se que, com a promulgação da Lei de Acesso à Informação 
recente e a instituição dos serviços nos organismos ao menos federais 
que tratam do assunto, está havendo certa possibilidade de confusão 
entre o funcionamento daquele instrumento de recepção de requisições 
por informações e as ouvidorias. Não são a mesma coisa. 

Muito bem. Elas não devem ser voltadas para as atividades fins, mas 
para o funcionamento dos entes na consecução dessas atividades. 

Distinguem-se assim dos Serviços de Atendimento ao Clien-
te, que se concentram na atividade-fim. O papel da Ouvidoria 
não é apenas servir de conduíte. A agregação e análise das 
reclamações recebidas devem servir de base para dois pro-
cedimentos igualmente importantes: informar a estrutura 
gerencial do organismo público pertinente sobre padrões de 
incidência de problemas, (...)

Não é só: aconteceu tal coisa. Aconteceu tal padrão de incidência de 
problemas – uma família de problemas semelhantes –, “para que os res-
ponsáveis pela gestão introduzam alterações destinadas a evitar a repeti-
ção daqueles tipos de reclamações;” – é para isso que serve, fundamental-
mente – “e informar o público sobre o agregado das reclamações e sobre as 
mudanças introduzidas na estrutura como resultado de sua atividade.”

Isso aqui diz respeito àquilo que o palestrante anterior chamava de 
aprendizado organizacional. Para que serve isso? Para que serve a Ou-
vidoria? A Ouvidoria serve para recolher reclamações e alterar o com-
portamento doente.

A maior ou menor eficiência de um sistema de Ouvidorias 
pode ser inferida pela medida em que tais órgãos cumprem 
esses objetivos.

Vou descrever um pouco, na sequência, os resultados desse estudo 
que fizemos sobre São Paulo, mas antecipo que o problema fundamen-
tal que existe com as Ouvidorias examinadas em São Paulo é que nada 
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informam, nada esclarecem sobre o efeito da Ouvidoria, sobre o orga-
nismo que deveriam controlar. Total ausência de informação! Não estou 
usando exagero de linguagem. Total mesmo. Não há informação.

Essa é uma atitude bastante comum, que revela uma preocupação 
maior com o desempenho da própria Ouvidoria – dos funcionários, que 
formam uma espécie de corporação de ouvidores; nós somos assim ou 
assado; então, a Ouvidoria focaliza a própria Ouvidoria – como recep-
tora de reclamações do que com a resolução dos problemas apontados 
pelos usuários dos sistemas. Neste tipo de relatório, quando acontece, o 
objeto é a própria Ouvidoria, e não a organização.

Esse estudo foi feito em 2005. Historicamente, no Brasil, as primeiras 
ouvidorias apareceram no Estado do Paraná, no fim da década de 80, 
início da década de 90. As estruturas do Estado de São Paulo, as mais 
antigas, em termos de Ouvidoria, são do Procon, em 1992; do Ipem, em 
1993 – não sei o que é Ipem; Procon é um negócio de reclamação de 
consumidor; da Secretaria do Meio Ambiente, em 1993; e da Secretaria 
de Segurança Pública, em 1995. Em 1999 foi promulgada uma lei que se 
refere à defesa do usuário do serviço público no Estado de São Paulo; no 
mesmo ano foi emitido um decreto em que se disciplina a composição 
e competência das Ouvidorias no âmbito do Governo do Estado de São 
Paulo, e outros dispositivos apareceram posteriormente.

Então, a gente tem num Estado como São Paulo, desde 1999, uma 
estrutura organizada, pelo menos de júri, de Ouvidorias. Não é verdade 
que sejam organizadas na prática, não tenham organização nenhuma, 
cada lugar é uma ilha. 

O estudo que nós fizemos naquela época continua válido hoje sob 
esse ponto de vista. Não há organicidade naquele Estado com respeito às 
Ouvidorias do próprio Estado, cada um é um.

Como fizemos esse levantamento? Atrás daquilo que consideramos 
importante verificar. Primeiro, a Ouvidoria é mencionada na capa do 
sítio de Internet do órgão? E menciona a palavra reclamação? É possível 
fazer reclamação?

Em 2005, era muito menos comum que se fizesse reclamação por via 
eletrônica. Então a gente pergunta: é possível fazer uma reclamação por 
via eletrônica? Na maior parte, não era possível, só por telefone.

Recebe denúncias de corrupção? Sim ou não? Recebe ou não recebe? 
Tem condições especiais para receber denúncias de corrupção? Existe um 
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protocolo? Ou seja, eu faço uma reclamação, o órgão me fornece um pro-
tocolo? Existe retorno ao reclamante, se este solicitar? Produz relatórios?

O resultado que está nesse relatório intitulado Ouvidorias do Estado 
de São Paulo – Primeiras Impressões mostra que não há relatórios. E a 
alegação que se dava e continua se dando, continua hoje – que são de 
2005 até hoje, lá se vão sete anos e pouco –, é a seguinte: que o decreto, 
ou lei, ou não sei quê, que define aquilo, define que relatórios das Ou-
vidorias são fornecidos ao Governador, o que é um escudo, porque o 
fato de dizer-se que relatórios são fornecidos ao Governador não impede 
que sejam públicos. Não há nenhuma incompatibilidade entre serem en-
tregues ao Governador e serem públicos, inclusive porque o organismo 
pode perfeitamente publicar um relatório no seu sítio de Internet e com 
isso estará entregando para o Governador, que consulta se quiser. Ele 
vai na Internet e vê o relatório. Não se estaria descumprindo a deter-
minação de fornecer ao Governador. Na prática, como sói acontecer no 
serviço público, aquilo lá virou um relatório secreto porque ninguém 
conhece. Isto é, quando existe um relatório, porque, na verdade, os rela-
tórios nem sequer existiam e continuam a não existir. 

O fato de não haver relatórios é uma coisa extraordinária. De 53 Ou-
vidorias que nós estudamos, 49 não têm relatórios públicos e as que ti-
nham eram relatórios meramente daquele tipo estatístico: “Recebemos 
tantos elogios...” Elogios é sempre um ou dois, não é? “Recebemos tantas 
reclamações...” É só isso, nada de substancial.

Depois que eu fui convidado para vir aqui me bateu na cabeça de 
fazer exatamente a mesma coisa com as Ouvidorias, desta vez agora, do 
Governo Federal. Então, eu já coloquei em prática um grupo para fazer 
isso com respeito às Ouvidorias do Governo Federal. Obviamente não 
tive resultado nenhum porque não começamos ainda.

Eu queria fechar um pouco a atenção sobre as Ouvidorias dos três 
órgãos que aqui nos recebem: Senado Federal, Câmara dos Deputados e 
Tribunal de Contas da União. Eu fui em busca daquilo que, para nós, é a 
coisa mais importante, que é aquilo que eu já mencionei e que também 
foi observado pelo Sr. Maurício Cruz, antes de mim, que uma Ouvido-
ria que não interage internamente com o órgão para transformá-lo não 
cumpre o seu papel. Então, eu fui atrás dos relatórios, que são produzi-
dos seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, seja pelo 
Tribunal de Contas da União a respeito de suas atividades. 
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Muito bem. Então, o que se observa? Eu vou começar com o organis-
mo que é o mais antigo em termos da definição de Ouvidoria. Eu vou 
pela ordem de antiguidade. O mais antigo é a Câmara dos Deputados, 
que, em resolução de 2001, instituiu a Ouvidoria. A instituição da Ou-
vidoria se deu, como também no caso do Senado, por emenda ao Regi-
mento Interno. Então, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passou a conter dispositivos relativos a essa Ouvidoria, em que se diz em 
seu art. 21-A, inciso III: “propor medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento 
da organização da Câmara dos Deputados”. 

Então, está explícito no Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
que a Ouvidoria tem essa função. Como é que se exerce essa função? 
Certamente não é por telepatia, eflúvios que correm por aí. Tem que 
ser por escrito. Tem que haver uma manifestação da Ouvidoria junto à 
Mesa Diretora, que é quem comanda a Casa, dizendo: “Senhora Mesa 
Diretora, temos tal e tal coisa.” Onde estão essas manifestações? Não 
estão. Não há, na área correspondente da Câmara dos Deputados, à 
Ouvidoria, informação a respeito de relatórios. Minto, há no menu, ao 
lado esquerdo, em que há os biênios de responsabilidade de cada um dos 
Deputados que foi ouvidor. No último biênio, a gente clica e tem lá: “Ati-
vidades não sei quê, seminários disso e daquilo... Relatório 1, Relatório 
2, sem link. Então, dizem que tem relatórios, mas eles não são lincados 
a nada, não se obtém informação. De modo que, então, não sei, não se 
sabe. Não estou a declarar que não existem os relatórios. Talvez existam 
em papel. Talvez sejam até atuantes, não sei. O fato é que não sabemos, 
não sabemos se é ou não é. 

Em termos de antiguidade dessas três instituições que têm Ouvido-
ria, a segunda é o TCU. A Resolução nº 169, de maio de 2004, institui a 
Ouvidoria do Tribunal de Contas da União. Nas Competências da Ou-
vidoria do TCU, art. 2º, inciso VIII, diz: “Sugerir eventual medida para 
aperfeiçoamento de serviço do Tribunal objeto das comunicações men-
cionadas no inciso I”, que é receber as reclamações.

Então, está dito também aqui que é responsabilidade do ouvidor su-
gerir alterações na estrutura de funcionamento do Tribunal de Contas 
da União. Então vamos procurar relatórios, também outra vez como é 
que isso se sugere lá no TCU. Existem dois relatórios lá. E vejam que 
isso aqui é desde 2004 – dois relatórios lá, ambos relativos a períodos 
trimestrais de 2012.
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Esses relatórios são do tipo... Diz assim: “Relatório gerencial”. Então, 
temos lá uns números estatísticos: quantas reclamações, quantas foram 
e tal, 516 no mês de março – eu peguei um desses; outro, 346, em feve-
reiro; 366, em janeiro. 

Como é que foram correios, unidade, presidência, atendimento pes-
soal? Unidades da Federação de onde se originaram essas reclamações 
ou – não sei – sugestões e tal: Distrito Federal, 175; São Paulo, 105; e 
assim vamos, Estado por Estado. 

Classificação das manifestações. Aqui há uma lista, uma certa cate-
gorização. Não vou criticar a categorização no meu ponto. 

E, no final, tem um negócio: “Número de TC’s – com apóstrofo não 
sei por que – autuados, em decorrência de manifestações...” Eu não sei o 
que são TC’s aqui neste contexto. “Autuar em decorrência...” Eu não sei 
o que são TC’s. Enfim, tem lá...

Nenhuma informação a respeito da identificação de padrões de re-
clamação e consequentes recomendações a seja quem for, no Tribunal 
de Contas da União, que toma tais decisões – deve ser lá o Presidente, 
não sei, o Plenário, sei lá eu – com respeito ao aperfeiçoamento desse 
serviço. Outra vez, não digo que por algum mecanismo possa haver tal 
comunicação. Tal mecanismo, se existir, porém, não é público. Esses re-
latórios aqui são apenas estatísticos.

Há também, na área de Ouvidoria do TCU, outro relatório a respei-
to, ilustrando aquilo que eu disse antes. Há uma certa confusão, que é 
até natural, entre as medidas que devem ser tomadas para satisfazer as 
determinações da Lei de Acesso à Informação e da Ouvidoria. São rela-
tórios de pedidos de informação ao Tribunal de Contas da União, que 
estão lá na área da Ouvidoria.

A última instituição que instituiu a Ouvidoria foi o Senado, em 2005. 
Ela foi criada por um ato da Comissão Diretora, em 2005, mas só foi 
regulamentada em 2011.

Diz aqui, no art. 3º desse ato da Mesa que regulamenta a Ouvidoria 
do Senado, que compete à Ouvidoria do Senado sugerir mudanças que 
permitam o efetivo controle social das atividades desenvolvidas no âm-
bito do Senado Federal, bem como o aperfeiçoamento da organização 
do Senado Federal. Como se nota, a redação é um pouco vaga. O que 
exatamente quer dizer isso?
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qual é a obrigatoriedade que tem a Ouvidoria do Senado Federal de 
emitir relatórios? Está no art. 4º que, no exercício de suas funções, o 
Ouvidor-Geral poderá... É negócio de brasileiro, escreve-se num regula-
mento que o sujeito pode. Se ele pode fazer, ele também pode não fazer. 
É uma redação... E aqui no § 3º, o que denota má técnica legislativa, diz 
que a Ouvidoria do Senado Federal disponibilizará – é afirmativo, não 
poderá nada, disponibilizará – periodicamente relatório de suas ativida-
des no Portal do Senado.

Aí vamos ao Portal do Senado, na área de Ouvidoria, descobrir onde 
estão esses relatórios. Existe lá, na área de Ouvidoria, uma lista com 
relatórios. Aqui, links para relatórios, estatísticos todos eles, do ano de 
2012, acho. No entanto, os links estão todos quebrados. Eles não levam 
a lugar nenhum. Não há informação. Diz lá: “Relatório estatístico sobre 
o atendimento da Ouvidoria”. A gente linca lá, nada! Eu fiz o teste em 
cinco navegadores: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera e 
aquele da Apple. Não rolou. quer dizer, não se encontra a informação. 
Talvez exista uma atuação ali da Ouvidoria do Senado sobre a Mesa, 
para melhorar os serviços, etc. e tal. Se existe, está lá, in pectore, não 
conhecemos.

O Sr. Maurício Cruz mencionou as ouvidorias de terceira geração. 
Diz ele que a da Petrobras seria assim. Não tenho por que duvidar. As 
desses três entes certamente estão até na primeira. É realmente preocu-
pante. É muito preocupante que haja um estado de descaso mesmo com 
respeito ao uso desse instrumento, que, como foi frisado pelo Maurício 
Cruz e eu friso também, é um instrumento importante de gestão. Ele 
não é o instrumento mais importante de um universo para a gestão, mas 
é um instrumento importante.

Aí entra o único ponto em que eu discordaria, estabeleceria talvez 
um contraponto ao que foi dito aqui por ele antes, que nenhuma or-
ganização pode funcionar sem aquilatar a satisfação dos seus clientes. 
Isso não se aplica ao Legislativo brasileiro, não só a essas Casas, patente-
mente, porque o indivíduo que é membro do Legislativo brasileiro, por 
definição eleito, dirá que a aquilatação, a aceitação do seu cliente, que é 
o eleitor, é o voto, o que é verdade.

Então, isso aí se superpõe nos corpos políticos a qualquer outra con-
sideração, o que torna a instituição de ouvidorias legislativas, do que 
trata este seminário, embora haja pessoas de outros lugares, uma tarefa 
bastante difícil. quer dizer, não invejo quem seja ouvidor de Legislativo 
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no Brasil, porque tem que enfrentar o sujeito dizer: “O que quer saber? 
Eu sou eleito”. É isso aí. Acabou. Ponto final. Não tem mais o que con-
versar. É a atitude concreta que os senhores políticos brasileiros têm, 
basicamente.

Então é um negócio difícil, o que não significa que se deva desistir, 
obviamente, claro.

quanto a esse estado de coisas que eu descrevi, muito brevemente, 
sobre o Tribunal de Contas da União, o Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados, creio que não seria muito arriscado dizer que é provável, no 
que diz respeito às ouvidorias legislativas, de modo geral, e dos Tribu-
nais de Contas, para ficar nesse território – se a gente entrar nas ouvido-
rias do Judiciário, por exemplo, então, imaginem –, o Brasil está muito 
atrasado em relação ao que corre pelo mundo.

Observação sobre ouvidorias de primeira, de segunda e de terceira 
geração foi feita aqui. Hoje é impossível aceitar-se que alguém não seja 
de terceira geração e que não se busque uma quarta. As ouvidorias não 
foram inventadas anteontem, elas não são coisa nova. Elas estão notoria-
mente nos países nórdicos, na figura do ombudsman, há muito tempo. 
As ouvidorias no setor público, a partir desse tipo de experiência, se 
espraiaram pelos países desenvolvidos, ao menos, há muito tempo. E o 
seu papel é bastante conhecido e tratado pela literatura há muito tempo.

Para fazer o gancho e finalizar, em relação ao título desta minha inter-
venção, eu diria que, na ausência de uma prestação de contas na forma de 
relatórios substanciais, na forma de uma exibição da sua utilidade, não há 
outra conclusão, ou não haverá outra conclusão a respeito de ouvidorias 
senão a de que elas não cumprem o seu papel no que diz respeito à edi-
ficação, ao estímulo do controle social sobre os órgãos a que se referem.

Finalizo dizendo que o sistema de ouvidorias não serve para reunir 
pessoas que trabalham nas ouvidorias para falarem delas próprias. Ou-
vidorias servem para pressionar os órgãos a se modificarem, com base 
naquilo que elas, ouvidorias, trazem do público. Funcionam como canal, 
como correio de transmissão, reclamações, pressões. Não é meu amigo 
aqui, meu coleguinha e tal. Não é isso. Não é rasgar seda, mas dizer: 
“Não está funcionando bem a organização, e ela precisa ser alterada 
nesses pontos”. E cobrar essa alteração. Então, tem que pressionar os 
chefes no sentido da mudança e cobrar a alteração dos mecanismos ad-
ministrativos que sejam no sentido de obter melhor funcionamento da 
estrutura. Se não fizerem isso, são inúteis, é melhor fechar.
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Obrigado. 
Fico à disposição, naturalmente.
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Estamos sendo 

orientados no sentido de que as perguntas não excedam ao número de 
três, para não avançarmos o horário.

A SRA. MÁRCIA BITTENCOURT DA COSTA – Boa tarde, Dr. 
Cláudio. Sou Márcia, da Ouvidoria do TCU. queria inicialmente para-
benizá-lo e agradecê-lo, porque é muito interessante a gente se ver pelo 
outro lado, pela vista do outro.

Algumas coisas que o senhor falou eu achei interessantíssimas, e a 
gente vai até procurar melhorar.

Eu só queria aproveitar o ensejo para fazer algumas observações, al-
guns comentários. O senhor falou do TC, o que significa. TC é uma sigla 
utilizada no Tribunal, uma sigla de tomada de contas, mas, na verdade, 
essa sigla é utilizada para denominar os processos. Então, TC são pro-
cessos. Mas realmente isso teria que ficar claro, porque o cidadão não é 
obrigado a saber. 

Agora, uma coisa que o senhor falou foi sobre o relatório de ativida-
des. O senhor achou dois, de 2012, e tal, mas eles já foram produzidos. 
Todo trimestre a gente produz esse relatório. Eu vou até verificar por 
que está desatualizado, embora não seja uma atribuição da nossa área. 
Mas eu só queria esclarecer que o relatório de atividades que a gente 
elabora não é bem assim um relatório para fazer sugestões para gestão 
não. É mais realmente para mostrar o trabalho que está sendo realizado, 
porque as sugestões que a gente tem a dar para a nossa administração 
não ficam públicas na Internet. A gente faz essas sugestões, a gente en-
caminha as sugestões dos cidadãos e fazemos as nossas próprias. Mas 
isso a gente não coloca na Internet, porque acho até que não cabe muito. 
O senhor pode até discordar. Se o senhor discordar, eu quero conversar 
sobre isso, mas, talvez, não fique muito adequado a gente deixar isso 
público, já que é interna a sugestão que a ouvidoria dá para a adminis-
tração e o que ela faz. Não sei o que o senhor acha.

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Eu discordo completamente. 
Você terminou?

A SRA. MÁRCIA BITTENCOURT DA COSTA – Não. queria fazer 
só mais uma observação sobre a pesquisa de satisfação. O senhor falou 
que o Legislativo não faz. Eu só queria fazer uma ressalva que a Ouvi-
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doria do TCU faz, porque toda manifestação que chega à Ouvidoria e 
que é respondida, a gente encaminha junto uma pesquisa de satisfação, 
para que o cidadão possa externar o seu pensamento. Se o cidadão ficou 
satisfeito com a resposta, se não ficou satisfeito. Há, inclusive, um campo 
para ele fazer sugestões de como a gente pode melhorar o nosso traba-
lho. Então, de alguma forma, a gente está tentando cobrir essa parte do 
contato com o cidadão e saber o que ele está pensando. 

São essas as observações que eu queria fazer.
Eu deixo aqui só uma pergunta – e queria que o senhor me respon-

desse objetivamente –: o senhor acha que a sugestão que a Ouvidoria 
encaminha para a administração deve ficar pública no site, já que é uma 
questão interna? Eu queria que o senhor falasse sobre isso.

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Bem, primeiro, eu vou come-
çar pela observação que eu fiz sobre o Legislativo. Os Deputados, Sena-
dores, Vereadores estão se lixando para isso, porque eles dizem que são 
votados e ponto final. Essa é a observação que eu havia feito.

Sua pergunta: Devem ser colocados? Mas é evidente. Não é interno. 
Pertencem a mim, pertencem a vocês como cidadãos. Não pertencem a 
vocês como funcionários. Esse não é um assunto interno que deve ficar 
ali entre vocês. Não, exatamente o ponto, não é. O mau funcionamento 
dos serviços públicos é assunto nosso, de todos nós, cidadãos, do contri-
buinte que paga por isso aí, paga o seu salário! Poxa vida, muito obrigado. 

Esse negócio “Ah, não é interno?” Não senhora! É externo. Agora, 
como é que isso se faz? Veja, é evidente que quando você faz um relató-
rio desse tipo de reclamações, você expõe as entranhas da instituição até 
certo ponto. Você não precisa fazer isso, de tal maneira a inviabilizar o 
diálogo do ouvidor com a estrutura. Não precisa. Faz isso de modo inte-
ligente. Você mostra onde estão os problemas sem precisar dizer: “Você 
tem um problema aí, seu incompetente!” Você coloca de uma maneira 
que seja inteligível, clara, objetiva, e aquilo lá você encaminha formal-
mente, enfim, à chefia, ou a quem quer que seja.

Outra observação que eu faria. A senhora disse que os relatórios do 
TCU são para mostrar o trabalho da Ouvidoria. 

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Sim, pois é. Desculpe-me. Não 
interessam minimamente relatórios de ouvidorias para mostrar o seu tra-
balho. Não interessam. Não há interesse nenhum dizer que recebi 14 liga-
ções. É zero. Diferentemente do que parece ser uma crença generalizada, 
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pessoas que pensam minimamente jamais avaliarão o trabalho de uma 
ouvidoria, seja do que for, a partir desse tipo de número. Ah! Houve aqui 
515 manifestações por correio e não sei quantas outras por e-mail. O 
que isso aí diz sobre o trabalho de vocês? Nada! Não diz absolutamente 
nada. O que mostra o trabalho é qual a influência que vocês ouvidores 
têm na modificação de estruturas mal funcionantes do ente ao qual vo-
cês pertencem. Isso é que dá a medida da efetividade do seu trabalho. 
Número de ligações e não sei o quê não diz nada.

O SR. AMÉRICO CORREA – Meu nome é Américo Correa. Sou jor-
nalista e trabalho na Associação de Tribunais de Contas. Do ponto de 
vista conceitual, você está falando de ouvidorias, de reclamação sobre o 
funcionamento da instituição. Nos Tribunais de Contas se percebe que 
as ouvidorias vêm sendo usadas largamente pela sociedade, pelo cidadão 
comum, até por autoridades, para colocar em funcionamento a institui-
ção. De repente, há uma denúncia de irregularidade numa licitação em 
tal órgão. Do ponto de vista conceitual, você acha que não cabe à ouvi-
doria funcionar como esse tipo de canal?

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Certamente. quer dizer, em 
particular, nos organismos de controle, os Tribunais de Contas, a Con-
troladoria-Geral da União, as Corregedorias que existem pelos Estados 
etc., as ouvidorias são um canal importante de recebimento de denúncia 
de corrupção, de irregularidades. Inclusive, isso foi uma das coisas que 
mencionei e que examinamos, quando fizemos essa de São Paulo, so-
bre a recepção de denúncias. Para os Tribunais de Contas isso é muito 
importante, porque os tribunais têm que estimular a maior, ou qual-
quer órgão, na verdade, quantidade possível de reclamações de contri-
buintes com respeito à probidade dos negócios que ocorrem no Estado, 
seguramente. 

quando eu friso muito a necessidade de você ter uma resposta for-
malizada em relatórios estruturados, pensados, criticamente montados, 
eu não estou reduzindo a importância da interação com o público de 
todos os tipos, mesmo porque a ênfase sobre os relatórios pressupõe 
a interação com o público. Se não tem interação com o público, não 
tem relatório. Se não tem atividade, não tem relatório. Para responder 
a sua pergunta, obviamente, claro, a ouvidoria tem que funcionar nesse 
sentido. 

Observa-se que existem organismos ainda por aí que não recebem 
denúncias. Estou usando denúncias não no sentido jurídico, mas recla-
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mações que podem ser, em geral, muito vagas a respeito de possíveis 
irregularidades que detectam essas pessoas. Em alguma atividade do 
Estado, o órgão não recebe essas reclamações e exigem que o sujeito 
se identifique. Por quê? É uma dessas coisas típicas do bacharelismo 
brasileiro. 

A alegação para não receber um aviso de possibilidade de problemas 
com uma licitação, uma fiscalização de um órgão público ou o que seja, 
é que o Judiciário brasileiro não aceita denúncias anônimas, quando cla-
ramente o agente que recebe a denúncia pode agir ex-officio. Então, não 
é anônimo, é o agente que faz. Agir ex-officio não é anônimo, por favor. 
Enfim, é isso.

A SRA. SANDRA – Sr. Cláudio, tudo bem? Meu nome é Sandra. Sou 
da Ouvidoria da Secretaria de Aviação Civil. Eu já acompanho o traba-
lho do senhor e algumas entrevistas. Admiro muito o seu trabalho, mas 
o senhor tem sempre uma postura um pouco cética. Aí eu vou pedir 
encarecidamente para não ser cético em relação às ouvidorias, porque 
acho que muitas pessoas que estão aqui são movidas pela paixão. Eu, da 
Secretaria de Aviação Civil, a Maria José, cujo trabalho conheço também 
na Ouvidoria da Infraero, somos movidas pela paixão. A gente preza um 
serviço bacana ao cidadão. Acho que a maioria que está aqui procura 
fazer isso, com paixão, com eficiência, dando atenção ao cidadão da ma-
neira que ele merece. Eu, na minha ouvidoria, trato cada cidadão como 
único, e ele tem uma resposta personalista, que ele está procurando e é 
respondido. Então, por favor, tenha fé nas ouvidorias. 

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Essa é uma observação que 
ouço frequentemente. Eu sou de fato cético. Eu sou pessimista com rela-
ção a tudo na vida, não só a isso. É basicamente o que me move. Descul-
pe-me, mas eu sou como o escorpião. 

Essa visão pessimista em relação à realidade talvez venha de uma 
constatação, porque é com o que eu trabalho, há anos, anos e anos 
olhando para o que está errado no Estado, e é um monte. A gente fica 
um pouco com essa atitude, mas eu só tenho a admirar quem exerça a 
atividade da maneira como você descreveu, claro.

O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – queremos pedir 
para o senhor passar o seu site.

O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Coloque Transparência 
Brasil no Google e volte lá. 
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Muito bem, tenho aqui perguntas que são feitas por escrito. 
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – A sugestão é o 

senhor responder por e-mail.
O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Vou ler e responder aqui e 

não por e-mail. 
A Sra. Daniela Santiago, que é da Assembleia de Minas, entendeu que 

há uma diferença conceitual a respeito do que eu entendo por ouvido-
ria e aquilo que expositores anteriores entendem por ouvidoria. Eu não 
detectei essa diferença com respeito ao único expositor anterior que eu 
ouvi, que é o Sr. Maurício Cruz. A ouvidoria, conforme dito aqui, não é 
um espaço de entrada e processamento de informação meramente, é um 
espaço de entrada e processamento de informação de interesse público 
e como antenas sociais.

A SRA. DANIELA SANTIAGO – Posso falar?
O SR. CLÁUDIO WEBER ABRAMO – Pode. 
A SRA. DANIELA SANTIAGO – Parece que o escopo da ouvidoria 

está muito ligado à questão de ser um centro de entrada e processa-
mento de informação, disponibilização dessa informação, funcionando 
quase que como antenas sociais alertas, atentas ao que está acontecen-
do na sociedade, tendo a capacidade de traduzir aquela informação e 
disponibilizá-la internamente para o aprimoramento dos processos de 
gestão e decisão pública.

No caso do senhor, acho que tem isso, mas surge outra questão que 
me pareceu muito importante, que é o fato de que a ouvidoria se desti-
na não à atividade-fim, mas às atividades-meio, que dizem respeito aos 
processos da organização. 

No caso das Casas Legislativas, o processo legislativo é muito com-
plexo. Inclusive, as nossas entregas são muito intangíveis. Então, quan-
do o cidadão utiliza a ouvidoria, muitas vezes ele o faz para tratar das 
questões-fim, e não exatamente de críticas, a não ser de infrações éticas 
e funcionais, supostas infrações éticas e funcionais dos Parlamentares.

quando o senhor traz, na palestra, o papel reflexivo, parece-me mui-
to importante as Casas Legislativas terem essa decisão de dobrarem-se 
sobre si mesmas e de as ouvidorias funcionarem não só como antenas 
sociais, mas também, e principalmente, como instâncias reflexivas. 
Nesse caso, preocupa-me a tradição mais conservadora do Poder Legis-
lativo e também a existência de cidadãos tão bem-informados capazes 
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de refletirem sobre o processo legislativo. Não quero ser cética, mas eu 
acho que ela é mais difícil de ser executada.

O SR. CLAUDIO WEBER ABRAMO – Mas eu diria o seguinte: o 
que é o processo legislativo? Toda organização, por ser uma organiza-
ção, tem a sua finalidade, faz certas coisas. O Legislativo faz aquelas 
coisas que o Legislativo faz. Aliás, pouco faz aquilo que deveria fazer, 
na verdade, porque o Legislativo brasileiro não legisla e não fiscaliza o 
Executivo porque é comprado pelo Chefe do Executivo. Mas isso é outro 
problema. Mas, enfim, essa seria, basicamente, a função do Legislativo.

qual seria o papel de uma ouvidoria do Legislativo? Eu acho que essa 
é uma pergunta interessante. Eu não vou ter resposta, certo? Mas é uma 
pergunta muito interessante, porque o Legislativo tem de fato um cará-
ter distinto daquele que tem o Executivo, basicamente, que presta servi-
ços. A prestação de serviços do Legislativo é bem mais abstrata.

Mas a mim ocorrem perguntas que eu faria à Ouvidoria da Assem-
bleia de Minas: por que não publicam as notas fiscais das despesas que 
os Deputados alegam ter – alegam, eu insisto nesse verbo! – incorrido 
para receber verba indenizatória? Onde estão? Cadê? Isso é assunto de 
ouvidoria ou não é? É assunto para discutir, certo? Você pode dizer que 
isso tem a ver com acesso à informação, mas isso tem a ver também com 
prestação de informações que são de natureza institucional, isso tem a 
ver com a administração da Casa, e assim por diante.

Enfim, é interessante examinar isso, e há literatura sobre isso, acre-
dito eu. Existe literatura sobre tudo, e sobre isso deve existir também.

Aqui existe uma pergunta de não sei quem, porque não disse: “O se-
nhor ressaltou que ouvidorias são para receber reclamações. Por isso não 
é importante o relatório do que a ouvidoria faz. Pois, se o órgão estiver 
funcionando perfeitamente e atendendo às (ininteligível), não haveria 
necessidade de uma ouvidoria?” Sim, mas a premissa é vácua. Não exis-
te organização que funcione perfeitamente. Uma organização perfeita 
não teria necessidade de ouvidoria ou de auditoria, não prestaria contas. 
Nem de contador precisaria, pois tudo seria perfeito. Isso não acontece. 
Nenhuma organização é perfeita, particularmente as do Estado; logo as 
do Estado.

Mas para responder a essa pergunta: sim, é verdade, uma organiza-
ção perfeita não precisa de ouvidoria. Não sei no que isso realmente es-
clarece uma questão, mas é verdade.
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Eu estou sendo aqui instado a encerrar esta minha participação, coi-
sa que faço agradecendo a paciência de vocês.

Boa tarde. 
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Senhoras e se-

nhores, para apresentar a Conferência Ouvidorias Públicas – Avanços 
e Desafios, convidamos o Sr. Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Ro-
drigues Neto.

Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto é Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Mato Grosso desde 2000 e atualmente ocupa o 
cargo de Corregedor-Geral da Mesa Diretora. Foi Deputado Federal por 
duas legislaturas, Deputado Estadual e titular de Secretarias de Estado 
em Mato Grosso nos anos 90. Antônio Joaquim atualmente preside a 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon.

Após a apresentação, o Sr. Antônio Joaquim Rodrigues Neto ficará 
à disposição da plateia para responder às perguntas. As perguntas po-
derão ser feitas a partir do microfone ou pelos cartões oferecidos pela 
nossa equipe.

Com a palavra o Sr. Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto.
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Painel Ouvidorias Públicas 
– Avanços e Desafios 

ANTÔNIO JOAqUIM MORAES RODRIGUES NETO – Presidente 
de Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon

 Boa tarde a todos.
 Vou procurar ser bem rápido porque já está tarde. Eu quero só fazer 

um registro. O Abramo é uma figura brilhante, importante, destemida, 
mas só tem um senão: o pessimismo dele é muito grande, realmente. É, 
inquestionavelmente, um homem brilhante, mas precisa ter mais oti-
mismo, no meu entendimento. As coisas não são fáceis, não adianta dar 
exemplos da Escandinávia, dos países nórdicos. O Brasil está passando 
por um momento importante, e as Ouvidorias aqui são fatos novos, in-
felizmente. A do Senado começou em 2011; a do TCU, em 2004. Para 
uma instituição, é novíssima. Mas temos que ter otimismo e respeitar o 
brilhantismo do Abramo.

Eu vou aqui “perder”, entre aspas, uns três minutos no início para 
falar de Tribunais de Contas, porque eu acho indispensável. Eu, como 
Presidente da Atricon, tenho o dever de falar dos Tribunais, até porque 
envolvem também a questão das ouvidorias, evidentemente.

Nós, os Tribunais de Contas, temos vários problemas no Brasil, mas 
um dos grandes e graves problemas é o desconhecimento quase que 
total da sociedade. A sociedade não nos conhece. Nós precisamos tra-
balhar bastante com resultados, porque a única forma pela qual a so-
ciedade vai nos respeitar e reconhecer é com atuações que provoquem 
resultados efetivos para os interesses das pessoas, ou seja, que melhorem 
a qualidade dos serviços, para que nós possamos evitar a corrupção o 
máximo possível. É impossível acabar. Nas nossas atribuições, quanto 
mais resultados, mais reconhecimento teremos. Mas, neste momento, 
nós vivemos isso de uma forma até melhorada, mas ainda muito distante 
do ideal. A sociedade não nos conhece.
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Eu quero dizer que as principais lutas que nós temos como Associa-
ção – é Associação dos membros dos Tribunais, mas que se tornou, na 
prática, Associação dos Tribunais de Contas – aqui no Congresso refe-
rem-se a esses dois pontos: o primeiro é a criação do Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas. Nós não temos Conselho, nós não temos um 
controle externo. 

Os Tribunais de Contas – esse é outro grande problema – são um 
conjunto de trinta e quatro ilhas. Não há hierarquia entre um Tribunal e 
outro. O TCU não tem nenhuma. É zero a hierarquia entre os Tribunais 
nacionais. E onde existem Tribunais de Contas de Municípios, também 
não há nenhuma hierarquia. Então, são trinta e quatro ilhas separadas, 
independentes, que trabalham sem nenhum sistema de controle externo 
nacional funcionando. Então, esse Conselho, a exemplo do CNJ, teria a 
missão de fazer o controle externo, a fiscalização dos Tribunais. Ou seja, 
nós fiscalizamos e precisamos ser fiscalizados. 

Mas eu reputo que mais importante do que o papel correcional desse 
Conselho é o papel de órgão estatal planejador, é o papel de colocar, como 
os senhores verão no próximo slide, todos os Tribunais do Brasil num pa-
drão mínimo de qualidade na sua atuação de fiscal dos recursos públicos 
e também como instituição republicana, para melhorar a governança, a 
qualidade de gestão, e incentivar o controle social, ser um verdadeiro ins-
trumento de cidadania. Então, estas são as nossas duas lutas.

Lutamos por lei processual, porque não há lei para julgamento de 
contas públicas. Existe Código de Processo Civil, Código de Processo 
Penal, Código de Processo Administrativo, e não há lei para o processo 
de contas, porque o nosso processo é específico. Nosso processo não é 
penal nem civil nem administrativo, é um processo de contas. Então, é 
preciso estabelecer uma lei que harmonize os procedimentos no Brasil 
inteiro, para que, no Tribunal do Piauí, da nossa Conselheira Lilian, que 
está aqui presente e que é Ouvidora do Piauí, sejam os seus procedimen-
tos iguais aos do Rio Grande do Sul. É claro que há muitas coisas que são 
comuns, mas há muitas diferenças que precisam ser eliminadas.

Em relação ao Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, existe 
uma PEC na Câmara para ser votada há três anos. Está pronta para ser 
votada, para ser colocada em pauta a PEC 28, de 2007. Eu vim aqui de-
pois que assumi a Presidência da Associação, no ano passado, umas seis 
vezes; neste ano, umas quatro, dizendo ao meu Líder de bancada: “Vote 
o nosso Conselho”, e não conseguimos votar.
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Na semana passada, eu estive com o Presidente Henrique Eduardo, 
novamente fazendo o apelo de que ele leve ao Colégio de Líderes e vote 
a nossa PEC. Nós queremos o nosso Conselho. Diferente da Justiça, que 
tinha resistência, nós estamos brigando para votar o nosso Conselho.

Então, essas são as duas grandes lutas que nós temos institucional-
mente pela Associação.

Esse é o Tribunal-modelo. E eu quero dizer aos senhores o seguinte: 
este Tribunal de que estou falando aqui existe. É claro que não sou imper-
tinente a ponto de querer afirmar que existe no Brasil inteiro, mas existe 
mais de uma dezena de Tribunais no Brasil que funcionam dessa forma. 
Esse é o Tribunal-modelo, é o Tribunal cidadão, o Tribunal que é o mais 
importante instrumento de cidadania que esta República tem, é um Tri-
bunal que faz tudo isto: audita e julga a legalidade e a regularidade. 

Mas ele não fica preso a isso. Não adianta eu auditar e julgar uma 
licitação absolutamente legal de 10 milhões de reais se eu não audito e 
não vejo se, nas políticas públicas, ela teve influência, se foram gastos 10 
milhões na saúde, se houve melhorias no hospital público, houve me-
lhorias nos índices de hanseníase, houve melhorias nos índices oficiais. 
Esse Tribunal-modelo audita resultados de políticas públicas, não fica 
preso apenas à legalidade. Foram gastos 10 milhões legalmente, e daí? 
É como se eu pegasse 10 milhões e rasgasse, porque isso não melhorou 
nada a vida do cidadão. Então, é preciso ter esse upgrade, do ponto de 
vista do nosso trabalho.

Em segundo lugar, é preciso realizar a questão da biópsia. Se eu jul-
go só uma conta ou uma atividade de gestão que já aconteceu, eu não 
tenho como interferir. A única coisa que eu tenho a fazer é autópsia de 
um defunto, de um cadáver. Já aconteceu! Vou fazer uma autópsia. Vou 
verificar que houve crime, então vou punir. Não vai adiantar nada, do 
ponto de vista prático. 

O que vai adiantar é eu fazer uma auditoria concomitante, por exem-
plo, usar medidas cautelares em um processo de licitação. Eu vejo um 
edital que tem problemas e mando corrigir. Suspendo aquele edital até a 
correção. Então, faço biópsia num organismo vivo, que tem algumas célu-
las cancerosas. Eu as retiro, e o edital vai ficar perfeito e vai ser executado, 
sem o Tribunal impedir que a atividade de gestão seja cumprida. O Tri-
bunal deve fazer esse trabalho de auditoria concomitante, pari passu, na 
hora em que está acontecendo, para evitar que haja desvio, que aconteça 
irregularidade grave.
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Nessa sequência, é necessário um Tribunal que trabalhe pela rele-
vância. O que adianta eu perder tempo com o caso de um Estado ou de 
Município que tem um orçamento de 2 milhões, e o Estado tem o orça-
mento de 20 bilhões? Então vamos fazer por relevância, vamos auditar 
aquilo que realmente interessa, sem, é claro, prevaricar. Não se deixe de 
auditar, mas se faça por uma amostragem diferenciada esses que não 
têm tanta relevância. Tem que ter foco.

Em relação a cumprir prazos, é evidente que o maior desgaste da 
Justiça brasileira é essa coisa interminável. Os Tribunais não podem ter 
também esse erro. Você tem que julgar a conta que foi executada no ano 
seguinte. Julgar conta de dez ou quinze anos que foram executadas é 
um constrangimento, é uma vergonha, é uma situação de diminuição 
da nossa instituição. É preciso cumprir prazos. É preciso que, no ano 
subsequente, aí sim, nós julguemos todos os balanços que foram execu-
tados, para que realmente tenha consequência no momento necessário.

Para contas de Governo e contas de gestão, de ordenadores de des-
pesas, principalmente de Prefeitos – principalmente, não, basicamente 
de Prefeitos – existe alguma demanda jurídica, mas o que é correto é 
isto: contas de Governo são a mesma coisa que contas do Presidente da 
República e do Governador, são contas relativas a programas de Gover-
no, limites constitucionais de educação, de saúde, endividamento, gasto 
com pessoal, essas coisas. 

Contas de Governo são contas de quem não assina o cheque. O Go-
vernador não assina cheque. quem assina cheques são os Ministros, o 
Presidente e os Secretários dos Governadores. Mas quando o Prefeito é 
o Prefeito e é o ordenador que assina cheque, ele tem que prestar duas 
vezes as contas: a de Governo, como agente eleito, mandatário, e a de 
executor do orçamento financeiro que assina o cheque. 

Então, existe a conta de Governo e a conta de gestão, e os Tribunais 
são obrigados a fazer as duas. A de Governo é julgada pelo poder político 
– no caso do Presidente é o Congresso; do Governador, as Assembleias; 
dos Prefeitos, as Câmaras –, mas a de gestão é julgada por qualquer um, 
é julgamento. Nós, em relação às contas de Governo, emitimos parecer, 
não julgamos, mas as outras são feitas por julgamento, porque é preciso 
prestar contas. Gastou o dinheiro, é preciso prestar contas. Então, é pre-
ciso que nós tenhamos essas duas contas para serem apreciadas. 

Depois que nós usamos o modelo constitucional, os Tribunais preci-
sam distribuir os processos para os auditores substitutos, para os minis-
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tros substitutos, para que as coisas tenham celeridade, caminhem, não 
fiquem paradas. Isso, na verdade, é o cumprimento do modelo constitu-
cional de conselheiro substituto, criando câmaras para agilizar.

Volto a dizer que esse tribunal existe. Eu não estou aqui fazendo ne-
nhuma lorota. Vou reafirmar. Não é no Brasil inteiro, mas eu posso afir-
mar que há mais de uma dezena de tribunais funcionando assim.

Julgar com coerência. Você precisa julgar com legitimidade. Então, o 
tribunal precisa publicar o que significam irregularidades graves, mode-
radas, formalidades. O gestor precisa conhecer a graduação das penali-
dades dos tribunais com súmulas, com jurisprudência. 

Programa permanente de capacitação interna de cidadãos e gestores. 
Diferente da Justiça, nós agimos de ofício. Diferente da Justiça, os tribu-
nais buscam a verdade real. Nós temos o dever de treinar o gestor, por-
que o objetivo é que ele faça uma boa gestão e não penalizá-lo. Penalizar 
o mau gestor é um dever, mas o mau gestor está prejudicando o cidadão. 
Então, temos que treiná-lo. É diferente do juiz tradicional. O juiz não 
pode treinar as partes na demanda, mas nós podemos e devemos. Temos 
o dever de treinar gestores, treinar os nossos auditores. Enfim, é uma 
capacitação permanente.

É claro que temos de exigir o que está na Constituição Federal, na 
Constituição dos Estados, ou seja, o funcionamento do controle interno. 
Ele é imprescindível. Esse tripé – controle externo, controle interno e o 
controle social – é que realmente vai colocar o Brasil num patamar de 
governança e transparência adequado. Então, nós temos de exigir.

No que se refere ao incentivo ao controle social, que também é um 
dos deveres – aí já estou entrando na ouvidoria – dos Tribunais de Con-
tas, digo que não há na República brasileira uma instituição que tenha 
mais informação de gestão pública como a nossa. Todas aquelas que 
usam recursos públicos, obrigatoriamente, devem prestação de contas 
aos tribunais. Então, todos os gestores, seja federal, seja estadual, seja 
municipal, têm que prestar contas ao tribunal. Então, o tribunal é um 
enorme armazém de informações. Nós precisamos liberar essas infor-
mações numa linguagem compreensível, para que o cidadão possa par-
ticipar do dia a dia do seu Estado, da sua cidade, do seu país. Esse incen-
tivo ao controle social é um dever que temos, começa da ouvidoria, que 
é uma necessidade. 

Diferente dessa ouvidoria tradicional que o Abramo colocou, nós te-
mos a ouvidoria mais específica de recepcionar denúncias, reclamações, 
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não da atuação do órgão. Claro que também tem, mas, quando os tribu-
nais estão atuando de uma forma mais de excelência, a reclamação da 
atuação do tribunal é muito menor. O que recepciona nas nossas ouvi-
dorias é mais a provocação para que possamos agir. São denúncias ver-
dadeiramente contra fatos concretos, e podem ser denúncias anônimas. 
Nós aceitamos denúncias anônimas. Se elas têm fundamentos vão virar 
um processo, como vocês vão ver lá na frente. 

Então, nós temos de dar o exemplo. Primeiro, a ouvidoria tem de es-
tar funcionando nos tribunais, porque, na sequência, nós estamos exi-
gindo que os jurisdicionados também criem ouvidorias, que a Prefeitura 
do Município, que é a Secretaria de Estado, o instituto de previdência 
próprio, enfim, todas as instituições criem as suas ouvidorias. Primeiro, 
temos de tê-las para exigir que a instituição “x”,” y” jurisdicionada, nos-
sa também, tenha uma ouvidoria e que funcione. Nesse aspecto, temos 
essas duas situações. 

Só voltando, primeiro, criar as ouvidorias dos tribunais. Graças a 
Deus, para nosso conforto, parece-me que não chegam a quatro ou cin-
co os tribunais que ainda não têm ouvidoria, infelizmente, mas existem. 
Não vou aqui esconder essa situação. É uma situação desconfortável, 
mas existem ainda uns quatro tribunais que ainda não têm a ouvidoria. 
Nós estamos trabalhando para que tenham. Por isso queremos o conse-
lho. A nossa associação não tem a autoridade de mandar fazer. A gente 
recomenda, pede, mas não tem como mandar. O conselho teria e daria 
prazo para instalar. Estamos trabalhando também para que em todos os 
órgãos nos quais temos jurisdição a tenham.

Na sequência, existe um exemplo desse programa do ponto de vista 
de treinamento de gestores. Existe um adendo, que se chama Programa 
de Desenvolvimento Institucional. Esse programa existe no Tribunal de 
Contas do Mato Grosso. Nós levamos esse programa à Presidenta da 
República, pedindo que abracem esse programa, para que todos os tri-
bunais no Brasil o implante. qual é o programa? O programa orienta o 
planejamento estratégico nas instituições jurisdicionadas. Ou seja, nós 
temos uma consultoria lá no Tribunal de Mato Grosso. Contratamos a 
consultoria, pegamos os vinte maiores Municípios, trouxemos o Prefei-
to – claro, um por vez – e sua equipe, e dissemos: “Olha, para fazer um 
planejamento estratégico você tem que fazer assim.” No espontaneísmo 
é difícil. Às vezes, o gestor, que se elege Prefeito, vem de outras áreas, 
não conhece administração pública. Então, nós ensinamos a fazer o pla-
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nejamento estratégico: como se faz, como se procede, como se identifica 
as demandas para elaborar um planejamento estratégico. Sem planeja-
mento nada funciona, em lugar algum da vida, nem na nossa vida pes-
soal. Já estamos ensinando as vinte maiores prefeituras do Estado, que 
representam 70% do orçamento do Estado, a fazer o planejamento. 

Na sequência, o que fazemos? Nós estamos capacitando os cidadãos 
dos municípios. quem são esses cidadãos que nós estamos capacitando? 
Os membros de conselhos. São vários conselhos: Conselho de Educação, 
Saúde, Segurança Pública, Social. Há uma série de conselhos. E sabe o que 
acontece? Setenta por cento de seus membros são analfabetos funcionais, 
absolutamente analfabetos funcionais, não sabem o que fazem. Então, nós 
estamos capacitando esse pessoal, para dizer o seguinte: “Olha, as leis or-
çamentárias são os verdadeiros instrumentos de controle, é lá que será 
discutido todo o destino da sua cidade, do seu Estado. É lá que será con-
signado, realmente, o seu futuro. É lá que terá a realidade do que você tem 
disponível para transformar a cidade. Todo o resto são ilações. As pessoas 
mentem muito. Os candidatos mentem muito, não conhecem a realidade 
de seus orçamentos. Então, ensiná-los a trabalhar, a acompanhar o que 
será decidido na elaboração das suas leis orçamentárias. 

E sabem o que estamos fazendo com isso? Nós estamos com eles na 
universidade, numa parceria com a universidade federal. São 420, na 
primeira turma de conselheiros, estudando para aprender a ser cidadão, 
para saber o que devem fazer para realmente poder participar dos des-
tinos da sociedade.

Então, esse programa é fenomenal, extremamente importante para 
esse novo Tribunal de Contas, que não se limita só a fiscalizar, a julgar e 
punir. Ele está orientando, ele está capacitando, ele está instrumentali-
zando o cidadão. São verdadeiros instrumentos de cidadania, eu volto a 
repetir. Esse programa, que é excepcional, fantástico, está sendo execu-
tado pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, e nós estamos tentando 
levá-lo para o Brasil inteiro.

Bom, aí vem a nossa auditoria. Todo mundo falou sobre auditoria. A 
Ministra Eliana Calmon coloca, com clareza. Ninguém está aqui para 
ensinar o que é autoria, conceituá-la. Eu também não sou acadêmico, 
detesto academicismo. Não é que eu deteste, eu não sou da área. Eu gos-
to de falar como cidadão, como agente político, como ela falou. Eu não 
tenho aqui nenhuma base científica, conceitual. Então, eu preciso falar 
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das realidades com as quais eu convivo como agente político. A essas 
alturas, nem tenho mais tempo de virar acadêmico. 

Então, o que funciona lá? Esse conceito de ouvidoria é democracia di-
reta, não tem intermediário. O que eu acho mais correto é isso. Ouvidoria, 
para mim, é um processo direto, não tem intermediário. Então, o cida-
dão pega aí todos esses instrumentos, aciona a estrutura com um tipo... 
E eu volto a dizer, no caso do tribunal, é sempre denunciando alguém, é 
sempre reclamando de alguma situação. Então, acionada essa situação, ela 
provoca uma investigação e um julgamento, tem consequência. quando 
recepciona... E a ouvidoria abriga o serviço de informação do cidadão, da 
Lei de Acesso à Informação. Então, como eu disse, é um controle social 
sobre gestão dos recursos públicos e tem essa consequência.

Aí, o que acontece? O ouvidor é um conselheiro, é preciso dar di-
mensão político-institucional a isso, no caso, o exemplo da Conselheira 
Lílian. Ela é ouvidora, ela é a titular. Claro que tem, certamente, o Exe-
cutivo. Então, nessa chamada, a ouvidoria tem o dever de promover uma 
triagem. Pode ser uma bobagem, pode ser uma briga de comadre, pode 
ser um conflito político de um Vereador sem nenhuma base de denún-
cia. Então, tem que se fazer uma triagem. quando é feita essa triagem 
e se vê que tem algum fundamento, ela é encaminhada ao relator. O 
relator, como os senhores sabem, é o responsável por aquela instituição. 
Dou um exemplo: um cidadão ligou sobre uma irregularidade na cidade 
de Cuiabá. Então, vai para o relator de Cuiabá. Esse relator é que vai fa-
zer o juízo de admissibilidade da irregularidade. Aí ele vai saber; arquiva 
por improcedência, não tem onde começar essa investigação. Mas, lá 
atrás, a pessoa já recebeu um protocolo. Ela está acompanhando o que 
está acontecendo. Ele só não recebe protocolo se a própria ouvidoria já 
descartar, mas se for para o relator, já vai lá um protocolo. E no site do 
tribunal diz que foi para o conselheiro “x” ou “y” aquela denúncia que ele 
fez. Mesmo sendo uma denúncia anônima, ele tem acesso lá no sistema. 
Se o relator arquivar, acabou. Ele vai saber que a sua denúncia foi arqui-
vada. Não vai ficar escondido, não, ele vai saber que a sua denúncia foi 
arquivada. Se ele achar necessário, faz outra mais substanciosa. 

Se houver essa decisão do relator de fazer como conversão de pon-
to de controle de auditoria, que é o segundo caso aí, o que é que vai 
acontecer? Ele vai determinar aos auditores, na hora de fazer a auditoria 
naquele órgão, naquela situação, que auditem essa denúncia, e vai despa-
char isso. quem denunciou sabe que será feita uma auditoria no assunto 
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sobre o qual ele fez a denúncia. E feito, se houver procedência, depois da 
auditoria, verificado que há irregularidade, aí se torna uma representa-
ção interna, que é um nome técnico, que é uma denúncia interna, quer 
dizer, é feita pelo próprio auditor. Então, aí é um processo, vai a julga-
mento. Nós já tivemos casos concretos de três prefeitos cassados com 
esse tipo de situação: Houve uma denúncia; houve o ponto de controle; 
houve a auditoria; houve a representação, que é a denúncia formalizada 
pelo auditor; houve julgamento no plenário; condenado, o Ministério 
Público entrou na Justiça e cassou o mandato de no mínimo três prefei-
tos do Estado, consequência de uma denúncia de um cidadão.

Então, são fatos concretos. É o que eu digo: são atitudes úteis, conse-
quentes, para com o processo da auditoria.

Na maioria dos casos, foca-se nisto: é problema de licitação, ou al-
guém que se sentiu prejudicado, algum empresário que sentiu que o 
edital está manipulado – e aí o relator pode suspender por medidas cau-
telares e investigar –, acúmulo de cargos, aplicação de multas, e, como 
eu disse, base para ações do MP, para que o MP possa ter condições de 
subsidiar uma proposta de ação, de forma que não fique só uma ação, só 
uma proposta; que realmente se torne uma situação concreta.

Os usuários da ouvidoria – é óbvio – são cidadãos, representantes de 
entidades. 

Há uma situação interessante em relação à nossa ouvidoria. No último 
item – vereadores e controladores internos –, a curiosidade é a seguinte: 
há muitos controladores internos que são concursados, independentes, 
que usam a ouvidoria, em vez de encaminhar direto, formalmente, a 
um relator ou a qualquer outra autoridade do tribunal. Eles usam a ou-
vidoria, o próprio representante do controle interno da instituição que 
ele representa, porque sabe que a ouvidoria tem consequência também. 
Então, ele prefere, por e-mail, já mandar para a ouvidoria a denúncia, e 
assinada por ele, representante. Assinado: Controlador Interno do Mu-
nicípio x, y. Então, criou uma credibilidade tamanha, essa situação em 
que o próprio controlador interno usa a ouvidoria. 

Eu acho que é isso. Não adianta ficar enchendo linguiça aqui, o tem-
po não é muito... Eu acho que é a última, não é? É isso aí, eu sempre digo 
isto: não existe democracia sem controle, não é? Não há, não há como. 
quem não quiser ser controlado tem que caçar outra atividade na vida. 

Muito obrigado pela atenção. Estou às ordens para os senhores. 
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Se alguém tiver pergunta, eu sento ali alguns minutos.
O SR. CARLOS VINÍCIUS – Boa tarde. 
Meu nome é Carlos Vinicius. Eu sou da Ouvidoria da Anatel. 
quero fazer uma observação ao Conselheiro Antônio Joaquim que 

falou sobre o modelo da ouvidoria, ouvidoria essa em que o ouvidor, no 
caso, o titular da ouvidoria, é um dos conselheiros. No âmbito das agên-
cias reguladoras, um desses modelos semelhantes a esse é o da Aneel. 
Lá, salvo engano, eles já têm repensado exatamente a estrutura, que o 
ouvidor não seja um dos membros da diretoria, no caso, mas que possa 
atuar junto à diretoria, tal como ocorre na maioria das outras agências 
reguladoras e, no caso, da Anatel também, porque facilita essa proximi-
dade com a sociedade, mas também, sem fazer nenhum juízo de valor, 
no caso, facilita essa independência e articulação da ouvidoria frente à 
alta gestão da instituição e, consequentemente, a sua produção de re-
latórios e, no caso, a própria função de avaliação crítica da instituição.

Eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouco sobre isso. 
O SR. ANTÔNIO JOAqUIM MORAES RODRIGUES NETO – Eu 

acho que o Abramo colocou isso aqui naquele debate, porque na sua 
instituição, eu até acho que realmente é dispensável um diretor na ouvi-
doria, mas, no nosso é diferente, porque nós precisamos dar dimensão, 
como eu disse, político-institucional. É preciso dar aquela dimensão 
assim: essa ouvidoria é para funcionar. Então, tem que ter uma figu-
ra como membro do plenário, membro da instituição, não apenas um 
técnico, que é membro, mas não é um agente político, vamos dizer. As 
nossas demandas não são da atuação interna, mas da deficiência interna. 
Graças a Deus, hoje, já houve problemas da atuação interna, mas hoje 
eu diria que 90% advêm da nossa provocação para atuar externamente. 
Então, ainda mais assim, aí é que reforça a necessidade de ser realmente 
um conselheiro que tenha autoridade de tomar decisões e encaminhar 
as coisas para que elas aconteçam. 

Agora é o modelo. Eu acho que as ouvidorias tanto do Poder Legisla-
tivo – foi colocado aqui –, como dos Tribunais de Contas, dos órgãos de 
controle, são diferenciadas, porque elas demandam muito mais a nossa 
atividade finalística do que a nossa missão externa, quer dizer, do que o 
nosso problema de gestão interna, apesar de que também cabe, mas não 
é o fluxo maior. Eu concordo que no caso de uma agência como essa é 
até interessante que não seja realmente, porque vai reclamar muito mais 
internamente da falta de atuação. 
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Os modelos não se esgotam. A essência é que precisa ser consolidada 
de que realmente tem que funcionar. As críticas que o Abramo faz, por 
mais pessimismo que ele tenha, têm fundamento. É preciso ter transpa-
rência e consequência.

O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Obrigado.
(Não identificado) – Boa tarde, Conselheiro Antônio Joaquim. 
Eu sou professor e pesquisador do Rio de Janeiro. Estamos em greve 

lá no Rio de Janeiro. Eu os parabenizo por este seminário. Cheguei atra-
sado, mas cheguei.

Em primeiro lugar, eu queria dar uma contribuição para a situação 
que está ocorrendo no Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas Pre-
feituras. Há duas semanas, os professores municipais e estaduais, que 
estavam em greve – os estaduais ainda estão em greve – denunciaram 
que o Governo Federal repassou recursos do Fundeb para o aumento 
dos professores, mas esses recursos foram desviados para a Secretaria 
de Transportes, o Sr. Barata, um homem que é cunhado do Sr. Gover-
nador Sérgio Cabral. qual o papel do TCU nesse caso? Não poderia 
prender esse Prefeito que roubou dinheiro destinado ao aumento dos 
professores?

Em segundo lugar, eu queria salientar a importância da visibilidade 
da Atricon. Eu queria até convidar o senhor para estar no Rio de Janeiro, 
fazer uma caravana, para dar visibilidade, criar até um modelo, via insti-
tucional, na área de tecnologia de Internet, senão uma televisão pública 
da Atricon. 

Eu queria convidar o senhor para ir ao Rio de Janeiro levantar essa 
situação que está ocorrendo: dinheiro do Fundeb. O Sr. Barata pegou 
dinheiro destinado ao aumento dos professores. 

qual o papel desse tribunal? É cabível a Polícia Federal prender esse 
homem, de imediato, ou não?

O SR. ANTÔNIO JOAqUIM MORAES RODRIGUES NETO – Olha, 
primeiro, é aquilo que eu sempre falo. quando se discute nos plenários 
dos tribunais, “ah, mas isso é responsabilidade do Governo Federal, Es-
tadual, Municipal”, o cidadão não tem placa. Ao cidadão não interessa se 
é do Governo Federal, Estadual ou Municipal o serviço lá, o que ele quer 
é ganhar o serviço. 

Como eu disse antes, os tribunais são ilhas independentes. E qual é a 
jurisdição? É a origem do recurso. O recurso federal é de responsabilidade 
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do TCU. Os recursos estaduais são de responsabilidade dos tribunais 
estaduais. 

Veja bem, eu vou responder, mas eu não vou responder, no caso es-
pecífico do Rio de Janeiro, porque essa é uma decisão que cabe ao TCU. 
Nós não temos essa governabilidade. 

Eu respondo o seguinte: se houve um convênio para que esses recur-
sos fossem aplicados em determinada política, no caso o Fundeb, e isso é 
um convênio assinado, é evidente que houve uma ilegalidade: desvio de 
finalidade. Existe penalidade para isso, não vou dizer prisão. O Tribunal 
não prende ninguém. No processo democrático há toda uma situação. 

Veja que o STF está brigando para prender a turma há muitos anos. 
Então, há um processo democrático. Os tribunais não têm poder de 
polícia. 

É claro que, ao considerar esse convênio irregular, porque houve um 
desvio de finalidade, há penalidade prevista, que pode ser multa, pode 
ser julgar irregular o concurso, colocar o sujeito como inadimplente, se 
tornar ficha suja ou o Tribunal pode glosar dizendo que já que houve 
desvio tem que devolver o dinheiro, enfim, uma série de coisas que estão 
previstas para serem penalizadas. 

Agora, se o governador recebeu um recurso que era para o Fundeb, 
mas que é aberto, aí é uma decisão de gestão. Infelizmente, pode até al-
guém ter dito que era para fazer uma coisa e ele fez outra, mas, se não 
estava amarrado, ele tinha o direito, vamos dizer assim, a liberdade do po-
der discricionário de falar “não, eu vou colocar esses recursos nesse lugar”. 

Estou dizendo tudo sob hipóteses. Eu não posso me dirigir à ques-
tão específica, mas reitero que há previsão de penalidade para desvio de 
finalidade. Se o dinheiro era para uma coisa e usou-se em outro lugar, 
tem como penalizar. 

quanto ao seu convite, eu fico honrado. Vamos, depois, ver se a gen-
te operacionaliza. Espaço para a gente discutir é sempre importante. É 
como eu digo, nós somos desconhecidos da sociedade. Nós precisamos, 
o máximo que pudermos, ser conhecidos e respeitados como o Minis-
tério Público do Brasil o é. Mas tem que ser por atitudes também. Não 
adianta só fazermos propaganda. Temos que tomar atitudes para que as 
pessoas respeitem a nossa instituição. Agradeço a V.Sa. pela gentileza 
do convite. 
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O SR. JOSÉ VALDO SILVA – Conselheiro Antônio Joaquim Moraes 
Neto, eu sou José Valdo Silva. Sou ouvidor do Ministério Público do 
Estado do Ceará e atualmente tenho a honra de presidir o Conselho Na-
cional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União. 

Naturalmente, eu queria aqui, neste momento, dar um testemunho, 
até porque identifiquei, na fala de Vossa Excelência o programa que está 
estipulado e que é pioneiro lá no seu trabalho de integração do tribunal, 
o que me faz aqui relatar uma experiência exitosa que estou testemu-
nhando no Estado do Ceará, no Tribunal de Contas do Município, ex-
periência essa que deve, naturalmente, ter sido inspirada em todo esse 
planejamento estratégico maior. 

Exatamente lá se denominou um projeto do Tribunal de Contas do 
Município, presidido pelo Conselheiro Francisco Paulo Aguiar, a Cara-
vana da Cidadania e Controle Social, com muitos parceiros. O Tribunal 
chamou inclusive a Ouvidoria do Ministério Público, a Secretaria da Fa-
zenda e outros órgãos parceiros para dar essa consciência aos gestores, 
reunindo em caravana, visitando todo o Estado do Ceará. 

Isso, ao meu sentir, é exatamente esse foco que Vossa Excelência deu 
do preventivo. Nós não temos de estar inspirados sempre, colocar o gestor 
no campo do punitivo. Então, é o momento em que a democracia plena se 
orienta, até porque Vossa Excelência também destacou uma coisa. Hoje 
pela manhã estive conversando com a Dra. Adriana sobre o despreparo, 
muitas vezes, pela própria estrutura dos prefeitos, o que dificulta entender 
essa máquina tão complexa: orçamento, manuseio das verbas. 

O que quero dizer é que a experiência tem sido exitosa no sentido de 
que se faz um trabalho preventivo de orientação, em que o tribunal vai 
às comunidades, reúne os Prefeitos daquela região, reúne os gestores das 
câmaras municipais, secretários municipais e, ali, com a fala também 
do Ministério Público, com quem estamos fazendo uma parceria muito 
exitosa... Tenho procurado divulgar, em âmbito nacional, a experiência. 
Lá mesmo ouvi, com muita alegria, o nome de Vossa Excelência como 
destaque pela efetiva contribuição à causa da democracia. 

Portanto, eu queria dar esse testemunho porque entendo que este é 
o caminho: o preventivo, a orientação, no sentido de que não se possa, 
amanhã, dar desculpa de que não se aprendeu ou de que não se soube 
manusear o bem público. 

O SR. ANTÔNIO JOAqUIM MORAES RODRIGUES NETO – Agra-
deço a V.Sa. pelo elogio. Fico honrado e orgulhoso. É claro que é com 
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satisfação que recebemos elogios, porque o recebemos em nome da ins-
tituição. Eu tenho convicção de que cabe aos tribunais, principalmente, 
serem instrumentos de cidadania, por sua natureza, pela quantidade de 
informações de gestão que têm e porque penalizar já é o problema con-
sumado. E nós temos de ter sempre a visão de que temos de melhorar a 
gestão para melhorar os serviços. A Dra. Eliana Calmon foi muito feliz 
ao dizer que não tinha canalização dos movimentos. Ela traduziu bem. 
O movimento se fixou nessas três linhas: o caos do transporte coletivo 
nas metrópoles, o basta na ineficiência pública e o basta na corrupção. É 
perfeita a análise dela. 

E outra coisa sobre o que você está dizendo: os agentes políticos de to-
dos os Poderes são muito conservadores. O Judiciário, às vezes o próprio 
Executivo e o próprio Legislativo, não percebemos que só existimos para 
trabalhar para o cidadão. Não há outro sentido. Se as instituições não tive-
rem consciência disso, se não tiverem utilidade, elas devem ser fechadas. 

A Ministra diz que todos os Poderes: Executivo, Legislativo, as ins-
tituições, Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensorias, têm de 
ter na cabeça que temos o dever de nos coordenar para melhorar a vida 
das pessoas lá. Todo o resto não tem a relevância de ter essa consciência. 

Nós temos, no Mato Grosso, um programa chamado Consciência Ci-
dadã, há oito anos. Nós vamos ao interior, reunimos sindicatos, ONGs, 
o poder político, vereadores, estudantes e debatemos em parceria com 
Ministério Público, juízes, para dizer o que é o Estado, para que serve o 
Estado. 

Obrigado pela referência.
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Agradecemos 

pelas palavras ao Sr. Antônio Joaquim Rodrigues Neto, Presidente da 
Atricon. 

Senhoras e senhores, convidamos todos os presentes para participar 
de um breve coffee-break, aqui no hall. Pedimos que retornem em 15 
minutos. 

O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Senhoras e se-
nhores, para apresentar a Conferência Projetos e Sistema Nacional de 
Ouvidorias Públicas, convidamos a Sra. Adriana Campos Silva e o Sr. 
Breno Barbosa Cerqueira Alves.

Adriana Campos Silva é doutora em Direito Constitucional com ên-
fase em Direito Eleitoral, é professora do Programa de Pós-Graduação 



93

em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Decana da área do 
Direito Constitucional, Adriana Campos é também membro do Comitê 
de Ética e Pesquisa da UFMG.

Breno Barbosa Cerqueira Alves é Analista de Finanças e Controle da 
Controladoria-Geral da União e mestrando no Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Com a palavra a Sra. Adriana Campos Silva e o Sr. Breno Barbosa 
Cerqueira Alves.
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Conferência Projetos e Sistema 
Nacional de Ouvidorias Públicas

ADRIANA CAMPOS SILVA E BRENO BARBOSA CERqUEIRA 
ALVES – Integrantes do Grupo de Pesquisa do Programa de Pós-Gra-
duação da Faculdade de Direito da UFMG

ADRIANA CAMPOS SILVA – Antes de mais nada, agradeço pelo 
convite feito. Nós estamos muito honrados.

quero explicar o seguinte. Para começar, eu sou acadêmica, ao con-
trário de outros colegas aqui. Essa pesquisa não é nossa, não é do Breno 
e também não é minha, é de uma equipe que trabalhou com verbas da 
SAL e também do Ministério da Justiça. Resultado, e eu quero deixar 
isso muito claro, a pesquisa não é minha e também não é dele, aliás, não 
é de ninguém, é de todos nós.

O projeto foi aprovado na Convocação 001, de 2011, do programa 
Pensando o Direito, firmado entre o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento e a Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL, que é 
do Ministério da Justiça, resultando na liberação de R$ 74.945,93, o que 
garantiu a viabilidade da pesquisa, senão ela não seria feita jamais.

Nós fizemos pesquisas de campo e também utilizamos questionários 
para esse fim, por causa da questão da linguagem. Eu não poderia per-
guntar a uma pessoa do Vale do Jequitinhonha a mesma coisa que eu 
perguntaria para um colega meu aqui. Jamais. Não se entende assim. Por 
isso, utilizamos muito essa via de questionários.

Além disso, dividimos a pesquisa em seis tópicos.
Tópico um: materialização da participação popular; tópico dois: ouvi-

dorias internas versus – e aí versus mesmo – ouvidorias externas, e tam-
bém análise de estruturas; tópico três, que é o que vamos falar mais hoje: 
sistemas de informação; tópico quatro: escolha de ouvidores públicos, o 
desafio da democratização; tópico cinco: a linguagem do atendimento ao 
público; e o tópico seis foi tão somente metodologia.
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Ser a última pessoa a falar é muito difícil, porque todos já falaram 
demais. Eu vou falar aqui de algumas coisas com as quais eu concordo 
e o Breno idem, e aquelas com as quais eu não concordo muito eu vou 
pensar em casa, para depois falar numa segunda oportunidade.

A minha colega de Minas Gerais, da Assembleia, colocou uma ques-
tão que eu gostei muito, que eu percebi também e da qual me veio – 
como eu vou falar? – uma dúvida grande. qual é a diferença entre ou-
vidoria e SAC? Não fica parecendo que é SAC? Muitos entendem assim, 
inclusive pessoas que estão em cargos de direção.

Foi isso o que você quis dizer, não é? E a dúvida é grande, imensa.
Daqui a pouco o Breno também vai falar sobre isso, utilizando essa 

conjuntura aqui.
Eu vou ler esta parte: 

Entendo que cabe à academia buscar bases para a efetividade 
de normas que são de interesse público, e que, por óbvio, tor-
nam o exercício da cidadania prioridade. Não basta mera le-
galidade. Para se ter efetividade, sempre é necessário também 
que haja legitimidade e aplicabilidade.

Por isso, estudamos muito hoje em dia educação em direitos huma-
nos como direito político.

Por que isso? Como você vai querer que haja efetividade se não há 
informação acessível? A população, mero número, não entende a dife-
rença entre ouvidoria e SAC. Como fazer para que a população saiba 
dessa diferenciação? De que forma? Nós temos que lembrar, antes: eu 
sou acadêmica, eu trabalho com educação. Nós temos que ir, antes, para 
as escolas públicas e dizer o que significa cada ouvidoria. Em cada região 
do País existem diferenciações, sim. São diferenciadas, e dizer que não 
são é, no mínimo, um equívoco.

Tudo isso representa também o princípio da fidelidade federal. Isso 
quer dizer o quê? Se eu tenho um nível supra, todas as normas infra têm 
que estar de acordo com a norma da União, jamais entrando em cho-
que. Mas eu tenho que, também, pensando em princípio da fidelidade 
federal, pensar na necessidade de perceber regionalismos, espírito de 
época. Será que eu posso utilizar uma norma única para todas as ouvi-
dorias? Isso é lógico? Bem, eu não considero que seja nem sensato, mas, 
por vezes, é necessário.
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Breno, pode falar.
Eu vou pedir desculpas, mas nós estamos em cima da hora e temos 

que correr para não perder o avião.
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Voar para não 

perder. 
A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Nós vamos voar.
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Foi muito oportu-

na, inclusive, essa fala ao final, porque, de certa forma, os resultados que 
a gente já havia alcançado com essa pesquisa... As falas dos palestrantes 
que nos antecederam trouxeram pontos em comum com essa pesquisa 
e também a enriqueceram.

Conversando aqui com a Professora Adriana durante a fala dos expo-
sitores, desde a manhã, os assuntos, de certa forma, tangenciaram todos 
esses pontos que a professora já mencionou, que serviram de base para 
a pesquisa, e nos permitiram já ter uma visão de como avançar nesse 
sentido. Então, eu achei válido. Foi interessante.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Vamos começar pelo seguin-
te... Posso interromper você, já interrompendo? Nós sempre fazemos 
essa troca de bola. Na academia é assim.

Então, qual é o seu conceito de educação em direitos humanos sob a 
perspectiva das ouvidorias públicas?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Essa questão é jus-
tamente o que diferencia o SAC do que seriam as ouvidorias públicas. 
O papel das ouvidorias públicas nessa perspectiva de trazer o que se-
ria educação em direitos humanos é justamente proporcionar um canal 
para que o cidadão exerça democraticamente a participação política.

É nesse sentido que nós enxergamos as ouvidorias, sob a ótica da 
educação de direitos humanos.

Aí eu respondo à pergunta: é diferente de um SAC, primeiro, pela 
visão pontual que o SAC tem, pois atende a uma demanda específica, 
uma reclamação ou uma denúncia pontual. Mas a dimensão de educa-
ção e direitos humanos, do ponto de vista de Ouvidorias, não nos per-
mite pensar de forma pontual. Permite-nos pensar numa atuação do 
cidadão capaz de modificar uma política pública, capaz de, por meio da 
ouvidoria, permitir que o cidadão se veja transfigurado, de certa forma, 
de agente público e que efetivamente contribua para uma modificação 
social. Inclusive, esse é o conceito de efetividade para as ouvidorias, que 
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já foi dito pela Ministra Eliana. Se não me engano, o Abramo também 
mencionou. Ou seja, efetividade para as ouvidorias, no sentido de ou-
vidoria, significa a capacidade de exercer uma modificação social, mas 
também a possibilidade de permitir que o cidadão, por meio dela, faça 
esse percurso de modificação, de melhoria e de progresso na prestação 
dos serviços públicos.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Mas é serviço isso, então?
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Serviços públicos.
A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Serviço público. Não é SAC?
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Não é SAC.
Falando agora da pesquisa em si, esse projeto de pesquisa focou em 

dois tipos de problemas em relação às ouvidorias: problemas estruturais 
e um problema conjuntural. Do ponto de vista estrutural, retomo aqui, 
de novo, a questão da efetividade, que seria a possibilidade de a ouvido-
ria refletir, trazer reflexos na sociedade, na prestação de serviços públi-
cos. Isso foi visto pela pesquisa como um problema.

Nós abordamos os sistemas de informação – não especificamente 
sistemas informatizados –, num modo mais amplo, como sendo todo o 
processamento da informação que chega às ouvidorias. Foi um tema tam-
bém aqui que já foi mencionado, inclusive com a sugestão de mineração 
de dados, aproveitando essas informações, mas foi visto que a existência 
de vários sistemas informatizados traz uma fragmentação na informação 
que a ouvidoria, de modo geral, lida. Então, é uma dificuldade tecnológica, 
mas que se reflete numa dificuldade operacional e faz com que as ouvido-
rias não consigam perceber, de maneira ampla, quais os serviços públicos 
ou as áreas mais afetadas e mais demandadas pelo cidadão.

Outro problema estrutural é em relação ao uso da linguagem. A pro-
fessora já mencionou na fala dela a importância de se ter uma linguagem 
que permita que o cidadão participe efetivamente por meio das ouvi-
dorias. Linguagem aqui também em sentido amplo. Hoje, o acesso às 
ouvidorias não se dá somente pelo balcão da ouvidoria, mas por telefone, 
por Internet. Nesse aspecto, a linguagem é muito importante, principal-
mente na Internet, em que o cidadão não vai ter auxílio para fazer a sua 
manifestação.

Veja bem, para levar uma manifestação à ouvidoria, na maioria das 
vezes, o próprio cidadão precisa classificar o tipo de demanda que está 
trazendo: se é uma denúncia, se é um pedido de informação, se é uma 



99

reclamação. Essa diversidade de tipologias, que não é comum entre as 
ouvidorias e varia bastante, já causa certa dificuldade em relação à lin-
guagem. quer dizer, as ouvidorias ainda têm um setor de triagem. Mes-
mo assim, aquele atendente que trabalha no setor de triagem também 
padece de subjetivismo quando vai reclassificar, digamos assim, a de-
manda que o cidadão eventualmente tenha classificado erroneamente.

Do ponto de vista conjuntural, a pesquisa focou a cultura do silêncio, 
do ponto de vista do cidadão que não conhece as ouvidorias, que não tem 
o hábito de exercer a sua participação democrática, sua participação polí-
tica e que também não enxerga as ouvidorias como um canal para tanto.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Bem, nessa parte, o cidadão 
é construído no dia a dia. Não se tem como exigir hoje uma cidadania 
plena. Apenas votar não caracteriza cidadania. Como uma pessoa vai ter 
acesso a computador? Como ela vai conseguir ler e entender o que está 
lendo? Nós temos representantes considerados analfabetos funcionais. O 
que é isso? É aquele que lê o texto, mas não consegue entendê-lo. Há re-
presentantes até aqui nesta Casa que também são analfabetos funcionais. 
Como eu vou ter acesso real à informação? Na verdade, eu não tenho. 

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Vou falar de al-
guns pontos de análise da pesquisa. Em relação à fragmentação e ausên-
cia de padronização do modelo de ouvidorias, essa pesquisa trabalhou 
com a perspectiva de ouvidoria interna ou externa. Aqui no sentido de 
uma ouvidoria que estivesse próxima ao gestor e subordinada a ele ou 
uma ouvidoria que estivesse, digamos, numa posição equidistante e não 
intrínseca, não dentro da estrutura administrativa. O objetivo dessa 
análise seria verificar o quanto uma gestão colegiada proporciona uma 
prática democrática e sistêmica no âmbito das ouvidorias públicas.

A outra perspectiva de sistema de informação – já falei um pouco 
sobre o assunto – diz respeito à fragmentação dos sistemas. Os siste-
mas de informática hoje são inevitáveis. É por meio deles que as ouvi-
dorias vão acabar trabalhando as suas informações. Então, existe uma 
grande quantidade de informações que, por causa da fragmentação dos 
sistemas, não podem ser intercambiadas ou analisadas conjuntamente. 
Nessa ótica de se pensar um sistema informatizado que consiga agregar 
o máximo de informações de ouvidorias, inclusive de diferentes esferas, 
ouvidorias municipais, estaduais e federais. Então, é dentro dessa ótica 
que a gente fez uma análise dos sistemas de informação que estão sendo 
utilizados pelas ouvidorias.
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Em relação à linguagem – também já falamos –, se correlaciona com 
a forma como o cidadão compreende o papel da ouvidoria e todo o jar-
gão que envolve as ouvidorias públicas. Compreende também a forma 
como os próprios atendentes veem a linguagem, ou a recebem, ou perce-
bem o papel das ouvidorias das instâncias superiores.

Essa pesquisa teve como método entrevistar atendentes e ouvidores. 
Então, trouxemos à análise diversas camadas de servidores que atuam 
nas ouvidorias e foi percebida a diferença de entendimento, de percep-
ção entre o ouvidor e aquele que atende e que efetivamente entra em 
contato com o cidadão que traz a manifestação.

Outro ponto analisado foi a materialização da participação popular, 
ou seja, em que medida as ouvidorias públicas podem concretizar a par-
ticipação do cidadão nas decisões estatais, na avaliação das políticas pú-
blicas ou na melhoria dos serviços públicos?

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Representação política, não é?
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Exatamente. Ou-

tro ponto abordado foi a respeito da escolha dos ouvidores públicos, mas 
isso do ponto de vista da autonomia e da legitimidade. Outros palestran-
tes já mencionaram a importância da autonomia, ou seja, do perfil dos 
ouvidores. Nós também fizemos essa análise. Em que medida o ouvidor 
escolhido tem autonomia ou não para desempenhar o seu papel? Será 
que seria viável a eleição de ouvidores? Analisamos alguns modelos que 
já existem. Por exemplo, no Estado de Minas Gerais, os ouvidores das 
áreas da saúde e da educação são eleitos. Forma-se uma lista tríplice, da 
qual o Governador, em conjunto com o ouvidor-geral do Estado, esco-
lhe. Então, essas perspectivas, tendo como foco a autonomia e a legitimi-
dade, foram tematizadas para a escolha dos ouvidores públicos.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Breno, sobre isso, nós perce-
bemos nos questionários que o representante é ligado a partido político. 
Se ele é ligado a partido político, ele tem autonomia? É relativo, não é? 
Essa é a primeira questão. De que forma vamos efetivar democratica-
mente ouvidorias públicas?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Da análise dessas 
áreas, desses temas, houve, de certa forma, uma pesquisa ampla, em que 
houve uma abordagem das várias faces do papel das ouvidorias e inclu-
sive do seu dia a dia. O relatório da pesquisa traz algumas propostas. 
Eu selecionei algumas delas, são propostas que têm cunho acadêmico, é 
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claro, e com vistas até a serem implementadas, mas estão sujeitas tam-
bém a discussões, a especificidades de cada uma das ouvidorias. 

Uma das propostas é a importância de se ter autonomia administra-
tiva e financeira nas ouvidorias. Existem ouvidorias que não conseguem 
pessoal nem capacitação porque falta recurso financeiro. Por outro lado, 
não conseguem implementar as sugestões de melhoria dos serviços pú-
blicos porque estão sujeitas a uma estrutura hierárquica que, às vezes, é 
burocratizante; às vezes ele foi indicado, mas não consegue levar aquilo 
adiante por falta de vontade política do dirigente. Então, a proposta é 
que se tenha ampla autonomia administrativa e financeira. Detectamos 
a importância de mandatos para os ouvidores públicos. Certamente, há 
ouvidores públicos que exercem a função por um longo período. Nós 
vimos que, onde o ouvidor tem um mandato a ser cumprido e a ser de-
finido, as medidas têm maior probabilidade de serem implementadas.

quanto à questão da não subordinação, já falamos.
A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Eu queria que você falasse so-

bre qualificação para acesso ao cargo; aliás, não é cargo, é função, né? Nós 
cometemos um equívoco aqui. Aliás, nem é função não, é missão, né?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Missão; também foi 
amplamente debatido aqui. Por isso eu acho que esse debate enriqueceu 
a nossa pesquisa, mas vimos que é necessário que a seleção, ou seja, a 
escolha do ouvidor atenda a requisitos mínimos, requisitos de formação, 
de perfil ou de conhecimento e profundidade na área em que o ouvidor 
pretende atuar. Muitas vezes, nós nos deparamos com ouvidores selecio-
nados por indicação partidária ou porque dessa forma estariam subor-
dinados ao dirigente máximo, enfim, eles não têm a qualificação técnica 
nem o perfil adequado. Falando-se de perfil, é claro que o ouvidor ainda 
precisa ter aquela capacidade de interagir, de moderar situações, o que vai 
muito além de mera qualificação acadêmica ou de história.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Exemplo disso é que o ouvi-
dor tem que ter ficha limpa, não é?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Principalmente, 
porque senão, é claro, ele não vai ter legitimidade suficiente para repre-
sentar o cidadão que leva até ele a manifestação. Ou seja, o cidadão não 
vai enxergar o ouvidor como aquele agente confiável a levar adiante a 
sua manifestação e efetivamente implementar uma modificação ou me-
lhoria no serviço público.
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Vimos a necessidade de prerrogativas que confiram maior relevância 
às sugestões do ouvidor. Dentro dessa questão da efetividade, eu não 
vi aqui no debate, hoje, uma proposta mais concreta sobre o meio pelo 
qual o ouvidor pode se fazer mais efetivo. Discutimos o que é efetivida-
de. Efetividade é a promoção de mudanças realizadas pela ouvidoria. É 
diferente de efetividade... Desculpa,...

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Efetivação.
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – É diferente de efi-

ciência, que é a ouvidoria atender a uma série de demandas num curto 
espaço de tempo, atender o prazo etc.

Então, dentro dessa questão da eficiência, não vimos aqui um debate 
claro sobre como o ouvidor pode ser eficiente, mas é necessário que ele 
tenha prerrogativas para tanto, que a orientação, seja por qual meio for, 
uma nota técnica, um ofício, mas que a orientação emitida pelo ouvidor 
tenha um certo peso, tenha uma certa capacidade de ser implementada 
ou debatida. quer dizer, é necessário que ele tenha prerrogativas nesse 
sentido.

A Lei de Acesso à Informação – é até uma análise óbvia – tem que 
ser estritamente observada pela ouvidoria, mas não do ponto de vista de 
que a ouvidoria tem que se desincumbir dessa tarefa de dar efetividade 
à Lei de Acesso à Informação no âmbito daquele órgão. 

Também achamos que existe uma diferença entre a atuação da ouvi-
doria e a implementação da Lei de Acesso à Informação, que, afinal de 
contas, deve-se dar por todos os servidores, por todos os órgãos, de ma-
neira indistinta. De qualquer forma, dizer que a ouvidoria tem que se ater 
à Lei de Acesso à Informação faz uma referência à questão dos prazos, à 
questão da completude da resposta ao cidadão, da qualidade da resposta 
ao cidadão, ou seja, não no sentido de que ela deva cuidar da Lei de Acesso 
à Informação, mas que ela tem que observar. A Lei de Acesso à Infor-
mação impõe um prazo para resposta de 20 dias. É o prazo ordinário. 
Pedidos de informação em algumas ouvidorias, às vezes, tem um prazo 
maior, 30 dias. Por quê? Ainda existe uma ideia de que pedidos de infor-
mação teriam duas características: ou se pede invocando a lei ou se pede 
invocando a ouvidoria. Por isso o prazo é diferente. quer dizer, achamos 
que, de certa forma, a ouvidoria deve se ater à Lei de Acesso à Informação.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Breno, esse seria o argumento 
para alguma norma federal?
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O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Sim. Até já existe 
uma iniciativa da Ouvidoria-Geral da União de elaboração de um decre-
to que sistematize as atividades da ouvidoria e traga uma discussão ou 
alguns parâmetros de forma mais ampla, inclusive prazo de resposta etc. 
Seria nesse sentido. Talvez por meio de uma norma se consiga ter um 
parâmetro mais real de saber qual prazo deve ser seguido. De qualquer 
forma, a Lei de Acesso à Informação para pedidos de informação já es-
tabelece o prazo de resposta.

As ouvidorias devem criar mecanismos de feedback ou melhorar os 
mecanismos de feedback ao cidadão. Muitas vezes, o cidadão leva a de-
manda, inicialmente ela é tratada de forma pontual, mas o ouvidor con-
segue promover uma modificação numa política pública ou num exer-
cício de uma função de um órgão por causa dessa demanda, mas aquilo 
não chega nesse sentido para o cidadão. A resposta, às vezes, é: o seu 
problema foi solucionado. 

É importante, até nessa ideia de educação e Direitos Humanos, para 
promover uma cultura de participação por meio das ouvidorias, o feedback  
de todo o encaminhamento daquela manifestação, se ela repercutiu efe-
tivamente numa mudança de política, na execução de um programa de 
Governo, é importante que esse feedback seja dado. Tem um caráter pe-
dagógico esse feedback.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Lembrando: pedagógico, mas 
que nós sempre colocamos entre aspas, é político.

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Sim. O termo não 
é próprio. Na verdade, é o feedback.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Não. É porque nós não 
colocamos.

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Ele pode fomen-
tar a participação política. Seria mais no sentido de fomento do que de 
caráter pedagógico.

quanto à questão do sigilo, foi mencionado, aqui. Se não me enga-
no, uma colega trouxe uma situação de uma Universidade Federal, em 
que a ouvidoria seria pouco atuante, servidores ou professores não le-
vam questões à ouvidoria. quer dizer, a questão do sigilo é importante. 
Aquele que leva manifestação, muitas vezes, tem a expectativa de que 
essa manifestação guarde certo sigilo.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Até por temor reverencial.
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O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Por temor reve-
rencial ao superior hierárquico. Se ele não tem essa certeza ou se não 
há mecanismo para manter dentro da instituição esse sigilo, então, o 
cidadão não leva, dependendo da situação, a manifestação. Em alguns 
casos, essa garantia de sigilo é essencial para que a ouvidoria seja vista 
como um canal legítimo.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Você consegue pensar em al-
gum caso em que não seja necessário sigilo como forma de preservar a 
pessoa, o cidadão?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – É um caso em que 
a manifestação seja ampla, uma manifestação que não seja pontual, so-
bre um caso específico, mas sobre um programa que amplamente está 
sendo executado de forma errônea, onerosa, em que o serviço público 
não esteja sendo prestado com boa qualidade de uma forma ampla. Eu 
acredito que nesse caso não, mas quando se trata de uma questão pon-
tual, de uma questão individual, a ausência do sigilo pode melindrar a 
participação do cidadão.

Sobre a adequada divulgação das informações sobre o funcionamen-
to, função, competência e atuação das ouvidorias públicas, o tempo todo 
foi tangenciado esse assunto, inclusive a questão de a ouvidoria ser vista 
como um SAC, vista como um canal de participação. quer dizer, care-
ce ainda de mais divulgação, de mais informação, de mais proximidade 
com o cidadão, para que a ouvidoria seja vista como um canal legítimo 
para levar as suas manifestações.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Legitimidade, aceitação livre 
e voluntária. A questão aqui é de adequabilidade. Não existe aqui certo 
ou errado. Não é isso. É de acordo com a região.

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – quanto à questão 
da capacitação, é muito claro que está correlacionada à autonomia fi-
nanceira. Muitas vezes, não há recurso para que os servidores se capaci-
tem ou para que as ouvidorias se estruturem. Então, nesse sentido é ne-
cessário que a instituição, órgão ou ente invista em recursos humanos, 
em recursos operacionais, para que a ouvidoria consiga desempenhar a 
contento sua função.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Breno, mas você acha que 
tem valor essa quantidade de cursos? As ouvidorias gostam muito disso? 
Curso, curso, curso e curso. E aí?
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O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – É importante a 
capacitação dos servidores. É importante a capacitação acerca dos obje-
tivos da ouvidoria, acerca dos mecanismos da ouvidoria, acerca da lin-
guagem a ser abordada, mas também é importante, vamos dizer, não o 
fomento para dentro, mas o fomento para fora. O que a professora está 
mencionando é que existe uma quantidade de eventos, de cartilhas, de 
discussões, de oportunidades para que os servidores discutam assuntos 
relacionados à ouvidoria, mas é necessário que não fique só aí. Está cor-
relacionada àquela questão anterior da imagem da ouvidoria, do papel 
da ouvidoria. É necessário que ela saia também. A capacitação interna é 
importante, mas a capacitação externa do cidadão para que ele também 
compreenda o papel da ouvidoria é importantíssimo.

Vimos como proposta a realização de convênios com outros órgãos 
que já existem para viabilizar fisicamente a implantação de uma ouvido-
ria. Deu certo, no caso de Minas Gerais, talvez de outros lugares, apro-
veitar uma estrutura que o Estado já possua, por exemplo, um posto de 
atendimento ao cidadão, onde ele faz a carteira de trabalho, a carteira de 
identidade. Aproveitou-se essa estrutura e implantou-se ali uma ouvido-
ria. De certa forma, é um local de acesso fácil. O público já está acostuma-
do a procurar aquele local, e tem dado certo que a ouvidoria pegue carona 
nessa estrutura física, até pela capilaridade que essa estrutura já possui. 

Vou entrar agora um pouco na questão dos sistemas de informação. 
Analisamos nessa pesquisa alguns sistemas que são utilizados por ouvi-
dorias públicas, sistemas de ouvidorias federais, de tribunais eleitorais 
e de órgãos do Estado. Então, foi possível, com base na análise desses 
sistemas, verificar a possibilidade de integração dessas informações, vis-
lumbrando um potencial de informação e de utilização dessa informa-
ção que ainda é possível e que não tem sido utilizado.

Só para fazer uma diferenciação, nós tratamos de uma forma ampla o 
sistema de informação. Seria o fluxo de informações, independentemente 
de utilizar um meio tecnológico ou não; sistema informatizado já seria a 
utilização de uma tecnologia, de uma ferramenta para viabilizar esse sis-
tema de informação. Com base nessa diferenciação, avaliamos os sistemas 
informatizados no intuito de verificar como poderia ser viabilizado um 
sistema de informação, independentemente da tecnologia ou do uso de 
sistema informatizado.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – quando nós começamos a 
pesquisa, eu fiquei assustada até. Um ouvidor nos disse que ele não tinha 
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informação sobre todas as ouvidorias. Ele, em tese, teria que ter essa 
informação. O ouvidor-geral, muitas vezes, não tem informação daque-
las cidades pequenas, menores. Isso é assustador. Isso seria esse sistema 
nacional?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – O sistema de in-
formação, não necessariamente o sistema informatizado. 

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Então, comunicação entre 
ouvidorias é diferente?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Exatamente. A 
abordagem da pesquisa foi como as ouvidorias podem ter informações, 
não como elas podem ter sistemas informatizados. É claro que os sis-
temas informatizados são ferramentas hoje indispensáveis para que se 
tenha uma informação mais ágil, de melhor qualidade. O enfoque da 
pesquisa foi como as informações situadas em ouvidorias estanques, in-
clusive em Municípios, podem fomentar a atuação de uma ouvidoria...

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Na Capital.
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – ...na Capital, que 

pertença à estrutura do Estado. Afinal de contas, as políticas públicas, 
muitas vezes, não se referem a um determinado ente. Elas são transver-
sais. Por exemplo, as políticas de saúde são fomentadas pela União, são 
implementadas pelos Estados e Municípios. 

Então, quando do ponto de vista do cidadão – até gostei da colocação 
do Conselheiro que falou por último –, o cidadão não tem placa. O cida-
dão, pontualmente, naquela localidade, percebe um problema no serviço 
público. Agora, saber se o problema é de responsabilidade do Município, 
se é de responsabilidade do Estado ou se é de responsabilidade da União, 
é uma visão que o cidadão não consegue ter. Nós, utilizando ferramen-
tas, sistemas informatizados e certa inteligência, conseguimos captar a 
manifestação e ter uma visão mais ampla sobre qual o problema que tem 
ocorrido na prestação do serviço público. 

Então, avaliamos nesse projeto de pesquisa alguns sistemas infor-
matizados, com o objetivo de ver em que medida eles se prestariam 
como ferramentas para fomentar, para propiciar esse intercâmbio de 
informações. 

Foram avaliados alguns parâmetros. São só algumas informações 
mais técnicas. Foram avaliadas a usabilidade desses sistemas, a aderên-
cia a padrões internacionais de segurança, a maturidade do processo de 
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desenvolvimento. Ou seja, esse sistema foi feito uma vez e pronto? Ou 
ele tem acompanhado a evolução da atuação das ouvidorias? Relação de 
custo e benefício de sua implementação etc.

Como é que foi realizada essa avaliação? Foi feita uma avaliação técni-
ca sobre pessoas da área de informática, e fizeram essa avaliação técnica 
sobre a documentação de cada sistema, sobre a forma de funcionamento 
desses sistemas. Foram mapeadas as funcionalidades dos sistemas, as 
telas – a que chamamos de interface –, o papel de cada usuário dentro 
do sistema. Aquele que recebe a manifestação tem esse papel, aquele que 
faz a triagem tem outro papel. Existe mais um outro que encaminha, 
outro responde. O ouvidor avalia tudo de uma forma gerencial. Então, 
cada sistema tem papéis atribuídos aos servidores da ouvidoria. Foi feito 
o levantamento desses papéis. 

E foram abordadas algumas restrições: se há uma restrição legal de 
uso do sistema; se há uma restrição de linguagem de programação, de de-
sempenho, de confiabilidade. Então, fizemos de certa forma uma análise 
do ponto de vista de informática. É o que chamamos de avaliação técnica. 

Faltou um slide aqui, mas fizemos também uma avaliação subjetiva, 
com entrevistas às pessoas que utilizam esses sistemas informatizados. A 
ideia é perceber se existem funcionalidades nesses sistemas que não são 
utilizadas ou se não existem funcionalidades que deveriam ter. Ou seja, 
em que medida, do ponto de vista daquele utiliza o sistema no dia a dia, o 
sistema atende bem ou não o desempenho da função nas ouvidorias.

Então, foram avaliados os sistemas: o sistema de ouvidoria desenvol-
vido pelo Serpro; o sistema OUV, utilizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais e desenvolvido pela Celepar, uma empresa públi-
ca do Estado do Paraná; o OuvidorSUS, que é utilizado por ouvidorias do 
SUS e que está integrado às Ouvidorias do Estado do Ceará, Mato Grosso, 
Minas Gerais; o Sistema Ouvidoria, que é utilizado e desenvolvido pela 
AGU; o Sistema de Ouvidoria e Sistema SOS, utilizado pelo TRE de Mi-
nas Gerais; o SISOuvidor 3, que foi desenvolvido pelo Ministério da Fa-
zenda e é utilizado por vários órgãos; o Sistema de Ouvidoria SOWEB, 
que é utilizado pelas Ouvidorias da Previdência Social e foi desenvolvido 
pela DATAPREV.

Da análise desses sistemas, foi possível perceber um conjunto de funcio-
nalidades que são comuns entre esses sistemas. Então, pensando em funcio-
nalidades comuns, podemos concluir dados comuns. Ou seja, se o sistema 
guarda uma manifestação, guarda um cadastro de tipologias, faz a triagem, 
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dá retorno ao cidadão, é de se pensar – e, de fato, é – que eles guardam pelo 
menos a mesma estrutura de informações. Então, nós identificamos algu-
mas funcionalidades que estiveram presentes em 100% dos sistemas. Todos 
esses sistemas tiveram algumas funcionalidades. Por exemplo, cadastro das 
manifestações, a triagem, a resposta, acesso via web etc. 

Com base nessas informações que são coincidentes entre esses siste-
mas, foi possível pensar em quatro formas de se integrar as ouvidorias 
públicas por meio de sistema de informática, algumas delas utilizando 
mais ou menos tecnologia. Mas a ideia era a de que, por meio de um 
sistema de informática, se pudesse promover um sistema de informação 
entre as ouvidorias. 

Então, a primeira possibilidade que nós trouxemos foi a criação de um 
sistema único, com banco de dados centralizado. A proposta foi chamada 
“Por um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas”. Se se pensar em um 
sistema nacional que contenha um software único para trabalhar as infor-
mações das ouvidorias, um banco de dados único é algo complicado. En-
tão, o sistema nacional envolveria a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. É uma solução que tecnologicamente é simples, mas vai 
esbarrar em entraves de autonomia dos entes. Mas, enfim, ainda que em 
certo grau, é possível se pensar num sistema único, talvez no âmbito de 
um único Município, de um único Estado, ou talvez em âmbito federal. 
Já existe, por exemplo, o SCDP, que é um sistema que emite diárias no 
Governo Federal. Esse sistema integrou a forma de emitir diárias para 
toda administração pública federal. Então, a existência desse sistema nos 
permite pensar também na possibilidade de um sistema único pelo menos 
em âmbito federal. É algo que precisa ser avaliado, mas é possível.

Outra possibilidade de integração é a definição de um padrão de 
intercâmbio de dados. Ou seja, existe uma linguagem chamada XML 
que, por seu intermédio, é possível definir uma linguagem comum entre 
sistemas que não têm informações comuns. Eu posso dizer que seria 
o estado da arte. Pelo menos, evitaria que cada sistema tivesse que fa-
zer uma modificação pontual para se integrar aos demais. Estabelece-se 
uma linguagem comum e a única modificação seria passar a falar nessa 
linguagem. Aí existiria a troca de dados. A grande vantagem dessa alter-
nativa é que ela permite a troca de dados efetivamente entre quaisquer 
esferas de governo. É possível intercambiar informações entre prefeitu-
ras e estados, entre Estado e União, União e municípios. 
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Um sistema que também foi avaliado, o TAG, possui uma forma de 
integrar manifestações da área de saúde que chegam ao município. Uti-
lizando a tecnologia XML, essa manifestação, quando é atribuição da 
União, é levada ao sistema que as ouvidorias da área de saúde federais 
utilizam. Então, pelo menos na área de saúde, já existe esse tipo de inte-
gração. Seria possível, portanto, pensar também em uma integração de 
forma global, mas é muito complicado, porque envolve estabelecimento 
de um padrão, de uma linguagem comum, mas é viável.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – E já há outros exemplos disso: 
linguagem comum?

O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Há uma iniciativa 
do Ministério do Planejamento. Eu não sei se já foi concluído o projeto. 
Mas havia um projeto para criar o Protocolo Unificado da Administra-
ção Pública Federal. Seria um sistema que recebesse informações do Sis-
tema de Protocolo da Administração Federal sem modificar os próprios 
sistemas. Por meio de uma linguagem comum, essa informação seria 
consolidada e mostrada por meio de um site.

A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Então, há como fazer isso?
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – Há, sim. Tecnica-

mente é viável.
A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – É muito caro?
O SR. BRENO BARBOSA CERqUEIRA ALVES – É uma solução que 

não é tão simples quanto implementar o sistema único. Eu não sei se foi 
concluído esse projeto no âmbito do Ministério do Planejamento, mas 
caso tenha sido, certamente pode ser aproveitado de alguma forma para 
se pensar em uma dessas soluções para as ouvidorias. 

É possível se pensar também em uma solução híbrida. Por exemplo, 
em âmbito federal, é possível se pensar em um sistema único, mas que 
estabeleça uma linguagem comum para conversar com os sistemas dos 
municípios e dos estados, ou vice-versa, isto é, um sistema único nos 
municípios ou nos estados que dialogue com outros sistemas. Essa é 
uma solução que atende bem à questão. De certa forma, ela permite ven-
cer os obstáculos da autonomia dos entes federados. 

Por último, há uma solução que, do ponto de vista de sistema de in-
formática, não utiliza toda a tecnologia disponível, mas, do ponto de vis-
ta de sistema de informação, permite o intercâmbio de informação entre 
as ouvidorias. Essa é uma solução, porque já existe um projeto piloto 
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no âmbito da Ouvidoria-Geral da União. Posso avaliar que esse proje-
to trouxe resultados satisfatórios. Ele consiste na criação de um data 
warehouse, um armazém de dados que extrai as informações periodi-
camente das ouvidorias e que, por meio de análises e de mineração de 
dados, permita informações de maneira centralizada e gerencial, para, 
depois, essas informações serem devolvidas às ouvidorias, de modo que 
elas orientem a sua atuação. Então, é uma solução que, nessa devolução 
da informação, não está completamente calcada no sistema informati-
zado, mas, sim, no momento de agregar e analisar essas informações. 
Mas não deixamos de ter, por causa disso, um sistema de informação 
que permita, inclusive, um feedback às ouvidorias, uma análise ampla 
e de forma conjunta das informações que estão presentes em cada uma 
das ouvidorias. 

Esse enfoque que a gente quis dar sobre o sistema de informação, ao 
final, foi simplesmente um dos pontos analisados. Mas, por ter um caráter 
mais prático e de operacionalizar, de certa forma, o diálogo entre as ouvi-
dorias, a gente resolveu abrir esse tópico aqui e detalhá-lo um pouco mais. 

Agradeço a todos pela atenção.
A professora gostaria de trazer suas palavras finais?
A SRA. ADRIANA CAMPOS SILVA – Em primeiro lugar, gostaria 

de agradecer mais uma vez pelo convite e de dizer que grande parte des-
sa pesquisa está na página da série Pensando o Direito. É só os senhores 
colocarem no Google, que a acessarão. 

Obrigada.
O SR. APRESENTADOR (Manoel Eurico Glória) – Agradecemos à 

Sra. Adriana Campos Silva e ao Sr. Breno Barbosa Cerqueira Alves pelas 
palavras.

Convidamos à tribuna o Auditor Eduardo Duailibe Murici, Ouvidor 
do Tribunal de Contas da União, que falará sobre a ouvidoria no TCU. 
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Palavras Finais

EDUARDO DUAILIBE MURICI – Ouvidor do Tribunal de Contas 
da União

Boa noite, senhoras e senhores. 
Antes de fazer o encerramento, gostaria de informar que a minha 

fala seria na abertura, mas, como houve alguns atrasos, a minha fala 
ficou para o final e fiquei encarregado de fazer o encerramento. 

Até para ter fidelidade àquilo que eu pontuei, porque tem algumas pro-
vocações e convocações que preparei, vou passar direto à minha fala aqui. 

Inicialmente, ressalto que é com grande orgulho que participo deste 
seminário, o primeiro de uma série de ações conjuntas que as ouvidorias 
no Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal deverão realizar, com base no acordo de cooperação firmado em 
maio de 2012. 

É também uma grande honra estar aqui representando a Ouvidoria 
do Tribunal de Contas da União, uma ouvidoria ainda jovem, mas que, 
em seus nove anos de existência, já totaliza quarenta e dois mil aten-
dimentos, compreendendo não só demandas, manifestações típicas de 
ouvidoria, reclamações, elogios, críticas, sugestões, como também, mais 
recentemente, os pedidos de acesso à informação recebidos por força da 
Lei nº 12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação. 

Dada a natureza de nossa Ouvidoria, vinculada a um órgão de fiscali-
zação, com atribuições tão diversas quanto o TCU, dois pontos nos dis-
tinguem de outras espécies. Em primeiro lugar, o fato de não atuarmos 
como meros repassadores de demandas às áreas técnicas, na medida em 
que nossa Ouvidoria provê, ela própria, atendimento à maior parte das 
demandas recebidas. 

Para se ter ideia, só em 2013, nosso índice de resolutividade inter-
na, isto é, o percentual de demanda respondida pela própria Ouvidoria, 
alcançou o patamar de nada menos que 70%. Isso foi possível porque 
o corpo técnico da Ouvidoria é composto por auditores da carreira de 
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controle externo, com sólida formação em fiscalização e controle e vas-
tos conhecimentos sobre a Administração Pública. 

 Outra peculiaridade da Ouvidoria do TCU é que, no intuito de con-
tribuir para a melhoria da gestão pública, objetivo fixado no plano es-
tratégico do Tribunal para o período de 2011/2015, nossa Ouvidoria res-
ponde a pedidos de orientação técnica feitos, em tese, sobre a aplicação 
de leis e regulamentos de assuntos ligados à competência do Tribunal. 

Essa orientação, que não se confunde com a consulta prevista nos 
arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, a qual é restrita a al-
gumas autoridades do primeiro escalão da República, oferece ao gestor 
subsídios para o esclarecimento de dúvidas cotidianas e baseia-se na ju-
risprudência, em procedimentos do Tribunal e nos normativos vigentes, 
embora não podendo ser considerado em hipótese alguma como pro-
nunciamento do Tribunal. Essas orientações técnicas, no entanto, re-
sultam em valioso auxílio ao gestor público, muitas vezes distante das 
decisões nacionais. Resultado disso é que nossa Ouvidoria contribui de 
duas formas marcantes para o desempenho do Tribunal como um todo. 
Sua atuação contribui para a liberação da carga de trabalho nas unida-
des técnicas para que atuem em sua missão primordial, de fiscalização e 
controle da gestão pública, e ainda obtém ganho de escala na medida em 
que se especializa na prestação desse tipo de serviço.

Em segundo lugar, a Ouvidoria do TCU também oferece à área de 
controle externo um poderoso banco de dados formado pelo conjunto 
de demandas cadastradas em seu sistema informatizado e disponibili-
zando, assim, informações valiosas para subsidiar o planejamento de fis-
calização do Tribunal. A experiência nos mostra, contudo, que ainda há 
muito a percorrer no caminho da excelência. 

No cotidiano de uma ouvidoria deparamos com situações cujas solu-
ções exigem ação integrada, interligada, de mais de um órgão ou esfera 
de poder. Daí a necessidade de maior articulação entre as ouvidorias 
públicas, sobretudo a dos órgãos de fiscalização e controle, de modo tal 
que, ainda que eleja uma única ouvidoria para dirigir sua demanda, o ci-
dadão possa obter uma solução integral para o seu problema, carreando, 
assim, maior credibilidade não apenas ao órgão que o atendeu, mas ao 
Estado como um todo. 

Além disso, entendemos que as ouvidorias devem fixar em seus ob-
jetivos a tarefa de propiciar o exercício da participação cidadã e, espe-
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cialmente no caso dos Tribunais de Contas, de favorecer o exercício do 
controle social.

A empreitada não é simples, mesmo porque ainda existe nas nossas 
próprias casas incompreensões ao trabalho das ouvidorias. No entanto, 
chegamos a um ponto sem retorno possível. Trata-se de um caminho 
sem possibilidade de volta, consolidado por iniciativas gestadas nas di-
versas instâncias nacionais, a exemplo do Sistema Nacional de Partici-
pação Social, atualmente em audiência pública no âmbito da Presidência 
da República, e o Modelo de Maturidade em Transparência Organiza-
cional e o Selo de Transparência, modelo em desenvolvimento no âmbito 
acadêmico, pelos professores Claudia Cappelli, da UniRio, e Júlio Prado 
Leite, da PUC do Rio de Janeiro, que servirá como referência e indutor 
da melhoria da governança da informação e na efetividade das políticas 
de transparência de órgãos públicos e privados. Esse modelo, aliás, foi 
objeto de debate ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole da Câmara dos Deputados, do qual participei, e fiquei muitíssimo 
entusiasmado com este projeto, porque ele vai ser o indutor de melhoria 
da transparência pública, na medida em que ele vai ranquear os órgãos 
que melhor estão caminhando nos níveis que o modelo propõe na ques-
tão da transparência. Vai ter, inclusive, um certificado de garantia de 
transparência. É mais ou menos isso. É, portanto, diante desses desafios 
grandiosos que as ouvidorias públicas se posicionam hoje. Contudo, nós 
os encaramos com otimismo.

Feitas tais considerações, encerro esta fala chamando a atenção para 
duas oportunidades que este encontro vem oferecer. De um lado a opor-
tunidade de refletir que transparência, controle social e participação 
popular não são favores que prestamos ao cidadão ou mesmo instru-
mento de barganha. São direitos fundamentais do cidadão garantidos 
pela Constituição Federal. É sob essa ótica que devemos perfilhar. Ou 
seja, senhores, os órgãos ainda veem o pedido de acesso à informação 
e à participação social como uma concessão, como uma benesse que o 
Estado está concedendo e não como um direito do cidadão. 

De outra parte, vislumbramos também a oportunidade de cami-
nharmos rumo à parceria com o cidadão. Nesse sentido, fica aqui, mais 
do que um convite, uma convocação. Na qualidade de representante 
da administração pública, nós, ouvidores legislativos, nos colocamos à 
disposição do povo brasileiro para que, diante de uma ação ou inação 
pública que contrarie seus lídimos direitos, confie em nossas ouvidorias 
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legislativas e as acione. Posso assegurar que receberão atendimento e 
orientação adequados à solução de suas questões.

Registro aqui aprendizado do meu pai – farmacêutico de Xambioá, 
em Tocantins, cidadezinha encravada lá no Bico do Papagaio –, verda-
deiras lições de atendimento de servir ao próximo. Nenhum necessitado 
batia à porta de sua farmácia, a qualquer hora do dia ou da noite, e saía 
sem ser atendido. Esse legado eu trouxe para a nossa Ouvidoria. Lá na 
nossa Ouvidoria qualquer pedido de atendimento tem que ter resposta.

Para finalizar, não poderia deixar de registrar alguns agradecimen-
tos. A todos que aqui compareceram, sejam como palestrantes ou parti-
cipantes, o nosso muito obrigado, pois sua presença é razão de ser desse 
encontro. 

Às Sras. Themis Caminha, aqui presente, Coordenadora da Ouvido-
ria da Câmara; minha assessora Márcia Bittencourt, que viajou agora, 
mas que aqui esteve presente um momento; Regina Fontes, Coordena-
dora da Ouvidoria do Senado Federal, o nosso reconhecimento pelo tra-
balho realizado na organização deste evento.

Sem vocês, Themis, nada disso teria sido possível.
Senhores, o meu muito obrigado e encerro este Seminário.
Mais uma vez, obrigado a todos pela presença.
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