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Palavra do Ouvidor –  
Deputado Mário Heringer

Ouvidoria Parlamentar é um instrumento democrático de 
controle e avaliação que permite acompanhar, sugerir e 
comentar a atuação política dos representantes do povo, 
contribuindo para a construção e fortalecimento da demo-
cracia, com ética e transparência”. (Deputado Mário He-
ringer, Ouvidor Parlamentar da Câmara dos Deputados)

Antigamente – e isso não faz muito tempo – no Brasil a rela-
ção entre eleitores e eleitos começava e terminava nas urnas. Era 
como se, após o voto depositado, desaparecesse o vínculo entre 
os cidadãos e os escolhidos. Hoje, os tempos são outros e a liga-
ção entre a sociedade e os políticos começa nas urnas e se prolon-
ga por todo o mandato. O cidadão tem a oportunidade de acom-
panhar o desempenho do seu deputado, de quem espera atuação 
em defesa do interesse coletivo e popular. E o Poder Legislativo se 

tornou mais transparente e acessível. A 
criação da Ouvidoria Parlamen-

tar é o exemplo mais notável 
disso, porque é instrumen-

to de participação popular 
e sua importância vem 

crescendo cada dia um 
pouco mais, avança-
do gradativamente, e 
suas atribuições tam-
bém são mais com-
preendidas. 
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A criação de uma Ouvidoria Parlamentar estreita a comuni-
cação entre a sociedade e o Poder Legislativo, permitindo que o 
cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis 
do país. É uma maneira eficaz de demonstrar compromisso e 
comprometimento com a sociedade.

A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, criada em 
2001, se aproxima de seu 10º aniversário reconhecidamente como 
o principal espaço de diálogo entre a sociedade e o Parlamento. 
Ao criá-la, em iniciativa pioneira no Poder Legislativo, na gestão 
do ex-Deputado Aécio Neves, a Câmara dos Deputados deu uma 
grande demonstração de ser o maior espaço de acessibilidade ao 
público. É por meio das ouvidorias que o cidadão manifesta seu 
pensamento, interferindo diretamente nas decisões do poder pú-
blico e legitimando a democracia.

A existência das ouvidorias públicas comprova que a popu-
lação reclama um novo modelo de gestão governamental, que 
saiba priorizar o respeito à diversidade humana e às demandas 
do cidadão, principalmente àquelas relacionadas aos direitos 
fundamentais. 

É necessário por fim a dois estigmas que impedem o cresci-
mento das Ouvidorias. O primeiro é imaginar que elas são ape-
nas um “muro de lamentações”, e o segundo, que são fontes de 
preocupações corporativas e foco estimulador do denuncismo. 
A instalação de Ouvidorias não deve representar um obstáculo, 
mas a concretização dos ideais de cidadania e democracia, apro-
ximando a instituição dos cidadãos.

Deputado MÁRIO HERINGER
 Ouvidor Parlamentar
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Breve histórico das  
Ouvidorias Públicas

As Ouvidorias Públicas têm sua primeira experiência na Sué-
cia do século XIX, em 1809, na figura do “Ombudsman”. A fun-
ção do ‘ombudsman’ era receber e dar encaminhamento às quei-
xas dos cidadãos contra os órgãos da administração pública (era 
uma espécie de agente de justiça). A expressão ‘ombudsman’, de 
origem sueca, é o resultado da união da palavra “ombud”, que 
significa ‘representante’, e da palavra “man”, homem. Então, a 
definição tradicional do Ouvidor/Ombudsman é representante 
do cidadão e de seus interesses junto às instituições.

No Brasil, a idéia do Ouvidor-Geral remonta o período colonial. 
Em 1549 Tomé de Sousa (Governador-Geral do Brasil) nomeou 
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Pero Borges o primeiro Ouvidor-Geral do Brasil, com a incum-
bência de atuar como juiz em nome do rei de Portugal. Naquela 
época o rei designava uma pessoa de sua confiança para ouvir e 
controlar as reclamações da população, com a função de aplicar a 
lei e evitar o contato do soberano com o povo. Ou seja, na prática 
o ouvidor-geral não era o representante do cidadão diante do po-
der público, como é hoje. Ao contrário, atendia aos interesses do 
soberano, relatando o que acontecia na Colônia. 

 Hoje em dia, a Ouvidoria reflete outra realidade. Atualmente, 
o termo é usado para designar o canal de comunicação entre o 
cidadão e o poder público. E o Ouvidor representa o cidadão, 
atuando na defesa de seus interesses. A figura do Ouvidor, ou 
ombudsman, está identificada com a proteção aos direitos indi-
viduais. E a Ouvidoria é o órgão interlocutor entre o poder pú-
blico e a sociedade, recebendo sugestões, comentários, críticas, 
denúncias e incentivando a participação popular.

Este ano de 2009 é um ano especial para as ouvidorias de 
todo o mundo, porque comemoramos 200 anos da criação do 
primeiro ouvidor da história, o Ombudsman na Suécia, no ano 
de 1809. Podemos considerar a Ouvidoria “uma jovem de 200 
anos”, porque, apesar de estar comemorando dois séculos de 
vida, muito resta por fazer, para consolidar seu papel na constru-
ção e fortalecimento da cultura da cidadania, como, por exem-
plo, a criação de maior número de Ouvidorias Legislativas Esta-
duais e Municipais.
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Ouvidoria Parlamentar:  
O que é? Para que serve?

“Para que a missão da ouvidoria se torne real é neces-
sário que ela desenvolva seu trabalho na perspectiva de 
construir uma sociedade mais justa”. (Eliana Pinto – 
Ouvidora-Geral da União)

A Ouvidoria é um espaço criado para o cidadão interagir com 
as políticas públicas. A criação de Ouvidorias Parlamentares é 
o reflexo das aspirações populares por maior participação e co-
nhecimento da atuação do Poder Legislativo. É um instrumento 
democrático de controle e avaliação que permite acompanhar, 
comentar, sugerir e elogiar a atuação política dos representan-
tes do povo, contribuindo para a construção e o fortalecimento 
da democracia, com ética e transparência. É uma ferramenta de 
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consolidação da soberania e participação popular, onde o Ouvi-
dor representa os interesses do cidadão junto à instituição.

A Ouvidoria é um espaço de cidadania. Você pode parti-
cipar enviando sugestões, comentários, dúvidas e solici-
tações.

O que é uma Ouvidoria Parlamentar?

•	 É o canal de comunicação direta entre a sociedade (cida-
dão) e o Poder Legislativo (deputados).

•	 É a voz da sociedade, o porta-voz do cidadão junto ao 
Poder Legislativo; 

•	 Por meio da Ouvidoria Parlamentar, a população contri-
bui para aprimorar a qualidade dos serviços que o Legis-
lativo oferece.

•	 É uma espécie de ‘termômetro’, recebendo e analisando 
os comentários sobre a opinião que a sociedade tem da 
atuação parlamentar.

•	 É o canal de comunicação que permite ao cidadão – com 
sugestões e comentários – colaborar com a qualidade do 
serviço prestado.

•	 É uma porta aberta para a cidadania.

Para que serve uma Ouvidoria Parlamentar?

•	 Para consolidar a democracia e fortalecer a cidadania, 
incentivando a participação popular. 

•	 Para receber e analisar as demandas enviadas pelos ci-
dadãos (solicitações, sugestões, comentários, elogios) e 
buscar soluções, tendo em vista aprimorar a prestação 
do serviço público.

•	 Para assegurar ao cidadão o atendimento de suas reivin-
dicações.
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•	 Para levar ao conhecimento dos integrantes do Poder 
Legislativo o pensamento, os anseios e as necessidades 
dos cidadãos e auxiliar os parlamentares no processo le-
gislativo (apresentação, discussão e votação de proposi-
ções em plenário e nas comissões temáticas).

•	 Para contribuir e melhorar a qualidade dos serviços 
prestados pelo Legislativo à população, sugerindo e re-
comendando providências.

•	 A existência de uma Ouvidoria Parlamentar estreita a re-
lação entre a sociedade e o Poder Legislativo, permitin-
do que o cidadão participe do processo de elaboração e 
discussão das leis do país.

Quem é o Ouvidor Parlamentar e como trabalha?

•	 O Ouvidor Parlamentar é o representante do cidadão no 
Poder Legislativo, a ‘ponte’ entre a sociedade e o poder 
público.

•	 Defende os interesses do cidadão e da instituição par-
lamentar, difundindo o papel do Legislativo e de seus 
integrantes.

•	 É um agente de transformação social e promotor da ci-
dadania, facilitando a comunicação entre o poder públi-
co e a sociedade.

•	 Suas atribuições estão fundamentadas em princípios 
éticos.

•	 O Ouvidor recebe, analisa e encaminha para deliberação 
as manifestações dos cidadãos, sempre buscando solu-
ções.

•	 O Ouvidor Parlamentar pode ser um servidor público, 
um cidadão indicado pelo Presidente do Poder Legislati-
vo estadual ou municipal, compromissado com os inte-
resses da sociedade.
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•	 No caso da Câmara dos Deputados, o Ouvidor Parlamen-
tar é um Deputado Federal indicado pelo Presidente da 
Câmara, mas que está atento às reivindicações populares.

“O Ouvidor não pode apenas ouvir, mas deve apontar 
caminhos e alternativas.”

Cabe ao Ouvidor Parlamentar:

•	 Aprimorar o andamento das demandas da população e 
transformar a Ouvidoria Parlamentar no canal de conta-
to dos cidadãos.

•	 Ser o mediador entre a sociedade e os deputados, o “ca-
nal político” que liga o cidadão ao parlamentar.

•	 Exercer função articuladora, mediadora, propondo polí-
ticas públicas para melhorar a comunicação com a socie-
dade.

•	 Representar a Instituição e, ao mesmo tempo, possuir 
o “olhar do cidadão”, atuando de maneira propositiva.
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•	 Contribuir para o fortalecimento do Poder Legislativo, 
divulgando o verdadeiro papel da instituição, que é o 
de representar os interesses da população, votar propo-
sições legislativas, fiscalizar os atos do Poder Executivo 
e contribuir para o fortalecimento da democracia e de 
uma cultura da cidadania.

•	 Orientar o cidadão sobre o processo legislativo. 

•	 O trabalho de esclarecimento da verdade dos fatos e a 
ajuda na interpretação dos mesmos concorrem para o 
fortalecimento desta Instituição. Ressalte-se o trabalho 
educativo a ser realizado, uma vez que qualquer respos-
ta encaminhada ao cidadão, independente do assunto, 
pode e deve incentivar o acompanhamento do trabalho 
dos parlamentares.



ação
 parlam

en
tar

17
Ouvidoria Parlamentar

A Ouvidoria Parlamentar da 
Câmara dos Deputados

“A Ouvidoria não pode se limitar a ouvir a população. 
Tem que dar respostas”. (Dep. Mário Heringer – Ouvidor 
Parlamentar)

A Ouvidoria Parlamentar é órgão 
consultivo da Presidência da Câmara 
dos Deputados, integrante da estru-
tura administrativa, criada para ser o 
canal de comunicação entre o Legis-
lativo e a sociedade, com o compro-
misso de reduzir a distância entre o 
Poder Legislativo e o cidadão.

Instituída pela Resolução da Câ-
mara dos Deputados nº 19, de 2001, 
tem como atribuições receber, exa-
minar e encaminhar aos órgãos competentes as solicitações, re-
clamações e sugestões formuladas pela sociedade civil. 

O Ouvidor Parlamentar é um deputado indicado pelo presi-
dente da Câmara dentre os demais deputados federais e escolhi-
do por acordo entre os partidos políticos, para um mandato de 
dois anos consecutivos. O atual Ouvidor, indicado para o biênio 
2009/2010, é o Deputado Federal Mário Heringer (PDT-MG).

Por intermédio da Ouvidoria, o cidadão manifesta suas opini-
ões e contribui para o aprimoramento do Legislativo. Essas ma-
nifestações, quando ocorrem repetidamente, são encaminhadas 
ao Presidente da Câmara, aos Líderes dos Partidos Políticos, aos 
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Deputados Federais e às Comissões para que tenham ciência da 
opinião da sociedade de determinado tema. 

Fruto de uma nova concepção de gestão pública, na qual o 
cidadão é o co-autor da construção de sua história, a Ouvidoria 
Parlamentar surge como instrumento para auxiliar o cidadão no 
controle, na avaliação e no acompanhamento da administração 
pública que, por sua vez, tem o dever constitucional de respeitar 
os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, publi-
cidade e eficiência.

O sistema Ouvidor – “SISOUVIDOR”

O Sistema Ouvidor – SISOUVIDOR – é um software desen-
volvido pelo Ministério da Fazenda para tornar mais eficiente o 
atendimento de sua central de comunicação com o cidadão. Esse 
sistema de informática possibilita a elaboração de relatórios esta-
tísticos, fundamentais para conhecer as demandas da sociedade.

Uma das grandes limitações – já superada – que a Ouvidoria 
Parlamentar da Câmara dos Deputados enfrentava era o fato de 
não dispor de um sistema informatizado que pudesse centralizar 
o recebimento das mensagens e agilizar as respostas ao cidadão, 
além de permitir a criação de um banco de dados.

Para solucionar esse problema, no biênio 2005-2006, gestão 
do Deputado Custódio Matos, a Ouvidoria Parlamentar da Câ-
mara dos Deputados consultou o Ministério da Fazenda sobre 
a possibilidade de também utilizar o SISOUVIDOR como ferra-
menta de gerenciamento dos serviços de Ouvidoria da Câmara 
dos Deputados.

Recebeu da Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda a au-
torização e os respectivos “CDs”, contendo os códigos fonte e 
a documentação do Sistema Ouvidor, além da cessão de direi-
tos, concordando, sem nada obstar, com sua implantação na 
Câmara dos Deputados. Então, esse Sistema foi formatado para 
atender as necessidades da Ouvidoria Parlamentar e da Câmara 
dos Deputados.

O SISOUVIDOR permite à Ouvidoria responder as manifesta-
ções enviadas pela sociedade, com rapidez e eficiência. Funcio-
na também como banco de dados para a emissão de relatórios 
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estatísticos, permitindo traçar o perfil do cidadão que procura a 
Ouvidoria Parlamentar. Recebida a mensagem, o SISOUVIDOR 
permite ao operador classificá-la conforme os temas referentes 
às competências e atribuições da Câmara dos Deputados e res-
ponder diretamente ao cidadão.

Tipos de mensagens que o cidadão pode enviar

•	 Solicitações de informações e orientações: infor-
mações sobre proposições; orientações sobre leis 
em vigor.

•	 Sugestões: propostas para aprimorar os trabalhos 
do Poder Legislativo.

•	 Questionamentos ou Reclamações: queixa con-
tra a prestação de serviços ou abuso de autoridade 
praticada por aqueles que representam o Poder 
Legislativo. 

•	 Comentários: dúvidas, desabafos, críticas sobre 
temas variados e atuais, principalmente envol-
vendo atuação de políticos e agentes da adminis-
tração pública.

•	 Elogios: agradecimento aos atendimentos realiza-
dos pela Ouvidoria.

Hoje, o SISOUVIDOR encontra-se reestruturado para melhor 
gerenciar os canais de comunicação entre a Câmara dos Depu-
tados e a sociedade, unificando os serviços “Fale Conosco”. 
Com isso, a Câmara dos Deputados ganhará um novo sistema 
de gerenciamento integrado dos serviços de comunicação com 
o cidadão, permitindo uma maior eficiência do atendimento à 
população. E o cidadão – foco principal da atuação da Ouvido-
ria Parlamentar – será o maior beneficiário da utilização desse 
novo sistema de informática, porque receberá suas respostas 
em menor tempo e com melhor qualidade.
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Como criar uma Ouvidoria 
Legislativa Municipal

A Constituição Federal (art. 37) 
determina que a administração 
pública obedeça aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiên-
cia. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998, da 
Reforma Administrativa).

O parágrafo 3º, I, do mesmo 
artigo é ainda mais direto, confor-
me abaixo:

 “Art. 37 ..............................................................

 § 3º A lei disciplinará as formas de partici-
pação do usuário na administração pú-
blica direta e indireta, regulando espe-
cialmente: 

 I – as reclamações relativas à prestação 
dos serviços públicos em geral, asse-
guradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da quali-
dade dos serviços;”

Assim, as Ouvidorias Parlamentares devem observar esses 
princípios, orientando sua atuação em defesa do usuário-cidadão.

Geralmente, o atendimento ao cidadão nas Ouvidorias implica 
em procedimentos que envolvem: recebimento, cadastramento e 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

22
Ouvidoria parlamentar: orientações para criar ouvidorias legislativas municipais

classificação das mensagens; pesquisa do tema relacionado à men-
sagem; avaliação jurídica (se necessária) e resposta ao cidadão. 

As mensagens recebidas devem obedecer às seguintes etapas:

•	 Recebimento da mensagem pelo serviço “Fale Conosco” 
ou “Fale com a Ouvidoria”;

•	 Conferência e catalogação dos dados enviados pelo ci-
dadão;

•	 Identificação e classificação da mensagem como suges-
tão, solicitação, denúncia, reclamação, elogio ou co-
mentário.

•	 Distribuição das mensagens aos encarregados de elabo-
rar a resposta, após o Ouvidor Parlamentar orientar so-
bre o teor de cada resposta.

•	 Pesquisa para subsidiar a resposta.

•	 Elaboração e encaminhamento da resposta ao cidadão.

Em algumas situações, a resposta ao cidadão depende de pes-
quisa e da informação prestada por outras áreas internas do Poder 
Legislativo. Nesse caso, os órgãos são contatados para responder 
aos usuários, com a maior brevidade possível. Assim, várias uni-
dades administrativas são acionadas para auxiliar a resposta, entre 
elas: Bibliotecas; Serviços de Informática; Serviços de Comissões; 
Departamento de Pessoal; Taquigrafia; Consultorias e outros.

Modelo de Projeto de Resolução criando 
Ouvidorias Legislativas Municipais – Sugestão para 
apresentação em Câmaras Municipais 

O modelo de Projeto de Resolução sugerido a seguir, é uma 
adaptação da Resolução n° 239, de 2009, aprovada pela Câmara 
Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, onde a Ouvi-
doria Parlamentar já está em funcionamento. É apenas uma 
sugestão para apresentação nas Câmaras Municipais, cabendo 
a cada uma delas a adaptação às suas necessidades e realidades, 
individualmente.
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PROjEtO DE RESOlUçãO N°     , DE 
2009

Cria a Ouvidoria Legislativa Municipal na Câmara Municipal de 
(nome do município) e dá outras providencias.

(Autor: Mesa da Câmara Municipal de (nome do município))

Faço saber que a Câmara Municipal de (nome do município) apro-
vou e eu promulga a seguinte Resolução:

 Art. 1º Fica criada a Ouvidoria Legislativa Municipal na 
estrutura administrativa da Câmara Municipal 
de (citar nome do município).

Parágrafo único. A Ouvidoria Legislativa Municipal 
é um órgão de interlocução entre a Câmara Municipal 
e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para 
o recebimento de solicitações, pedidos de informações, 
reclamações, sugestões, e quaisquer outros encaminha-
mentos da sociedade, desde que relacionados à Câmara 
Municipal.

 Art. 2º Compete à Ouvidoria Legislativa Municipal:

 I – receber, analisar e encaminhar aos ór-
gãos competentes as manifestações da 
sociedade que lhe forem dirigidas, em 
especial aquelas sobre:

 a) violação ou qualquer forma de discrimina-
ção atentatória dos direitos e liberdades fun-
damentais;

 b) ilegalidades, atos de improbidade adminis-
trativa e abuso de poder;

 c) mal funcionamento dos serviços legislativos 
e administrativos da Câmara Municipal;
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  II – dar prosseguimento às manifestações re-
cebidas.

  ................................................................

 IV – informar o cidadão ou entidade qual o 
órgão a que deverá dirigir-se, quando 
manifestações não forem de competên-
cia da Ouvidoria Legislativa Municipal;

 V – organizar os mecanismos e canais de 
acesso dos interessados à Ouvidoria;

 VI – facilitar o amplo acesso do usuário aos 
serviços da Ouvidoria, simplificando 
seus procedimentos e orientando os ci-
dadãos sobre os meios de formalização 
das mensagens a serem encaminhadas à 
Ouvidoria Legislativa Municipal;

 VII – auxiliar a Mesa Diretora na tomada de 
medidas para sanar as violações, as ile-
galidades e os abusos constatados;

 VIII – auxiliar a Mesa Diretora na tomada de 
medidas necessárias à regularidade dos 
trabalhos legislativos e administrativos;

  ................................................................

 X – acompanhar as manifestações encami-
nhadas pela sociedade civil à Câmara 
Municipal;

  ................................................................

 XII – conhecer as opiniões e necessidades da 
sociedade para sugerir à Câmara Munici-
pal as mudanças por ela aspiradas;
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 XIII – auxiliar na divulgação dos trabalhos da 
Câmara Municipal, dando conhecimen-
to aos cidadãos dos canais de comuni-
cação e dos mecanismos de participação 
disponíveis;

 § 1º A Ouvidoria Legislativa Municipal responderá 
em até ______ dias (estabelecer prazo, em dias), 
a contar do seu recebimento, as mensagens 
que lhes forem enviadas, sendo que esse prazo 
será de ______ dias (estabelecer prazo),quando 
a demanda necessitar de encaminhamentos ou 
respostas de outros órgãos. Admitir-se-á prorro-
gação desse prazo, por igual período, quando a 
complexidade do caso assim o exigir.

 § 2º Toda iniciativa proposta pela Ouvidoria Legisla-
tiva Municipal terá ampla divulgação pelos ór-
gãos de comunicação da Câmara Municipal.

 Art. 3º A Ouvidoria Legislativa Municipal é composta 
de um Ouvidor, que será designado pelo Presi-
dente da Câmara Municipal dentre os servidores 
da Casa, com o mandato de ______ ano (s) (esta-
belecer prazo,em anos), admitida sua recondu-
ção por mais ______ ano(estabelecer prazo).

Parágrafo único. O Presidente da Câmara poderá de-
signar um Ouvidor Substituto, que assumirá as funções 
do ouvidor em seus impedimentos e ausências.

 Art. 4º O Ouvidor, no exercícios de suas funções, poderá:

 I – requisitar informações ou cópias de do-
cumentos a qualquer órgão ou servidor 
da Câmara Municipal;
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 II – solicitar a qualquer órgão informações 
e cópias de documentos necessários ao 
desenvolvimento de suas atribuições re-
gimentais, através da Presidência da Câ-
mara Municipal.

 § 1º Os órgãos internos da administração da Câmara 
Municipal terão prazo de até ______ dias (esta-
belecer prazo) para responder às requisições e 
solicitações feitas pelo Ouvidor, prazo este que 
poderá ser prorrogado, a seu critério, em razão 
da complexidade do assunto.

 § 2º O não cumprimento do prazo previsto no pará-
grafo anterior deverá ser comunicado ao Presi-
dente da Câmara Municipal.

 Art. 5º A Mesa da Câmara Municipal deverá dar ampla 
divulgação da existência da Ouvidoria Legislati-
va Municipal e suas respectivas atividades, por 
todos os veículos de comunicação existentes ou 
utilizados pela Casa, em especial através da:

 I – divulgação e orientação completa acerca 
de sua finalidade e forma de utilização;

 II – manutenção do link exclusivo da Ouvi-
doria Parlamentar na página inicial do 
site da Câmara Municipal em local de 
fácil visualização;

 III – garantia de acesso aos cidadãos à Ouvi-
doria Legislativa Municipal por meio de 
canais ágeis e eficazes.

 Art. 6º São atribuições exclusivas do Ouvidor:

  ................................................................
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 II – sugerir, quando cabível, a abertura de sin-
dicância ou inquérito destinado a apurar 
irregularidades de que tenha conheci-
mento, ocorridas no interior da Câmara 
Municipal;

 III – solicitar à Presidência da Câmara Muni-
cipal o encaminhamento ao Tribunal de 
Contas do Estado, à Policia Federal, ao 
Ministério Público ou órgão competente 
as denúncias recebidas que necessitem 
maiores esclarecimentos;

 IV – solicitar informações quanto ao anda-
mento de procedimentos iniciados por 
ação da Ouvidoria Legislativa Municipal;

 V – elaborar relatório quadrimestral das ati-
vidades da Ouvidoria Legislativa Muni-
cipal para encaminhamento à Mesa Di-
retora da Câmara Municipal e posterior 
divulgação aos vereadores;

 VI – elaborar relatório anual de atividades da 
Ouvidoria Legislativa Municipal, enca-
minhar cópia do mesmo à Mesa Direto-
ra da Câmara Municipal e disponibilizar 
sua consulta a qualquer interessado;

 VII – incentivar e propiciar aos servidores da 
Ouvidoria oportunidades de capacitação 
e aperfeiçoamento para o desenvolvi-
mentos das suas atividades;

 VIII – propor ao Presidente da Câmara Munici-
pal a celebração de convênios com outras 
pessoas juridicas de direito público ou 
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privado, relativamente a temas de inte-
resse da Ouvidoria Legislativa Municipal;

Parágrafo único. O cidadão, ao formular sua petição, 
poderá faze-lo pessoalmente, por e-mail, fax ou correio.

 Art. 7º De posse de reclamação, o Ouvidor Legislativa 
Municipal deverá tomar as providências no 
sentido de sua apuração e caminhar a sua con-
clusão à Mesa da Câmara Municipal, visando a 
solução do problema.

Parágrafo único. O Ouvidor dará satisfação ao cida-
dão quanto às medidas tomadas.

 Art. 8º A Mesa da Câmara Municipal assegurá à Ouvi-
doria Legislativa Municipal apoio físico, técnico 
e administrativo necessários ao desempenho de 
suas atividades.

 Art. 9º A Mesa Diretora da Câmara Municipal baixará 
os atos complementares necessários ao desem-
penho de atividades da Ouvidoria.

 Art. 10. As despesas com a execução desta Resolução cor-
rerão por conta de verba própia do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

 Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Nome do Município,      de                          de 2009.
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Modelos de Formulário para enviar e receber 
mensagens, em caso de uso da Internet
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Perguntas frequentes e orientações 
sobre a Ouvidoria Parlamentar 
da Câmara dos Deputados

Como enviar uma mensagem para a Ouvidoria 
Parlamentar? Quais são os meios de comunicação 
que o cidadão pode utilizar?

O cidadão pode utilizar os seguintes meios de comunicação 
para falar com uma Ouvidoria Parlamentar:

a. Correio convencional (via postal): por meio de carta 
escrita, enviada para o endereço da ouvidoria.

b. Correio eletrônico: por e-mail, enviar mensagem ele-
trônica.

c. telefone: por meio do serviço de Central de Atendi-
mento Telefônico (‘call center’), que tem por objetivo 
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centralizar o recebimento de ligações telefônicas, dis-
tribuindo aos atendentes que anotam as solicitações, 
sugestões ou reclamações, providenciando o atendi-
mento aos usuários.

d. Fax: enviar a mensagem utilizando o Fax (tecnologia 
de telecomunicações usada para transferência remota 
de documentos através da rede telefônica).

e. Pessoalmente.

Além desses instrumentos, o Ouvidor Parlamentar da Câmara 
dos Deputados, Deputado Mário Heringer, pretende solicitar ao 
Presidente da Casa a reativação do Programa Carta-Resposta com 
a intenção de facilitar a comunicação entre o Poder Legislativo e 
a sociedade. Trata-se de um formulário impresso com porte pos-
tal pago, disponível nas agências dos Correios em todo o País, 
onde o cidadão pode enviar sua mensagem e se comunicar com 
os deputados, com os presidentes das comissões ou com a pró-
pria Ouvidoria.

Quais são os temas e assuntos sobre os quais 
o cidadão pode enviar mensagens à Ouvidoria 
Parlamentar?

Devem ser questões relacionadas às atribuições e competên-
cias do Poder Legislativo, previstas na Constituição Federal e nas 
leis de cada Estado e Município.

O art. 49 da Constituição Federal determina que: “Ao Poder 
Legislativo cabe discutir e aprovar leis, fiscalizar os gastos dos recur-
sos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. Uma de 
suas principais atribuições é aprovar o Orçamento da União”.

As competências da Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 
Deputados estão previstas no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (artigo 21) e na Resolução da Câmara dos Deputados 
nº 19/2001 (Anexo desta cartilha), conforme descrito a seguir:

•	 Receber, examinar e encaminhar as reclamações ou re-
presentações da sociedade sobre: violação ou discrimi-
nação aos direitos e liberdades fundamentais; ilegalida-
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des e abuso de poder; mau funcionamento dos serviços 
legislativos e administrativos. 

•	 Responder aos cidadãos e às entidades sobre as provi-
dências tomadas pela Câmara a respeito de procedimen-
tos legislativos e administrativos de seu interesse;

•	 Propor medidas para sanar as ilegalidades e abusos cons-
tatados;

•	 Propor medidas para regularizar os trabalhos legislativos 
e administrativos, buscando o aperfeiçoamento da orga-
nização da Câmara dos Deputados;

•	 Propor, quando cabível, abertura de sindicância ou in-
quérito para apurar irregularidades;

•	 Encaminhar as denúncias recebidas que necessitem 
maiores esclarecimentos ao Tribunal de Contas da 
União, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou outro 
órgão competente;

•	 Realizar audiências públicas com segmentos da socieda-
de civil para debater temas de interesse público.

É necessário identificar-se?

A identificação é fundamental para o recebimento da respos-
ta. Nome e endereço completos são indispensáveis. Se tiver tele-
fone, fax ou e-mail é importante enviar, pois o sigilo é garantido. 
Denúncias anônimas não são aceitas.

Qual o tempo de resposta?

Depende da demanda e da complexidade das mensagens. A 
sugestão é fazer uma triagem para priorizar determinadas men-
sagens. Porém, o tempo nunca deve exceder a trinta (30) dias.
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Qual o procedimento adotado em relação às 
mensagens enviadas às Ouvidorias Parlamentares, 
mas que são destinadas a outros poderes?

O interessado é orientado para onde deve enviar sua mensa-
gem e, no caso de denúncias, sobre a necessidade de fundamen-
tar e anexar provas. 

Porém, é preciso ter conhecimento das competências e atri-
buições das Ouvidorias Parlamentares, sejam Federais, Estaduais 
ou Municipais. Sabemos que são órgãos de interlocução entre o 
Poder Legislativo e a sociedade, com a função de levar ao conhe-
cimento dos deputados e vereadores o pensamento e necessida-
des dos cidadãos.

É fundamental que as respostas dadas aos interessados te-
nham a preocupação de orientar sobre o papel do Poder Legisla-
tivo e de seus integrantes. Pedidos particulares (emprego, bolsas 
de estudos, cesta básica, material de construção, etc) fogem à 
competência das Ouvidorias Parlamentares.

É importante orientar, também, a respeito do princípio cons-
titucional da independência entre os Poderes (“Constituição Fe-
deral, art.2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), e o respeito às esferas 
de poder Federal, Estadual e Municipal (não-interferência entre 
poderes), esclarecendo que cada uma delas possui instâncias pró-
prias para a solução de suas demandas.

Existe um modelo para enviar a mensagem e/ou 
correspondências?

Não existem modelos preestabelecidos. Porém a Ouvidoria da 
Câmara dos Deputados possui, em sua página na Internet, um 
formulário (modelo anexo) orientando como enviar e receber 
mensagens, e o preenchimento de dados do interessado. O ci-
dadão pode escrever da forma como achar melhor, mas é funda-
mental que suas informações sejam simples, objetivas, diretas, 
para que não haja perda de tempo na elaboração e encaminha-
mento da resposta. 
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A Ouvidoria resolve qualquer assunto?

Ouvidoria é instrumento de interlocução e não existe para 
resolver problemas do cidadão. O Ouvidor Parlamentar é o in-
termediário, facilitando o contato entre a sociedade e o Poder 
Legislativo, sobre assuntos e temas relacionados ao poder legisla-
tivo. Casos como quitação de dívidas, pedidos de empregos, não 
são da competência da Ouvidoria Parlamentar. Em certos casos, 
o ideal é procurar os órgãos de defesa do consumidor.

E as denúncias?

Não basta denunciar. A Ouvidoria necessita de um relato com-
pleto do assunto, documentos, provas, enfim, tudo o que possa 
servir para encaminhar à solução. Recomenda-se que o cidadão 
oficialize a acusação por escrito e com todos os dados pessoais. 

Quem responde às mensagens?

É regra na Ouvidoria que todas as respostas sejam orientadas 
pelo Ouvidor Parlamentar, Deputado Mário Heringer. Nenhum 
assunto é despachado sem o seu conhecimento ou sem a sua 
orientação, pois ele é o responsável pela Ouvidoria.

Que tipos de manifestações são recebidas pela 
Ouvidoria Parlamentar?

Os assuntos mais abordados nas mensagens encaminhadas à 
Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados referem-se a 
vários temas, por exemplo:

•	 Processo legislativo: solicitação de informações sobre 
tramitação de proposições (Projetos de Lei, etc), sobre o 
funcionamento das Comissões e sobre Regime Interno 
da Câmara dos Deputados.

•	 Atuação dos Parlamentares: solicitação de informações 
sobre fatos que chegam ao conhecimento do cidadão: 
passagens aéreas, nepotismo etc... 

•	 Violência: cidadão manifesta preocupação com o au-
mento da criminalidade e solicita aos parlamentares 
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que votem matérias para tornar mais  efetiva a repres-
são aos crimes.

•	 Funcionamento da Câmara dos Deputados: cidadão 
questiona ou pede informações sobre os serviços admi-
nistrativos da Casa.

Qual a importância de uma Ouvidoria Parlamentar?

As Ouvidorias são instrumentos de participação popular. Sua im-
portância vem crescendo cada dia um pouco mais, avançado gra-
dativamente, e suas atribuições também são mais compreendidas.

A criação de uma Ouvidoria Parlamentar estreita a comuni-
cação entre a sociedade e o Poder Legislativo, permitindo que o 
cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis 
do país. É uma maneira eficaz de demonstrar compromisso e 
comprometimento com a sociedade.

Como faço para falar com a Ouvidoria Parlamentar 
da Câmara dos Deputados?

O usuário pode usar o meio de comunicação que for mais 
conveniente, dentre os relacionados a seguir:

a. Internet: acessando o endereço eletrônico: http://
www.camara.gov.br – “Fale com a Ouvidoria”; ou en-
viando email para: ouvidoria.parlamentar@camara.
gov.br

b. Via postal: enviando uma carta para o endereço da 
Ouvidoria:

Ouvidoria Parlamentar
Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes
Anexo II – Térreo – Ala ‘C’’ – Sala 40
CEP 70160-900 
Brasília – DF

c. telefone: para quem não tem Internet, é possível uti-
lizar o “Disque-Câmara” – 0800 619 69, que é a Cen-
tral Interativa de Atendimento ao Cidadão da Câmara 
dos Deputados.
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d. Fax: o número do FAX da Ouvidoria Parlamentar da 
Câmara dos Deputados é: (61) 3215-8505.
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Legislação que criou a Ouvidoria 
Parlamentar da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados resolve:

 Art. 1° É acrescido o seguinte Capítulo III-A, no Título II 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados:

CAPítUlO III-A
Da Ouvidoria Parlamentar

 Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:

 I – receber, examinar e encaminhar aos ór-
gãos competentes as reclamações ou re-
presentações de pessoas físicas ou jurídi-
cas sobre:

 a) violação ou qualquer forma de discrimina-
ção atentatória dos direitos e liberdades fun-
damentais;

 b) ilegalidades ou abuso de poder;

 c) mau funcionamento dos serviços legislativos 
e administrativos da Casa;

 d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de 
atendimento à população;

 II – propor medidas para sanar as violações, 
as ilegalidades e os abusos constatados;
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 III – propor medidas necessárias à regularida-
de dos trabalhos legislativos e administra-
tivos, bem como ao aperfeiçoamento da 
organização da Câmara dos Deputados;

 IV – propor, quando cabível, a abertura de sin-
dicância ou inquérito destinado a apu-
rar irregularidades de que tenha conhe- 
cimento;

 V – encaminhar ao Tribunal de Contas da 
União, à Polícia Federal, ao Ministério 
Público, ou a outro órgão competente 
as denúncias recebidas que necessitem 
maiores esclarecimentos;

 VI – responder aos cidadãos e às entidades 
quanto às providências tomadas pela Câ-
mara sobre os procedimentos legislativos 
e administrativos de seu interesse;

 VII – realizar audiências públicas com seg-
mentos da sociedade civil.

 Art. 21-B. A Ouvidoria Parlamentar é composta de um 
Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos de-
signados dentre os membros da Casa pelo Pre-
sidente da Câmara, a cada dois anos, no início 
da sessão legislativa, vedada a recondução no 
período subseqüente.

 Art. 21-C. O Ouvidor-Geral, no exercício de suas funções, 
poderá:

 I – solicitar informações ou cópia de docu-
mentos a qualquer órgão ou servidor da 
Câmara dos Deputados;



ação
 parlam

en
tar

43
Ouvidoria Parlamentar

 II – ter vista no recinto da Casa de propo-
sições legislativas, atos e contratos ad-
ministrativos e quaisquer outros que se 
façam necessários;

 III – requerer ou promover diligências e in-
vestigações, quando cabíveis.

Parágrafo único. A demora injustificada na resposta 
às solicitações feitas ou na adoção das providências re-
queridas pelo Ouvidor-Geral poderá ensejar a responsa-
bilização da autoridade ou do servidor.

 Art. 21-D. Toda iniciativa provocada ou implementada 
pela Ouvidoria Parlamentar terá ampla divulga-
ção pelo órgão de comunicação ou de imprensa 
da Casa.

 Art. 2° O art. 253 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados passa a vigorar com a seguinte redação:

 Art. 253. As petições, reclamações, representa-
ções ou queixas apresentadas por pes-
soas físicas ou jurídicas contra atos ou 
omissões das autoridades ou entida-
des públicas ou imputadas a membros 
da Casa, serão recebidas e examina-
das pela Ouvidoria Parlamentar, pelas 
Comissões ou pela Mesa, conforme o 
caso, desde que: (NR)

 I – encaminhadas por escrito ou por meio 
eletrônico, devidamente identificadas 
em formulário próprio, ou por telefone, 
com a identificação do autor; (NR)

 II – o assunto envolva matéria de competên-
cia da Câmara dos Deputados. (NR)
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 Art. 3° A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados as-
segurará à Ouvidoria Parlamentar apoio físico, 
técnico e administrativo necessário ao desempe-
nho de suas atividades.

 Art. 4° A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados bai-
xará os atos complementares necessários à exe-
cução desta Resolução.

 Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Câmara dos Deputados, 14 de março de 2001
AécioNeves 
Presidente
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Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados

CAPítUlO III-A
Da Ouvidoria Parlamentar

(Capítulo acrescido pela Resolução nº 19, de 2001)

 Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:

 I – receber, examinar e encaminhar aos ór-
gãos competentes as reclamações ou re-
presentações de pessoas físicas ou jurídi-
cas sobre:

 a) violação ou qualquer forma de discrimina-
ção atentatória dos direitos e liberdades fun-
damentais;

 b) ilegalidades ou abuso de poder;

 c) mau funcionamento dos serviços legislativos 
e administrativos da Casa;

 d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de 
atendimento à população;

 II – propor medidas para sanar as violações, 
as ilegalidades e os abusos constatados;
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 III – propor medidas necessárias à regularida-
de dos trabalhos legislativos e administra-
tivos, bem como ao aperfeiçoamento da 
organização da Câmara dos Deputados;

 IV – propor, quando cabível, a abertura de sin-
dicância ou inquérito destinado a apu-
rar irregularidades de que tenha conhe- 
cimento;

 V – encaminhar ao Tribunal de Contas da 
União, à Polícia Federal, ao Ministério 
Público ou a outro órgão competente 
as denúncias recebidas que necessitem 
maiores esclarecimentos;

 VI – responder aos cidadãos e às entidades 
quanto às providências tomadas pela Câ-
mara sobre os procedimentos legislativos 
e administrativos de seu interesse;

 VII – realizar audiências públicas com seg-
mentos da sociedade civil. 

 Art. 21-B. A Ouvidoria Parlamentar é composta de um 
Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos de-
signados dentre os membros da Casa pelo Presi-
dente da Câmara, a cada dois anos, no início da 
sessão legislativa, vedada a recondução no perí-
odo subseqüente. 

 Art. 21-C. O Ouvidor-Geral, no exercício de suas funções, 
poderá:

 I – solicitar informações ou cópia de docu-
mentos a qualquer órgão ou servidor da 
Câmara dos Deputados;
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 II – ter vista no recinto da Casa de propo-
sições legislativas, atos e contratos ad-
ministrativos e quaisquer outros que se 
façam necessários;

 III – requerer ou promover diligências e in-
vestigações, quando cabíveis.

Parágrafo único. A demora injustificada na resposta 
às solicitações feitas ou na adoção das providências re-
queridas pelo Ouvidor-Geral poderá ensejar a responsa-
bilização da autoridade ou do servidor. 

 Art. 21-D. Toda iniciativa provocada ou implementada 
pela Ouvidoria Parlamentar terá ampla divulga-
ção pelo órgão de comunicação ou de imprensa 
da Casa.
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Perfil do Deputado Mário Heringer –  
Ouvidor Parlamentar da 
Câmara dos Deputados

“O Ouvidor é aquele que escuta, que tem o dever de in-
termediar as relações entre a sociedade e a Câmara dos 
Deputados. Hoje, a ouvidoria tem um conceito mais mo-
derno, que é uma orelha, mas com uma grande boca pra 
falar para a sociedade. Então nós fazemos o papel de ouvir 
e falar pra sociedade.”(Deputado Mário Heringer, Ouvidor 
Parlamentar)

O Deputado Federal MÁRIO HERINGER é médico e adminis-
trador hospitalar, formado pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora e natural da cidade de Manhumirim, Zona da Mata Mineira. 
Está em seu segundo mandato como deputado federal.

Em 2004, presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias, com atuação destacada no caso dos presos políticos durante 
o período da ditadura e na discussão sobre a abertura dos arqui-
vos confidenciais do regime militar.

Foi membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados no bi-
ênio 2005/2006, cooperando na condução dos trabalhos da Casa. 
Em 2008, liderou o Bloco Parlamentar PDT-PCdoB-PMN-PRB.

Atualmente, é coordenador da bancada mineira na Câmara 
dos Deputados, com função de interlocução junto ao Governo 
Federal para Orçamento e Gestão. 

Desde que ingressou na Câmara dos Deputados integra a Fren-
te Parlamentar em Defesa da Saúde, trabalhando para melhorar 
o acesso da população à saúde e às condições de atendimento na 
rede hospitalar.
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Preside, ainda, a Frente Parlamentar em Defesa da Representa-
tividade Proporcional dos Municípios. Mário Heringer também 
é titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano e suplente na 
Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Em março de 2009, foi escolhido para conduzir a Ouvidoria 
Parlamentar no biênio 2009/2010, assumindo o compromisso 
de atingir os seguintes objetivos:

•	 Estabelecer um canal direto de comunicação com os 
municípios;

•	 Diminuir as distâncias entre Câmaras Municipais de 
todo o país e o Poder Legislativo, estimulando a base po-
lítica, quer dizer os vereadores e o legislativo municipal.

•	 Ampliar a área de atuação da Ouvidoria e criar mecanis-
mos para que vereadores possam participar mais. 

•	 Para auxiliar na criação e instalação de Ouvidorias Legis-
lativa Municipais, a Ouvidoria Parlamentar vai oferecer 
às Câmaras Municipais um programa de computador, 
treinamento e qualificação, por meio de um manual, 
orientando a instalação de Ouvidorias Municipais. O 
objetivo é estabelecer um canal direto de interlocução 
com os municípios.

•	 Criar uma parceria entre as câmaras municipais e o le-
gislativo federal para estimular a integração e criação de 
ouvidorias em todo o país. Mário Heringer também quer 
divulgar a importância da Ouvidoria como canal de in-
terlocução com a sociedade.

•	 Desde que assumiu a Ouvidoria, o Ouvidor defende a re-
estruturação dos canais de comunicação da Câmara dos 
Deputados com a sociedade. As propostas foram apre-
sentadas ao presidente da Câmara, Michel Temer e já 
está em andamento a implantação da Gestão Integrada 
do Atendimento ao Cidadão na Câmara dos Deputados, 
coordenada pela Ouvidoria Parlamentar.
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