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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 

PESQUISA 

A consolidação da democracia é um dos grandes desafios enfrentados por todas as 

esferas do poder público. O Estado tem a obrigação constitucional de promovê-la, assim 

como a construção de uma nação livre, justa e solidária, mas esbarra em uma sociedade 

civil ainda em amadurecimento, nas práticas políticas enraizadas e na dificuldade de 

comunicação entre grupos sociais. 

Os antigos modelos autoritários de gestão estatal vêm perdendo espaço para formas 

de governança focadas na cooperação e na participação da sociedade civil, sendo tendência 

moderna buscar a modificação do quadro atual e conferir ao cidadão a titularidade do poder 

político. As ouvidorias públicas se inserem nesse contexto, pois, além de contribuírem para 

a superação do modelo tradicional de democracia, em que o cidadão é somente representado 

e seus anseios imaginados, estabelecem um elo entre a legalidade e a legitimidade. 

No entanto, as ouvidorias dos diversos entes estatais brasileiros vêm encontrando 

entraves ao bom desempenho do seu papel institucional, tais como: dificuldades resultantes 

da complexidade da estrutura administrativa; a fragmentação e a sobreposição de 

competências das diversas esferas estatais; a falta de intercomunicação entre as ouvidorias 

de cada um dos “poderes” e a barreira de entendimento relacionada à variação linguística e 

vocabulário técnico. 

Este projeto busca encontrar um meio termo entre as necessidades de gestão pública 

e a introdução de mecanismos de participação popular que efetivem o Estado Democrático 

de Direito. 

Para tanto, busca-se analisar a possibilidade de implementação de procedimentos 

discursivos que permitam aos cidadãos desenvolver mecanismos de coordenação da ação 

social tendo como base o substrato ético-normativo da racionalidade comunicativa. A 

pesquisa efetuada tenta ajudar a compreender a emergência de novas formas comunicativas 

e de organização do conflito social que possibilitem forjar e reinventar o exercício de 

diferentes formas de exercício da cidadania e de ocupação democrática de espaços públicos. 

Nessa dinâmica, a ideia de ocupação participativa de espaços públicos pode ser transportada 

para o universo da ouvidoria, objeto da pesquisa em questão, como espaço público que é. 

Parte-se da ideia de que a interpretação constitucional e construção do Estado não 

devem se reduzir a um rol taxativo de atores, devendo abarcar um círculo amplo de 

participantes. Uma compreensão democrática da participação popular deve contemplar uma 

sociedade aberta e pluralista, de sorte que são legítimas as reivindicações de todos os 

interessados em se tornar agentes do processo social. Dessa forma, em defesa de uma 

democratização da construção do Estado, há de se reconhecer que o destinatário da ordem 

jurídica é plenamente legítimo a exercê-la, e as ouvidorias viabilizam um espaço 

institucional que permite a manifestação de uma pluralidade de interessados na esfera 

pública. 

 

Adriana Campos Silva 
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1  INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em parceria com 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o fito de 

aproximar as ouvidorias públicas da população, propôs a presente pesquisa intitulada: 

“Por um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas: possibilidades e obstáculos”. A 

Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) e a Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 

UFMG foram selecionadas para a execução da presente pesquisa. Esta pesquisa se 

desenvolveu enquanto forma de enfrentar o desafio do processo da democratização e 

materialização da participação popular na Administração Pública. 

Antes de iniciar o debate propriamente dito sobre ouvidorias públicas e sua 

função como instrumento de materialização da vontade popular, faz-se necessário um 

pequeno aparte sobre a compreensão do papel do processo politico participativo em um 

Estado que se pretende Democrático de direito. Isso porquanto, nos dizeres de 

Habermas (HABERMAS, 2002, p. 289), tanto a concepção liberal que vê a democracia 

como legitimadora do exercício do poder político, quanto a concepção republicana, que 

busca construir a sociedade como coletividade politica, estão equivocadas quando vistas 

isoladamente, uma vez que a teoria do discurso propõe uma racionalização discursiva 

do governo e da Administração pública vinculadas ao direito e à lei. 

Para tal entendimento, será fundamental uma análise das implicações dos três 

modelos possíveis de normatividade democrática. Primeiramente, na concepção liberal, 

nota-se uma pretensão por alcançar um nível satisfatório de justiça social baseado na 

fixação comportamentos de atuação restritos por noções de liberdades individuais 

(CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p.21). É, essa noção de liberdade, portanto, que 

garante o ambiente no qual a politica se tornará um elo entre os interesses privados e a 

Administração pública. Assim, nesse contexto, a formação democrática da opinião 

popular tem o papel de legitimar o exercício do poder politico, de modo a permitir que 

um determinado grupo politico possua autoridade sobre o coletivo e justifique o uso 

deste mesmo poder com base em prerrogativas individuais. 

Desse modo, o liberalismo com sua postura de contenção da ação do Estado 

sobre o particular, por meio das chamadas liberdades negativas, vê a politica como 

mecanismo de fiscalização da atividade estatal pelo particular lastreada em um conceito 

de autonomia privada e de um “direito superior”, prévio a própria deliberação politica. 
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Em outras palavras, direitos humanos ou naturais dão o suporte para uma ação politica 

que os garante como fontes normativas de leis que impedem exatamente a sua violação 

por parte do Estado. 

Já o modelo republicano, de modo diverso, não pretende que a politica e o 

direito façam o papel mediador entre o Estado e o cidadão, mas sim que ambos sejam 

mecanismos de uma construção estatal propriamente dita. Nesse contexto, as noções de 

direitos negativos são abandonadas em prol dos chamados direitos positivos, uma vez 

que a ordem jurídica passa a ser objetiva, não apenas garantidora da não coerção estatal 

em certas circunstâncias, mas perpetuando uma convivência autônoma baseada no 

respeito mútuo (HABERMAS, 1998, p.336.). 

Assim, surge a obrigação de estabelecer programaticamente uma série de 

objetivos que garantam que cidadãos livres e iguais cheguem a um entendimento sobre 

como construir a Administração pública, baseada sempre em estruturas de comunicação 

pública voltadas ao entendimento mútuo. (HABERMAS, 2002, p. 283.) Produz-se, 

então, uma noção de autonomia pública onde o politico tem a função de servir como 

meio no qual indivíduos se tornam solidariamente conscientes de uma dependência 

reciproca e começam a agir como cidadãos que modelam suas relações de igualdade 

material perante o direito, garantindo, dessa forma, uma importância estratégica para a 

esfera pública-política
 
(CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p.31.) 

 Nota-se, todavia, a existência de um paradoxo ao utilizarem-se isoladamente os 

conceitos de autonomia pública e autonomia privada. Isso porque, a ideia de 

autodeterminação jurídica exige que os destinatários do direito possam ao mesmo tempo 

se ver como seus autores. Segundo HABERMAS, sem o reconhecimento da 

autodeterminação oriunda da autonomia privada como garantia da não intervenção 

estatal na liberdade dos cidadãos, não haveria a possibilidade de existência de um 

contexto no qual a autonomia pública, ou seja, a participação individual dentro da esfera 

pública-politica, pudesse se dar, uma vez que não existiria a institucionalização jurídica 

das condições indispensáveis para o agir comunicativo e o consequente desempenho do 

papel de cidadão (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p.21). Destarte, só se pode fazer 

um uso adequado de sua autonomia pública quando se é independente o bastante em 

razão de autonomia privada igualmente assegurada. 
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Por esse motivo, todo modelo que não leva em consideração uma análise 

conjunta de ambas as perspectivas mostra-se inadequado diante das complexidades da 

sociedade atual. Um conceito, portanto, do que é conhecido como politica deliberativa 

de buscar por meio da abertura do dialogo e da discursividade, um uso público da razão, 

sem, no entanto, reduzir o debate politico à questão ética, intrinsicamente dependente de 

um virtuosismo de cidadãos devotados ao bem comum e ligado a existência de um 

suposto consenso moral já estabelecido. (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p.39)   

Razões éticas, noções especificas de justiça e motivos pragmáticos, cada um 

com origem e objetivos diferentes, misturam-se, seja em um pedido de fornecimento de 

informações ou na escolha racional de uma politica pública, formando um acordo entre 

partidários que se apoiam sobre possíveis sanções ou exercício de poder (HABERMAS, 

2002, p. 285). Portanto, a vontade comum se firma na integração e complementaridade 

de ambos os modelos, baseado na busca por equilíbrio entre interesses divergentes e a 

construção de uma rede de comunicação formada pela opinião pública de cunho 

politico. Nesse âmbito, as ouvidorias públicas podem ter papel primordial. 

Mas antes de adentrar nessa questão, convém destacar a função do direito em um 

meio de pluralismo social e visões múltiplas de mundo. Em um espaço baseado na 

formação racional de uma vontade politica nacional, o processo democrático tem que se 

apoiar na percepção de que os destinatários do direito são ao mesmo tempo seus 

autores, não bastando simplesmente a positivação de interesses coletivos e ideias que 

beneficiarão a sociedade como um todo.  

O direito age como um meio pré-estabelecido no qual a ideia democrática se 

autolegitima, estando limitada por condições estabelecidas por ela mesma. Só assim, se 

faz possível a fixação de pressupostos institucionais mínimos para uma participação 

racional e comunicativa na formação democrática da vontade e opinião politica 

(CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p.41), resumidas na máxima habermasiana de que 

não há democracia sem Estado de direito, assim como não há Estado de direito sem 

democracia. 

Dessa forma, as ouvidorias públicas surgem como mecanismos 

institucionalizados de materialização da participação popular, que, somados aos demais 

modelos de legitimação da legalidade, permitem a execução da autonomia política. Ao 

lidar ao mesmo tempo com a noção da atuação individual do cidadão, que busca 
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resolver o seu problema particular diante da Administração pública, e com o conceito de 

soberania popular anônima, já que está atuando mesmo que inconscientemente na 

elaboração comunicativa de politicas públicas a serem formuladas, a ouvidoria pública 

dá um grande passo em direção a uma construção realmente democrática do Estado pela 

sociedade.  

Assim, firmam-se as ouvidorias como local no qual se pode simultaneamente 

contestar a atuação estatal sem receios de represálias institucionais ou individuais de 

seus servidores – desde que dentro de uma legalidade já pré-definida para evitar abusos 

–, e onde se busca reconstruir continuamente o meio onde se dá o Estado. Isso posto, 

faz-se fundamental na formulação de qualquer sistema de ouvidorias publicas a 

consciência que sua efetividade não se baseia no virtuosismo de cidadãos que vão até 

ela refletir valores morais previamente existentes, mas sim no seu papel como 

instrumento para realizar escolhas e definir caminhos que a coletividade deve 

racionalmente seguir. 

Além disso, se no âmbito privado a noção de autonomia confunde-se com 

liberdade, consistindo na qualidade do indivíduo de tomar suas próprias decisões com 

base na racionalidade prática, na relação entre ouvidoria e ente da Administração 

Pública, ela ganha contornos próprios. Isso porque, a ouvidoria deve buscar um ponto 

de equilíbrio entre o poder hierárquico ao qual está submetido e a discricionariedade 

suficiente para poder exercer suas funções com efetividade. Entretanto, esse ponto não 

pode ser definido a priori, mas tem de ser fruto de um consenso produzido no interior 

do órgão em questão. 

 De acordo com esse ponto de vista, a ouvidoria não deve ser condicionada a 

"agir", mas ser impulsionada por uma auto exigência inerente à sua própria condição de 

ouvidoria pública. Isso porque servir-se da sua própria razão é ser autônomo e, portanto, 

livre, mas as liberdades públicas e privadas são necessariamente continuas e 

complementares (KANT, 1985. p.78). 

Desde o inicio da pesquisa buscou-se a resolução de uma serie de questões que 

foram propostas pela Secretária de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. 

O problema ligado a “Efetivação das Ouvidorias Públicas como mecanismos de 

conexão-fiscalização entre Estado e cidadão” foi enfrentado com destaque na 
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necessidade de fortalecimento da interoperabilidade de procedimentos e fluxos de 

trabalho, de modo que alterações governamentais não comprometessem a continuidade 

dos processos de mediação, demonstrando, assim, que um sistema nacional poderia ser 

um ótimo caminho para o fortalecimento das instituições. 

Pretendeu-se provar, partindo de um marco teórico discursivo, que as ouvidorias 

públicas podem ser formas institucionais que concretizem o exercício de um uso 

público das liberdades políticas do cidadão, de forma a consagrar as autonomias pública 

e privada em práticas cívicas de materialização da soberania popular. Mais do que um 

conceito meramente filosófico ou dogmático, a soberania popular se manifesta enquanto 

poder comunicativo com a criação de canais institucionais que a viabilizem
 

(HABERMAS, 1998. p.339). As legitimidades do Direito, dos procedimentos e das 

instituições estatais passam pela consagração do princípio democrático em seu âmbito e 

as ouvidorias públicas se inserem nesse contexto. Partindo do pressuposto de que 

democracia e Estado de direito são mutuamente dependentes, as ouvidorias servem 

como um constante fiscalizador, que viabiliza o pleno exercício da cidadania.  

Quanto ao problema da “Ineficácia de modelos tradicionais de ouvidorias”, 

pretendeu-se avaliar os dois principais modelos de ouvidorias públicas, denominadas 

internas ou externas, sendo as primeiras aquelas cujo ouvidor é oriundo do próprio 

órgão abrangido, e as últimas como aquelas em que o ouvidor tem origem diversa do 

órgão. Isso se deu sempre com o intuito de verificar como cada um deles está 

implementado, e verificar se é possível definir qual modelo é mais efetivo e adequado 

ao recebimento e processamento de demandas. Só assim seria possível propiciar uma 

gestão colegiada e democrática de um futuro sistema, baseada em vínculos que não 

sejam de subordinação, mas de coordenação e parceria. 

Para tanto, utilizou-se como marco teórico diversas obras de Rubens Lyra, 

traçando um perfil prévio de como cada um dos modelos de ouvidorias se coordenam, 

bem como de seu vínculo com os órgãos da Administração Pública nos quais estão 

inseridos. 

Dentro das características já bem fundamentadas do que seria desejável para a 

ouvidoria pública, destaca-se 1) a autonomia administrativa e financeira, 2) o 

mandato, 3) a obrigação de resposta em prazo adequado por parte do órgão gestor, 

4) a faculdade de propor recomendações, 5) o sigilo e 6) a divulgação. Todas essas 
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características foram abordadas de alguma forma durante a pesquisa de campo, 

ressaltando a necessidade de discuti-las e pensar na proteção e garantia por uma 

legislação que contenha parâmetros almejáveis em uma ouvidoria pública.  

Destarte, foi possível ter um escopo dogmático para trabalhar os dados 

fornecidos pela pesquisa de campo sem preconceito de qualquer natureza e sem fazer 

pré-julgamentos sobre qual dos modelos seria o mais adequado, abstratamente, a ser 

replicado em escala nacional. 

Não se pretendeu copiar modelos preconcebidos presentes na doutrina dos livros 

e artigos revisados, mas sim conhecer diversas opiniões daqueles que estudam as 

ouvidorias públicas no Brasil e usufruir da sua experiência em busca de diretrizes que 

nortearão a análise dos dados produzidos no trabalho de campo.  

Assim, buscou-se realizar um estudo prévio das estruturas administrativas dos 

órgãos que receberam a visita dos responsáveis pela pesquisa de campo, exatamente 

com o intuito de melhor preparar a análise diagnóstica do cotidiano que foi ali realizada.  

A questão “Problemas de linguagem que impedem a comunicação 

administrador-administrado” foi abordada tratando de aspectos linguístico-pragmáticos 

e de seu significado para o estudo da relação entre o cidadão e a Administração Pública. 

Partindo do pressuposto de que existem problemas relacionados ao discurso que podem 

obstar a comunicação entre cidadãos e governos, buscou-se demonstrar que o uso de 

teorias da linguagem e o contínuo aperfeiçoamento de procedimentos de atendimento ao 

público feitos com base em pesquisas e avaliação de retorno do serviço prestado, podem 

levar à diminuição do desencontro e facilitar a construção democrática de políticas 

públicas. 

Essa é uma questão que adquire importância central na modernidade devido a 

sua relação com a necessidade de legitimação de um direito positivo mutável, histórico, 

contingente, que não mais se justifica com recurso a um direito natural ou a alguma 

ordem superior. Um Estado democrático e de direito apenas pode se legitimar por meio 

da participação dos cidadãos na construção da ordem jurídica que os vinculará. “Sob o 

signo de uma política completamente secularizada, o Estado de Direito não pode existir 

nem se manter sem democracia radical.” (HABERMAS, 1998, p. 61.) A criação de 

condições que viabilizem a efetiva participação popular pressupõe a indagação acerca 
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da linguagem, forma básica da interação humana e do próprio pensar
1
(GADAMER, 

1993, p. 133). Daí a necessidade de se aprofundar estudos sobre a linguagem e seu papel 

na auto compreensão do cidadão enquanto coautor da democracia, o que envolve a 

compreensão do cidadão quanto às instituições existentes e quanto às vias legítimas de 

participação popular.   

O padrão culto da língua e os códigos específicos de cada área do saber (aqui 

denominados linguagens técnicas) implicam muitas vezes a marginalização de parcelas 

significativas da sociedade e possibilitam a subsistência de preconceitos que sequer são 

percebidos como tal. Temos aqui um impasse no que tange à linguagem técnica do 

direito, já que também não se pode abrir mão de todo padrão e das linguagens técnicas, 

que são muitas vezes indispensáveis à construção científica de um objeto de estudo 

específico, bem como ao trabalho eficiente sobre determinado tema. Logo, o fato de que 

nem todas as pessoas compreendem a linguagem jurídica, ou mesmo o padrão culto, não 

pode ser o fundamento para a eliminação completa de diversos termos usados pela 

Administração Pública.  

Assim, buscou-se compreender o problema no dia-a-dia das ouvidorias públicas 

tendo em vista a referida importância do fator linguístico, que pode interferir 

negativamente na comunicação entre governante e governado. Uma vez compreendido 

o problema, foram propostos métodos mais concretos e realistas para buscar sua solução 

palpável.  

Por fim, a temática “Instituir uma base de dados nacional que disponibilize 

informações e estatísticas em tempo real” foi abordada com a tentativa de comprovação 

sobre a possibilidade de integração dos sistemas estudados, analisando as possibilidades 

técnicas para tais objetivos. Parte-se do princípio de que a manipulação de dados por um 

sistema e a consequente produção de informação, usando ou não recursos de tecnologia 

da informação, pode ser genericamente considerado como um sistema de informação. 

 A existência de diversos tipos de sistemas, cada vez mais necessários para 

apoiar a tomada de decisões e as atividades de trabalho, permite um acesso à 

informação especifico às necessidades de cada órgão, mas gera problemas relacionados 

à não padronização e à duplicação da produção de informações e realização de 

                                                           
1
 que a palavra só encontra sua confirmação através da recepção no outro e da aprovação do 

outro e que a conseqüência do pensar, que não fosse ao mesmo tempo um acompanhar dos 

pensamentos do primeiro pelo outro, ficaria sem força convincente . 



12 
 

 

atividades. 

No contexto das ouvidorias públicas, a informação tem um papel valioso, pois 

subsidia estudos estratégicos importantes para a Administração, principalmente quanto à 

qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Esse papel impõe uma correta e 

eficiente gestão dos dados, que pode ser suprida por Sistemas de Informação voltados à 

realidade de cada uma delas.  

O desafio do grupo, portanto, localiza-se no estudo sobre a implementação de 

uma uniformização de sistemas, sejam eles informatizados ou não, que possibilite 

otimizar a gestão do conhecimento e minimizar a perda de informações. A chamada 

Revolução da Informação, no contexto tecnológico e social da atualidade, exige isso, 

bem como mudanças profundas no modo como vemos a acessamos as informações. 
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2 METODOLOGIA 

O objeto deste estudo fundamentou-se na análise comparativa da atuação da 

OGE/MG
2
 - (ouvidoria externa), com as seguintes Ouvidorias internas, em Minas 

Gerias: 1) Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; 2) Ouvidoria do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais; 3) Ouvidoria da Universidade Federal de Minas 

Gerais; 4) Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 5) Ouvidoria 

do Município de Belo Horizonte.  

Já, no âmbito das ouvidorias ligadas ao Executivo Federal, foram visitadas em 

Brasília: 1) Ouvidoria da Advocacia Geral da União; 2) Ouvidoria Geral do Ministério 

da Fazenda; 3) Ouvidoria da Receita Federal; 4) Ouvidoria do Ministério da Cultura; 5) 

Ouvidoria do Ministério dos Esportes; 6) Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e 

Emprego; 7) Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social; 8) Ouvidoria da 

Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial a; 9) Ouvidoria do Servidor, 

localizada no Ministério do Planejamento; 10) Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, 

localizada no Ministério da Saúde e 11) Ouvidoria Geral da União. 

Tal pesquisa aferiu o conhecimento da população a respeito da existência, das 

finalidades e eficiência das ouvidorias públicas. Houve também a preocupação de se 

verificar a necessária adequação da linguagem utilizada pelo atendente público com a 

população.  

Para o seu desenvolvimento, foram utilizados dois procedimentos 

metodológicos: (1) entrevistas fundamentadas em questionários unificados (dirigidos 

aos ouvidores, servidores, servidores-atendentes, população que procura as Ouvidorias e 

população geral), a partir das quais foram construídos os bancos de dados; (2) análise 

dos dados fornecidos diretamente pela OGE/MG; (3) entrevistas semiestruturadas com 

especialistas da área. 

Ocorreu a pré testagem de todos os questionários. O instrumento voltado ao 

público geral foi testado com 10 (dez) pessoas escolhidas aleatoriamente na cidade de 

Belo Horizonte-MG; do público atendido nas ouvidorias de Minas Gerais com 10 (dez) 

pessoas escolhidas dentre o público que busca atendimento na DAJ
3
; 05 (cinco) com 

                                                           
2 Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 
3
 Divisão de Assistência Judiciaria da Faculdade de Direto da UFMG. 
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alunos que atendem o público na DAJ, 03(três) com servidores da OGE/MG e 01 (uma) 

com um ex-ouvidor ligado à OGE/MG.  

A pré-testagem geral modificações nos questionários, especialmente em relação 

aos termos utilizados, devido à dificuldade de entendimento de certos termos e 

situações.  

O presente estudo teve também como objeto a análise de mais dois pontos 

importantes: as possibilidades de integração e de intercâmbio de informações entre as 

ouvidorias públicas por meio de um sistema de informações, e também da estrutura de 

funcionamento dessas ouvidorias. 

No que tange ao estudo de um sistema de informações para as ouvidorias, a 

metodologia utilizada consistiu em dois procedimentos: (1) avaliação técnica de 

efetividade dos sistemas informatizados de apoio à atuação de ouvidorias públicas e (2) 

avaliação qualitativa dos mesmos sistemas por meio da aplicação de questionários a 

usuários de diferentes perfis de acesso. Cabe ressaltar que referida metodologia de 

avaliação foi elaborada com base em padrões e metodologias existentes na literatura da 

área de Avaliação de Softwares e procurou considerar as especificidades das ouvidorias 

e suas necessidades em relação ao tratamento das informações. 

A metodologia de análise diagnóstica do cotidiano foi escolhida por ser a que 

melhor se adequava às condições de trabalho encontradas pela equipe de pesquisa.  Com 

um período relativamente curto de tempo para a realização do trabalho de campo e com 

possibilidades de acesso a um número reduzido de ouvidorias, houve a necessidade em 

focar o estudo no comportamento diário observado nas estruturas administrativas pré-

selecionadas, já que elas são os verdadeiros “personagens” focados no presente estudo.  

É importante frisar que os integrantes do projeto foram divididos em grupos, os 

quais foram coordenados pelos professores responsáveis pela orientação do projeto. Os 

grupos e seus respectivos coordenadores são: “Metodologia da pesquisa”, coordenado 

pela Profa. Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau; “Análise de estruturas”, coordenado 

pela Profa. Dra. Cristiana Fortini; “Materialização da Participação Popular”, coordenado 

pelo Prof. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira; “Linguagem e o atendimento ao 

público”, coordenado pelo Prof. Dr. Felipe Martins Pinto; “Sistemas de Informação”, 

coordenado pela Profa. Dra. Adriana Campos Silva. 
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 As informações coletadas através da pesquisa de campo realizada na 

presente pesquisa foram tabuladas e disponibilizadas em dados quantitativos e 

qualitativos. Tais dados, junto aos fornecidos pela OGE/MG, foram tratados de forma 

estatística a fim de serem analisados e utilizados, dando base ao que foi discutido em 

todos os tópicos e capítulos deste relatório. 

 

2.1 CRONOGRAMA DA PESQUISA DE CAMPO E DADOS QUE FORAM 

PRODUZIDOS 

Os bancos de dados quantitativos e qualitativos do estudo foram construídos a 

partir da realização de pesquisas de campo, feitas através de aplicação de questionários 

(entrevistas estruturadas) com a população geral, com a população de usuários dos 

serviços das Ouvidorias, além de seus com atendentes e servidores de outras funções, 

assim como com os ouvidores responsáveis em cada ouvidoria consultada, incluindo a 

ouvidora geral do estado de Minas Gerais. As pessoas responsáveis pela aplicação 

destes questionários foram os graduandos de Direito, que tiveram esta participação 

adicionada às atividades respectivas de cada grupo. 

 Na primeira etapa da pesquisa de campo, que teve lugar durante a 1ª e 2ª 

semanas de Janeiro, foram feitas 300 (trezentas) entrevistas visando à caracterização do 

público geral em relação ao conhecimento sobre como se dirigir ao governo frente a um 

problema, e também quanto ao conhecimento da população especificamente sobre a 

existência de ouvidorias e a recorrência das pessoas a elas, tendo em vista a capacidade 

fática do grupo de pesquisa de realizar essas entrevistas. 

A segunda etapa da pesquisa de campo, entre a 2ª semana de Janeiro e a 1ª 

semana de Fevereiro, foi realizada através de entrevistas feitas com 5 (cinco) Ouvidores, 

15 (quinze) Servidores e 45 (quarenta e cinco) Servidores-atendentes da OGE/MG, além 

de 4 entrevistas feitas com as pessoas que procuram as ouvidorias especializadas que 

compõem a OGE/MG e com a Ouvidora geral do Estado de Minas Gerais. O número de 

entrevistas com o público que buscou as ouvidorias e com os servidores se baseou na 

disponibilidade daqueles que seriam entrevistados.  

Maiores tentativas de entrevistar cidadãos utilizadores de qualquer ouvidoria 

pública foram efetuadas, contudo, não foi possível entrar em contato com mais do que 
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04, seja pela baixa utilização do sistema em níveis gerais da população, constatada em 

vários momentos ao longo da pesquisa, seja pela impossibilidade de obtenção de dados 

causada pela recusa de varias ouvidorias em fornecer dados a respeito dos usuários, 

alegando questões de sigilo ou segurança. 

As entrevistas foram feitas com os servidores para ter-se conhecimento sobre a 

opinião deles no que diz respeito ao sistema de administração dos dados, ao fato de as 

pessoas acompanharem ou não o andamento de seus casos, à eficiência das ouvidorias 

em relação às suas estruturas, entre outros. As entrevistas feitas com os atendentes 

tiveram como objetivo caracterizar o processo de atendimento de cada Ouvidoria e 

conhecer a opinião destes atendentes sobre a dificuldade de comunicação com os 

manifestantes, como são chamadas as pessoas que procuram as ouvidorias. E as 

entrevistas feitas com os manifestantes foram como uma pesquisa de satisfação do 

consumidor, para que pudéssemos conhecer a opinião destas pessoas sobre o 

atendimento prestado e o grau de satisfação em relação aos serviços.  

Buscou-se também estabelecer uma articulação metodológica entre os temas 

abordados. Isso só foi possível com um pensamento global sobre a questão que encare 

as ouvidorias como instrumentos da racionalidade prática que podem ser usadas tanto 

como ferramentas para a Administração Pública formular politicas a serem 

implementadas, quanto como mecanismos para que os cidadãos tratem seus problemas 

individualizados no relacionamento com o Estado. Portanto, dificuldades em 

materializar a participação popular, estruturar uma ouvidoria efetivamente, lidar com 

questões linguísticas servindo de barreiras entre os envolvidos ou o estruturar o sistema 

de informação a ser utilizado estão intimamente ligadas, à medida que tratam do 

exercício conjunto das já citadas autonomias pública e privada. 

Com a intenção de descobrir mais sobre esses temas, as perguntas feitas, após 

pré-testagens, foram: 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS OUVIDORES 

A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? 

Você é a favor da eleição de ouvidores? Por quê? 

O que garante a autonomia da ouvidoria? Por quê? 
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Quais são os documentos requisitados aos órgãos, necessários às atividades desta 

Ouvidoria? 

Quais são as medidas legislativas ou administrativas necessárias para evitar os 

problemas mais frequentes verificados nesta Ouvidoria? 

Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

Quais são as medidas mais frequentes propostas para a prevenção e/ou correção de 

falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público? 

Foram feitas mudanças entre 2010 e 2011 que justifiquem o aumento significativo 

da procura pelas ouvidorias entre estes dois anos? Quais? 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO PÚBLICO QUE PROCURA AS 

OUVIDORIAS 

Você foi a algum outro lugar para resolver o problema? 

 Como tomou conhecimento sobre ouvidorias? 

 Tem dificuldade para entender o que o atendente explica? Quais? 

Por que a dificuldade para entender o que o atendente explica? 

 É a primeira vez que procura uma Ouvidoria? Se sim, porque procurou esta? 

 Se não, quais outras procurou? 

Por que procurou a ouvidoria agora? 

 Seu problema foi resolvido na ocasião? 

 O que achou do atendimento nesta ouvidoria? 

 Pretende acompanhar o andamento do caso? 

 Qual é a sua expectativa sobre ter seu caso solucionado? 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO PÚBLICO EM GERAL 

Você sabe como levar suas reclamações ao governo? 

 Você tem interesse em reclamar sobre algo com o governo? 

 Se sim, em qual área? 

 Você já teve problemas para cuja solução precisou falar com alguém do poder 
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público? 

Se sim, qual? 

Por qual meio foi feito o atendimento referido na questão anterior? 

 Durante o atendimento, você teve dificuldades em explicar seu problema a quem o 

atendeu?  

Durante o atendimento, você teve dificuldade em entender as explicações dadas 

pelo atendente? 

 A que você atribuiria essa dificuldade de entender o que atendente disse? 

 Você já ouviu falar em Ouvidorias Públicas? 

 Você já procurou alguma Ouvidoria Pública? 

Acompanhou andamento do seu caso? 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS SERVIDORES 

Quais as principais dificuldades apresentadas pelo sistema da administração de 

dados? 

Em que ele pode ser aprimorado, na sua opinião? 

Por sua experiência, em que as ouvidorias parecem ter acertado e no que elas 

parecem errar? 

A população tem acesso ao trabalho desempenhado nas ouvidorias? 

As pessoas que são atendidas nas ouvidorias costumam acompanhar o andamento 

dos casos? 

Se não, pouco ou razoável, por quê? 

Do seu ponto de vista, a população parece compreender o papel destinado às 

ouvidorias públicas? 

E nesses casos em que as pessoas acompanham, os problemas apresentados são 

solucionados nas ouvidorias? 

As ouvidorias, do modo como estão estruturadas atualmente, atendem a função à 

qual se destinam com a maior eficiência? 

Quais são os principais problemas? 

Quais as sugestões que você tem a oferecer para melhorar o trabalho? 

Foram feitas mudanças entre 2010 e 2011 que justifiquem o aumento significativo 
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da procura pelas ouvidorias entre estes dois anos? Quais? 

 

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS SERVIDORES ATENDENTES 

Você se sente preparado para lidar com o público? 

Qual é a importância do trabalho das ouvidorias? 

Você sente que o trabalho é valorizado? 

Na sua opinião, o que falta para que o trabalho das ouvidorias seja mais 

valorizado? 

As pessoas compreendem o trabalho das ouvidorias e as informações passadas a 

elas? 

Se não, pouco ou razoável, por quê? 

Quais são as principais dificuldades desse trabalho em relação ao atendimento? 

Das pessoas atendidas por você, qual é o grau de escolaridade mais frequente? 

Quais são os principais problemas? 

Quais as sugestões que você tem a oferecer para melhorar o trabalho? 

As categorias de manifestações usadas pela ouvidoria são adequadas para 

satisfazer todas as necessidades do seu trabalho? Se não, quais poderiam ser 

acrescentadas ou modificadas? 

Foi realizada alguma mudança no procedimento de atendimento entre os anos de 

2010 e 2011? Qual? 

 

Na terceira etapa, que ocorreu na 1ª e 2ª semanas de Fevereiro e 1ª semana de 

Março, foram realizadas entrevistas com o Ouvidor responsável pela Ouvidoria do 

Município de Belo Horizonte, uma das ouvidorias internas selecionadas; 3 (três) 

Servidores e 10 (dez) Servidores-atendentes daquelas ouvidorias que se dispuseram a 

colaborar. O objetivo das entrevistas com estes ouvidores das ouvidorias internas, assim 

como as feitas com ouvidores específicos das ouvidorias especializadas da OGE/MG e a 

Ouvidora Geral do Estado, foi de tentar construir um cenário sobre o funcionamento e a 

eficiência das ouvidorias, a eleição de ouvidores e possíveis mudanças que já ocorreram 

ou podem ocorrer visando maior eficiência das ouvidorias, entre outros. As entrevistas 
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feitas com os ouvidores das demais ouvidorias internas não foram baseadas em 

questionários. 

Ao longo da 2ª e 3ª etapas, também foram estudadas e elaboradas as maneiras de 

avaliar os softwares utilizados nas ouvidorias. Após o estudo, foram criados formulários 

padrão para a análise funcional e de qualidade dos sistemas. Estes dados foram colhidos 

através de análise técnica da documentação do sistema e experiência direta com o 

software e formulários direcionados aos servidores atendentes e aos técnicos que usam o 

sistema. A análise estatística dos dados foi realizada pelos integrantes que compõem os 

grupos “Sistemas de Informação” e “Metodologia da Pesquisa”. 

 

2.2 TIPOLOGIAS, CONCEITOS E VARIÁVEIS DO PLANO AMOSTRAL 

As populações alvo desta pesquisa foram a população geral das unidades de 

observação do universo de pesquisa, ou seja, as cidades onde encontram-se postos de 

atendimento da OGE/MG; a população de manifestantes das ouvidorias; a população de 

atendentes e servidores da OGE/MG; e os ouvidores da OGE/MG e das ouvidorias 

internas. 

Em relação à população geral e à de manifestantes das Ouvidorias da OGE/MG, 

foi utilizado o método de amostragem aleatória simples, não estratificada e por 

conglomerados. Amostragem aleatória simples, pois cada elemento da população tem a 

mesma probabilidade de pertencer à amostra. Assim, este método permitiu manter a 

representatividade original dos grupos e dados a serem pesquisados, garantindo a não 

intencionalidade da pesquisa. Não estratificada, pois não foram selecionados os 

entrevistados de acordo com características como idade, sexo, escolaridade, etc. E, por 

fim, é uma amostragem por conglomerados, pois dividiu-se a população de Belo 

Horizonte entre as suas 9 (nove) Regionais, e selecionamos 6 (seis) cidades interioranas 

de Minas Gerais dentre as 24 (vinte quatro) que possuem postos de atendimento da 

OGE/MG. Foram feitas 20 entrevistas com a população geral em cada regional de Belo 

Horizonte, e 20 em cada cidade interiorana escolhida, totalizando assim os 300 

questionários preenchidos. A quantidade de questionários e a divisão da pesquisa por 

Regional da Capital do Estado foi decidida com a intenção de representar ao máximo a 

população estudada. 
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2.3 CRONOGRAMA DE LEVANTAMENTO DE DADOS PRÓPRIOS DA 

OGE, DE DADOS DAS OUVIDORIAS INTERNAS E OS OBTIDOS NA 

PESQUISA DE CAMPO 

O processamento dos dados gerados pela pesquisa de campo começou a ser 

realizado na 3ª semana de Janeiro, quando da entrega de todos os questionários 

utilizados preenchidos nas entrevistas feitas com a população geral. O restante dos 

dados, obtidos com os ouvidores, servidores, servidores-atendentes e a população que 

procura as ouvidorias, foi processado à medida que o grupo “Metodologia da Pesquisa” 

teve em mãos os questionários preenchidos. Os dados gerados com a aplicação dos 

questionários para a análise dos sistemas de informação das ouvidorias tiveram o início 

do seu processamento em Fevereiro. Para o processamento de todos os dados foi 

utilizado um programa similar ao StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS), 

conhecido como PSPP. 

As análises propriamente ditas começaram a ser feitas a partir da 1ª semana de 

Fevereiro, à medida que os questionários utilizados foram entregues ao grupo 

“Metodologia da pesquisa” e seus dados foram processados. 

2.4 UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA E AS 

RESPECTIVAS UNIDADES AMOSTRAIS SELECIONADAS 

As unidades de observação da 1ª e 2ª etapas da pesquisa, relacionada às 

entrevistas direcionadas à amostragem da população geral e de manifestantes da OGE, 

foram os postos de atendimento da OGE/MG em Belo Horizonte e nas cidades 

interioranas, assim como as ouvidorias que compõem a OGE, localizadas na Cidade 

Administrativa.  
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Tabela 1 – Cidades que possuem postos de atendimento da OGE/MG 

Unidades

Praça 7

Barreiro

Venda Nova

Barro Preto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UAI

PSIU

UAI

PSIU

PSIU

UAI

PSIU

Curvelo

UAI

UAI

UAI

UAI

UAI

Diamantina

Divinópolis

Governador Valadares

Juiz de Fora

Lavras

Montes Claros

Barbacena

Caratinga

Coronel Fabriciano

Belo Horizonte

Cidades que possuem postos de atendimento da OGE

Betim

Tipo de Posto

UAI

UAI

UAI

 

Unidades

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uberlândia PSIU

Varginha PSIU

Sete Lagoas UAI

Teófilo Otoni UAI

Uberaba UAI

Ponte Nova UAI

Pouso Alegre UAI

São João Del Rei UAI

Passos UAI

Patos de Minas UAI

Poços de Caldas UAI

Cidades que possuem postos de atendimento da OGE Tipo de Posto

Muriaé UAI

Paracatú UAI

 

Os dados da população geral foram colhidos em Belo Horizonte em dois locais 

dentro de cada Regional do Município, que são: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, 

Noroeste, Norte, Pampulha, Oeste e Venda Nova. 

As Unidades Amostrais desta etapa foram selecionadas tendo como critério 

único o a quantidade de manifestações. Foram escolhidas as cidades interioranas que 

possuem os maiores número de manifestações, com o objetivo de conseguir mais dados 

das entrevistas feitas com manifestantes. Em Belo Horizonte, todos os postos foram 

contemplados. 
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Tabela 2 - – Cidades escolhidas para realização da pesquisa sobre a OGE/MG 

 Fonte: Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 

As Ouvidorias Especializadas que compõem a OGE/MG são: Ouvidoria 

Ambiental, Ouvidoria Educacional, Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações 

Públicas, Ouvidoria de Polícia, Ouvidoria de Saúde e Ouvidoria do Sistema 

Penitenciário. 

As unidades amostrais da terceira etapa, são as ouvidorias internas, em Minas 

Gerias: 1) Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; 2) Ouvidoria do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais; 3) Ouvidoria da Universidade Federal de Minas 

Gerais; 4) Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 5) Ouvidoria 

do Município de Belo Horizonte.  

Em Brasília: 1) Ouvidoria da Advocacia Geral da União; 2) Ouvidoria Geral do 

Ministério da Fazenda; 3) Ouvidoria da Receita Federal; 4) Ouvidoria do Ministério da 

Cultura; 5) Ouvidoria do Ministério dos Esportes; 6) Ouvidoria Geral do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 7) Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social; 8) 

Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial a; 9) Ouvidoria do 

Servidor, localizada no Ministério do Planejamento; 10) Ouvidoria do Sistema Único de 

Saúde, localizada no Ministério da Saúde e 11) Ouvidoria Geral da União. 

Tabela 3 - Cronograma físico da metodologia 
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1ª ETAPA

Processamento dos dados

Análise de todos os resultados e 

edição do relatório f inal

2ª ETAPA

Avaliação dos sistemas 

de informação de todas 

as ouvidorias 

3ª ETAPA

Entrevistas nos postos 

de atendimento e na 

OGE (Cidade 

Administrativa de BH)

Entrevistas nas 

Ouvidorias Internas

FEVEREIRO/2012

1ª 

Quinzena

2ª 

Quinzena

1ª 

Quinzena

2ª 

Quinzena

Capacitação, Pré-teste 

e Entrevistas com a 

população Geral

ETAPAS Atividades
MARÇO/2012

1ª 

Quinzena

2ª 

Quinzena

JANEIRO/2012

PERÍODO

DEZEMBRO/2011

1ª 

Quinzena

2ª 

Quinzena

NOVEMBRO/2011

1ª 

Quinzena

2ª 

Quinzena

 

 

3 MATERIALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Boaventura de Sousa Santos, no opúsculo “Para uma revolução democrática da 

justiça”, inicia usas considerações dizendo o seguinte: 

A revolução democrática do direito e da justiça só faz 

verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução democrática mais 

ampla que inclua a democratização do Estado e da sociedade. 

(...) gostaria de começar por chamar a atenção para o facto de o 

direito, para ser exercido democraticamente, ter de assentar numa cultura 

democrática, e de esta ser tanto mais preciosa quanto mais difíceis são as 

condições em que ela se constrói. E tais condições são hoje efectivamente 

muito difíceis por duas razões principais: por um lado, devido à distância que 

separa os direitos formalmente concedidos das práticas sociais que 

impunemente os violam; por outro, porque as vítimas de tais práticas, longe 

de se limitarem a chorar na exclusão, cada vez mais reclamam, individual e 

colectivamente, serem ouvidos e organizam-se para resistir contra a 

impunidade. (SANTOS, 2007. p. 9-10). 

Se o autor do excerto acima versava em específico sobre o direito estatal, suas 

considerações iniciais são universalizáveis para os mais diversos aspectos do trato da 

coisa pública e das manifestações oriundas do corpo de cidadãos num Estado 

Democrático de Direito.  
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Se o paradigma autocrático por vezes é apresentado como o ideal para uma 

gestão ótima em termos de Administração, no que toca à gestão pública isso 

definitivamente não é verdade. 

Para além de uma eficiência instrumental, numa democracia a administração 

pública torna-se vinculada por uma legitimação de fundo, qual seja, a efetiva 

participação e fiscalização por parte dos cidadãos do que se faz e do que se resolve nos 

órgãos dos diversos poderes. 

Democracia, na conceituação de Pablo Lucas Verdú, é justamente o “regime 

político que institucionaliza a participação de todo o povo na organização e exercício 

do poder político, mediante a intercomunicação e o diálogo permanente entre 

governantes e governados” (VERDÚ, 1986, t. 2, p. 242). 

É pela existência desses espaços de discussão social e pelo efetivo exercício da 

ação comunicativa por parte dos cidadãos que o Direito se legitima. Segundo a teoria de 

Jürgen Habermas, tomada como marco teórico para a pesquisa, a legitimidade do direito 

é encontrada quando este direito é resgatado da discussão social, ou seja, o direito é 

legítimo quando ele é discutido no seio da sociedade. Para Habermas:  

As estruturas comunicacionais da esfera pública estão muito ligadas aos 

domínios da vida privada, fazendo com que a periferia, ou seja, a sociedade 

civil possua uma sensibilidade maior para os novos problemas, conseguindo 

captá-los e identificá-los antes que os centros da política. (HABERMAS, 

1997, p. 115). 

Dessa forma, o aprimoramento institucional é potencializado pela participação 

popular, pois, os serviços prestados pelo Estado afetam diretamente a vida de sua 

população e, quanto maior a necessidade do serviço, maior o impacto dos transtornos 

causados por sua prestação ineficaz. Nos dizeres de Habermas,  

(...) o paradigma procedimental do direito nutre a expectativa de poder 

influenciar, não somente a autocompreensão das elites, que operam o direito 

na qualidade de especialistas, mas também a de todos os atingidos. E tal 

expectativa da teoria do discurso, ao contrário do que se afirma muitas 

vezes, não visa à doutrinação, nem é totalitária. Pois o novo paradigma 

submete-se às condições da discussão contínua, cuja formulação é a 

seguinte: na medida em que ele conseguisse cunhar o horizonte da pré-

compreensão de todos os que participam, de algum modo e à sua maneira, 

da interpretação da constituição, toda transformação histórica do contexto 

social poderia ser entendida como um desafio para o reexame da 

compreensão paradigmática do direito. (HABERMAS, 1997, p. 189 et seq) 

Focando-se no caso das ouvidorias, tal perspectiva se torna ainda mais clara: tais 
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órgãos são sim elementos facilitadores da otimização da administração estatal, mas 

também são os porta-vozes qualificados das demandas dos brasileiros, demandas estas 

que devem encontrar sua resolução a contento. Se em outros tempos uma visão mais 

endógena seria palatável, em tempos de reivindicações e embates pela efetivação de 

direitos e garantias constitucionais, a própria compreensão do trabalho das ouvidorias 

necessariamente muda, abrindo-se para uma “prestação de contas” à população, 

ininterrupta e multifacetada, e para uma busca imperativa pelo qualificado tratamento de 

problemas oriundos de má-gestão por parte de órgãos vários do Estado.  

Neste capítulo pretende-se: diagnosticar as possibilidades por parte da população 

de acompanhamento e fiscalização das demandas por ela própria apresentadas; mapear 

faltas, hiatos, insuficiências nesta legitimação primeira da Administração Pública, que é 

a participação da população na apresentação, acompanhamento e resolução de 

demandas, e; propor medidas para acentuar a democratização das ouvidorias e de suas 

importantes atividades. 

Para tanto, trabalhou-se em três eixos: volume de demandas, divulgação e 

publicização; participação popular no acompanhamento e na construção da resolução 

das demandas apresentadas; e localização espacial de ouvidorias, ouvidores, 

funcionários e postos de atendimento.  

3.1 VOLUME DE DEMANDA, DIVULGAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO 

Com o objetivo de verificar qual o conhecimento da população em geral sobre as 

ouvidorias públicas, foram realizadas 300 entrevistas em Belo Horizonte e interior de 

Minas Gerais. O resultado a que se chegou foi o seguinte:  

1) 53% dos entrevistados não sabiam como levar sua reclamação ao governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Conhecimento sobre como levar reclamações 
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2) 32% nunca ouviram falar em ouvidoria e 47,7% disseram que ouviram só um 

pouco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 81,7% querem levar suas reclamações ao governo, mas 94,7% nunca 

procuraram a ouvidoria. 

 

 

 

 

 

 

Tudo isso levou à hipótese de há um baixo número de manifestações que 

chegam às ouvidorias. Esta foi confirmada após análises de cotidiano, feitas nas 

ouvidorias e análise de dados estatísticos colhidos em cada uma delas. 

Gráfico 2 – Conhecimento sobre ouvidorias públicas 

Gráfico 3 – Interesses em levar reclamações a ao governo 
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A análise estatística pertinente ao número de demandas com as quais trabalham 

as ouvidorias públicas examinadas na pesquisa revela, em geral, um número baixo de 

manifestações, sobretudo nas ouvidorias de Minas Gerais.  

A Ouvidoria da Saúde, ouvidoria especializada da Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais (OGE/MG), recebeu de todo o estado, no segundo semestre de 2011, em 

média, apenas 81,5 manifestações por mês
4
 (que representa 0,000004% da população do 

estado). Para efeito de comparação, na Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, em 

Brasília, verificou-se que o número de manifestações é muito maior: 22 mil por mês 

(0,0001% da população do país), em média
5
.  

Apesar do número absoluto das manifestações que chegam à Ouvidoria do SUS 

ser muito maior, nota-se que percentualmente ainda representa uma parcela ínfima da 

população. Obviamente o baixo número de manifestações não reflete a satisfação da 

população quanto aos serviços prestados na saúde pública. Como pode ser observado no 

gráfico e na tabela abaixo, 55,3% da população entrevistada manifestou interesse em 

reclamar sobre a saúde pública, o que representa 166 (cento e sessenta e seis) 

entrevistados, número superior ao da média mensal de manifestações mensais recebidas 

pela Ouvidoria da Saúde, ouvidoria especializada da Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais (OGE/MG), em todo o estado.  

                 

Tabela 4 Interesse em reclamar 

 Frequência Percentual

Não 134 44,7

Sim 166 55,3

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Saúde

 

 

                                                           
4
 Dados disponíveis no endereço http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/estatisticas/relatorios, acessado em 

04 de Maio de 2012. 
5
 Vide página 120 do Anexo 1. 

http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/estatisticas/relatorios
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Gráfico 4 Interesse em reclamar 

 

Com o objetivo de esclarecer o porquê desse baixo número de manifestações, 

foram feitas visitas e análises de cotidiano em ouvidorias localizadas na cidade de Belo 

Horizonte, em postos de atendimento no interior de Minas Gerais e em ouvidorias 

sediadas na cidade de Brasília. Além disso, entrevistou-se também a população em 

geral, buscando-se verificar qual o conhecimento e a relação do cidadão comum com o 

trabalho das ouvidorias. 

A análise de cotidiano das ouvidorias em Belo Horizonte, interior de Minas 

Gerais e Brasília, revelou a existência de extenso tempo ocioso
6
. Inferiu-se que tal fato 

se deve à baixa procura pelo serviço, que um número pequeno de manifestações, 

havendo consequentemente pouco trabalho a ser feito. Deve-se levar em consideração 

de que é necessário que haja funcionários das ouvidorias públicas com tempo disponível 

para realizar atividades diversas do atendimento ao público, como a divulgação da 

ouvidoria e a realização de atividades itinerantes. Entretanto, o que se observou nas 

visitas às ouvidorias é que a procura pelos serviços prestados por elas é tão pequena que 

os funcionários, muitas vezes, ocupam-se em seu período de trabalho de atividades 

diversas das atividades relacionadas às ouvidorias
7
.  

Com efeito, constatou-se que a infraestrutura da ouvidoria não é o principal 

problema, mas sim o seu amplo desconhecimento pela população, que decorre em 

                                                           
6
 Numerosas foram as constatações quanto à existência de tempo ocioso nas ouvidorias e postos de 

atendimento localizados em Minas Gerais. Vide páginas 23, 30, 32, 33, 35, 41 do Anexo 1 ao presente 

relatório. 
7 Vide página 08 do Anexo 1. 
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grande parte do fato de ser insuficientemente divulgada. Quase que unanimemente, os 

funcionários das ouvidorias revelaram à equipe de pesquisa que o grande responsável 

pela baixa demanda do órgão é a sua insuficiente divulgação perante a população. 

Quanto a esse ponto, a solução atinge, portanto, um tratamento com enfoque mais 

externo (extrínseco à ouvidoria, especialmente no que atina a uma ampla divulgação) do 

que interno (relativo à infraestrutura da ouvidoria). Todavia, essa constatação não 

diminui o fato de existir, por vezes, problemas estruturais graves, no entanto 

contornáveis, que serão apresentados no próximo capítulo.  

Outro importante registro diz respeito a certa desconfiança por parte da 

população em apresentar críticas e denúncias, algo que também contribui para a baixa 

demanda. Questões de ordem cultural parecem influenciar nesse aspecto, mas boa parte 

dos manifestantes ou mesmo potenciais manifestantes se revelam inibidos em oficializar 

manifestações nesse sentido devido a um temor em prejudicar alguém ou ser 

prejudicado
8
. Tais constatações ressaltam a importância de possibilitar a manifestação 

sigilosa com o intuito de resguardar o manifestante em determinados casos
9
. Mais 

importante ainda que se respeite o sigilo às informações de um eventual manifestado, 

eis que se lida diretamente com a potencialidade de lesão a direitos fundamentais. 

Importante exemplo de como a divulgação corrobora o aumento da demanda por 

parte da ouvidoria é o ”Ministério Público Itinerante”, formado pela parceria da 

Ouvidoria Geral de Minas Gerais com o Ministério Público estadual. Esse projeto 

buscou proporcionar um contato mais próximo de ambas as instituições com os 

cidadãos em diversas cidades. Sua proposta foi, assim, apresentar ao público os serviços 

e a forma de atuação do Ministério Público e da Ouvidoria Pública, a fim de 

proporcionar à população o conhecimento de seus direitos, bem como a maneira de 

defendê-los. Após essa divulgação, embora muito recente e com certas limitações, 

verificou-se um grande aumento no número de manifestações das ouvidorias da 

OGE/MG
10

. Desse modo, esse recrudescimento nas demandas confirma que a baixa 

demanda decorre, sobretudo, da insuficiente divulgação.  

Nesse contexto, cabe invocar um dos princípios que regem a Administração 

                                                           
8
 Tais registros aparecem nas páginas 56,59 e 60. 

9
 Há ouvidorias que permitem que desde logo o cidadão requeira a manifestação sigilosa. É o caso 

expresso na página 79 do Diário de Campo.  
10 Ouvidoria Geral e Minas Gerais – Relatório do 2º semestre 2011, página 13, disponível em 

http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/estatisticas/relatorios, acessado em 06 de maio de 2012. 

http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/estatisticas/relatorios
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Pública, presente no artigo 37 da Constituição de 1988: o princípio da publicidade. 

Tradicionalmente, entende-se que o princípio da publicidade expressa o dever jurídico 

que imputa à Administração Pública a obrigatoriedade de levar ao conhecimento de 

todos os seus respectivos atos por meio do instrumento oficial de divulgação. Pouco se 

avalia que o princípio da publicidade denota um segundo enfoque: a ampla e efetiva 

divulgação e instrução a respeito da própria máquina institucional do Estado
11

. Tal 

aspecto reclama ainda maior realce quanto aos instrumentos de participação popular.  

Relativamente às ouvidorias, identifica-se pela pesquisa um não-atendimento ao dever 

de levar ao conhecimento do povo existência desses mecanismos de participação 

popular e a sua função.  

Para que seja possível a materialização da participação popular é necessário, 

portanto, que não somente existam instrumentos que a viabilizem, mas que também se 

tenha o devido conhecimento e o devido uso desses instrumentos para essa participação. 

O conhecimento da ouvidoria por parte do cidadão possibilita que este a utilize como 

forma de se integrar e participar da coisa pública, proporcionando, assim, a legitimação 

do exercício do poder por meio de um mecanismo de conexão/fiscalização do Estado-

cidadão em um contexto democrático. Dessa forma, seria possível alterar a médio prazo 

os dados estatísticos que apontam um número significativamente baixo de pessoas que 

já ouviram falar ou já recorreram a uma ouvidoria pública. 

 

3.2 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ACOMPANHAMENTO E NA 

CONSTRUÇÃO DA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS APRESENTADAS 

Para se descobrir como ocorre a participação popular na formulação e no 

acompanhamento das demandas apresentadas às ouvidorias públicas, fez-se necessário 

averiguar como se dá o percurso de uma manifestação do usuário segundo os 

procedimentos internos do órgão. De acordo com as pesquisas realizadas nas ouvidorias 

em Minas Gerais e em Brasília, é possível traçar esse percurso, que acontece de forma 

quase padronizada
12

.  

                                                           
11

 Aqui não se está a considerar as ouvidorias externas stricto sensu, que não viriam a compor a máquina 

institucional da Administração.  
12

 Nos relatórios contidos no Anexo 1, foram representados fluxogramas de como se dá o 

encaminhamento à manifestação do usuário segundo os procedimentos internos de cada ouvidoria.  
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A primeira etapa consiste no registro da manifestação. O cidadão que deseja se 

manifestar sobre algum assunto que se insira no âmbito de atuação da ouvidoria pública 

recorrida pode fazê-lo através de alguns meios de registro que lhe são disponibilizados. 

Os mais comuns são internet, telefone, carta e presencial. Pela internet e por carta, a 

manifestação chega pronta em forma de texto escrito. Por telefone e presencial, antes é 

necessário que seja feito um atendimento pessoal ao manifestante, com o fim de bem 

identificar qual o objetivo daquele ao procurar a ouvidoria e também para coletar 

informações necessárias ao caso. Por esses meios ou por outros, as ouvidorias trabalham 

sempre com textos escritos. Algumas delas permitem e/ou solicitam que sejam 

acrescentadas novas informações à manifestação, outras trabalham única e 

exclusivamente com o texto inicial. Após o registro, o cidadão pode acompanhar o 

trabalho da ouvidoria relacionado à sua manifestação por algum dos meios de sua 

escolha, tais como e-mail, telefone, sistema da ouvidoria etc. 

Posteriormente, a manifestação é encaminhada ao setor da ouvidoria responsável 

por buscar soluções junto aos órgãos públicos. É esse setor que deve conferir respostas 

ao cidadão quanto aos procedimentos adotados para a solução da demanda, bem como 

quanto à solução adotada. Importante ressaltar que algumas ouvidorias sequer fornecem 

respostas aos manifestantes. 

Em alguns casos, por se tratar de uma manifestação genérica, por falta de 

informações ou porque o funcionário responsável, ao ler a manifestação, considerou que 

ela é inverossímil, não é realizado nenhum procedimento relacionado a tal 

manifestação. O cidadão recebe uma resposta que, nesses casos, geralmente é padrão. A 

manifestação é assim finalizada. 

Nos demais casos, entra-se em contato com os órgãos públicos em busca de 

soluções para a demanda, tais como corregedorias, secretarias, entre outros. Algumas 

ouvidorias apenas encaminham as manifestações a esses órgãos e não cobram 

respostas
13

,
14

. Estas muitas vezes demoram a chegar e/ou não são satisfatórias. Há uma 

minoria de Ouvidorias que acompanham as manifestações e cobram dos órgãos 

respostas rápidas e satisfatórias
15

. Porém, a maioria delas não o faz e apenas 

                                                           
13

 Cita-se como exemplo a referência na página 72 do Anexo 1. 
14

 Pode acontecer também de a ouvidoria cobrar respostas, mas, devido a implicações políticas e/ou 

institucionais, tal cobrança se revela pouco efetiva. Sobre esse respeito, vide página 65 do Anexo 1. 
15

 Exemplo de relato sobre a postura ativa da ouvidoria se encontra na página 113 do Anexo 1, 

relativamente à Ouvidoria do SEPPIR – Secretaria de Política de Promoção da Igualdade racial.  
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encaminham as respostas ao cidadão, sendo satisfatórias ou não, de forma rápida ou 

não. Algumas Ouvidorias informam ao cidadão sobre os procedimentos referentes à sua 

manifestação assim que são adotados. Outras só informam o que foi feito quando da 

finalização da manifestação.  

De todas as ouvidorias pesquisadas, a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – 

SUS - é a única que, através do seu sistema, permite ao cidadão um retorno quanto à 

resposta recebida e à solução adotada para a sua demanda
16

. Em todas as demais, no 

momento em que se fornece ao cidadão uma última resposta, considera-se a 

manifestação como finalizada. Observa-se, assim, que com a maior participação do 

cidadão, tendo ele acesso à solução adotada pela sua demanda, a ouvidoria estará mais 

próxima da finalidade da participação popular, dando ao cidadão a oportunidade de 

intervir e mudar sua realidade social, mostrando-se, assim, mais efetiva. 

A partir das análises de acompanhamento de cotidiano, percebe-se que o 

cidadão, na grande maioria das ouvidorias, só participa no registro da manifestação e 

num eventual complemento desta
17

. Nos atendimentos feitos para se registrar a 

manifestação, por telefone ou presencial, buscam-se informações que facilitem a 

identificação e investigação do caso relatado. Porém, não se questiona ao cidadão sobre 

as soluções que este espera quanto ao caso que submete à ouvidoria. Como na maioria 

das vezes esse é o único contato com o cidadão, é inevitável concluir que, ao atuar dessa 

forma, a ouvidoria não lhe permite participar da solução para a sua demanda.  

Ademais, assim que é enviada uma resposta final ao cidadão, quase todas as 

ouvidorias consideram a manifestação como finalizada, não esperando dele qualquer 

retorno quanto à sua avaliação e/ou satisfação pelos serviços desempenhados pela 

ouvidoria
18

.  

Nesse sistema, é esperado do cidadão que ele apenas identifique eventuais 

mazelas nos serviços públicos. Desse modo, as soluções são buscadas única e 

exclusivamente pelos órgãos e servidores da Administração Pública. O cidadão é visto, 

então, como passivo consumidor de serviços.  
                                                           
16

 Sobre o acompanhamento ao sistema da Ouvidoria do SUS, remete-se à leitura das páginas 122 a 124 

do Anexo 1. 
17

 Nesse sentido, vide página 81 do Diário de Campo.   
18

 Podem ser observadas críticas nesse sentido na página 46 do Anexo 1. Ressalte-se que o servidor 

consultado na análise de cotidiano referida relata que nunca se deparou com uma solução satisfatória de 

um caso, nunca tendo verificado resposta ao cidadão via sistema. Diante desse fato, o mesmo servidor 

enxerga a ouvidoria com certo descrédito.  
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No contexto de um Estado Democrático de Direito isso não é suficiente. Não 

basta que o Poder Público tenha conhecimento dos problemas nos serviços realizados 

através dos seus usuários. É necessário que os cidadãos participem na construção das 

melhores soluções para esses problemas. Afinal, são eles os destinatários de qualquer 

política adotada. E o planejamento de políticas públicas eficientes e eficazes passa por 

um diálogo aberto com os seus destinatários
19

. 

Com a entrada em vigor, em Maio de 2012, da Lei 12.527/11, a chamada Lei de 

Acesso à Informação, as ouvidorias terão de passar por mudanças. Não apenas para 

tornar o sistema mais democrático, mas também para torná-lo mais eficiente. A lei 

estabelece que qualquer interessado pode requisitar documentos não sigilosos nos 

órgãos públicos. Assim, é mais vantajoso modificar o sistema de forma que haja 

divulgação espontânea das informações e o cidadão possa participar ativamente na 

construção das soluções para os seus próprios problemas, que precisar atender a uma 

grande quantidade de solicitações de documentos. A lei de acesso à informação, bem 

como o seu impacto nas ouvidorias, serão tratados mais detalhadamente no capítulo 

seguinte. 

                                                           
19

 Houve relatos no Diário de Campo dos próprios ouvidores acerca dessa importante atuação da 

ouvidoria pública no planejamento de políticas pública. É o caso da referência contida nas página 89.  
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3.3 LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DE OUVIDORIAS, OUVIDORES, 

FUNCIONÁRIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO 

Conforme já tratado por vários pensadores, quando versando sobre urbanismo e 

política
20

, a demanda do corpo de cidadãos é tanto mais eficaz, chega melhor a seus 

termos, quanto mais os centros de autoridade estatal estão vulneráveis a manifestações – 

em especial as físicas, as que criam uma relação de tensão espacial entre demandantes e 

demandados – da sociedade. 

No trabalho de campo realizado na presente pesquisa verificou-se um padrão 

quase invariável: manifestações dos cidadãos sendo colhidas seja em birôs localizados 

em diversos locais, seja pela internet, por meio de sistema informatizado (no estado de 

Minas Gerais o sistema tem o nome de “TAG”). 

Portanto, quem tem contato mais direto com a demanda do cidadão é unicamente 

a ponta da linha, o pessoal de baixo escalão, situado seja nas cabines de atendimento 

espalhadas pela(s) cidade(s), seja na gestão de caráter mais simples e imediato do 

sistema informatizado. 

Como não há a presença concreta de funcionários com maior know-how e 

experiência no mesmo local, a tendência é a demanda se manter defeituosa e se hiper-

burocratizar
21

 – através da remessa dessa demanda por meandros vários, mediados pelos 

recursos de informática, estruturalmente impessoais e não aptos a resolver problemas 

que exigem maior refinamento de análise. 

A presença de funcionário de médio e alto escalão no mesmo espaço físico – ou 

a distância razoável, mas permitindo interação em tempo real entre diversos escalões de 

funcionários – é relevante sobremaneira para tratar de imbróglios de comunicação, de 

colhimento por escrito de demandas e até mesmo de resolução de problemas que, sob 

um olhar mais treinado e experimentado, são atacáveis in loco e não necessitam nem 

mesmo se transformarem em manifestações formais a alimentarem o sistema da(s) 

ouvidoria(s). 

                                                           
20

 Notadamente Eric Hobsbawm, historiador inglês. 
21

 Há um curioso relato fático no diário de campo, contido na página 35, que demonstra na prática as 

mazelas do excesso de burocracia. 
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Além do fato de o hiato entre escalões diferenciados das Ouvidorias deixar o 

cidadão de pronto privado de um atendimento mais qualificado, permanecendo jungido 

à rede de procedimentos burocráticos que visam à hiper-formalização e esvaziamento 

material da prestação individualizada de contas ao cidadão, típica de ouvidorias.   

Essa situação se verifica em todas as ouvidorias visitadas, seja em nível 

municipal, em nível estadual ou em nível federal. Especial caso é o das ouvidorias 

estaduais de Minas Gerais. 

Por iniciativa do governo de Minas Gerais, todos os órgãos administrativos do 

governo estadual foram transferidos do centro da cidade de Belo Horizonte para o bairro 

Serra Verde, extremamente afastado do centro da cidade; ainda, o complexo Centro 

Administrativo Tancredo Neves, inaugurado em março de 2010 fica ao lado de uma via 

de alta velocidade, a Linha Verde, e encravado no meio de um terreno ilhado, sem 

aparelhos urbanos quaisquer à sua volta, construído no meio de descampados e rodeado 

de amplas áreas verdes desabitadas.  

Se estruturalmente a relação entre funcionários destacados para trabalho no 

interior do estado já estava eivada de um déficit de comunicabilidade e integração 

administrativa entre os escalões de funcionários e, em última instância, entre o cidadão 

e o Ouvidor, com a mudança de toda a administração estadual do centro da capital para 

a periferia, incluídas na transferência todas as ouvidorias, tal situação se generalizou 

para a região metropolitana e agravou a já problemática inserção do comum do povo no 

conhecimento e mesmo na participação quanto ao encaminhamento da resolução de sua 

demanda ante a ouvidoria.  

Embora os principais postos de atendimento pessoal da população (postos UAI e 

postos PSIU) encontrem-se em pontos da cidade em que há facilidade de acesso à maior 

parte dos habitantes, as Ouvidorias especializadas possuem suas sedes na cidade 

administrativa, encontrando-se, desta forma, isoladas do maior contato com o público 

que procura os serviços por elas prestados. Conforme se observa nos mapas abaixo:  
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Figura 1 – Percurso entre Cidade Administrativa e Posto Uai Praça 7 

 

Distância entre o Posto UAI Praça 7 e a Cidade Administrativa (Fonte: 

GoogleMaps) 

Distância: 19,5 Km 

Figura 2 - Percurso entre Cidade Administrativa e Posto Uai Barro Preto 

 

Distância entre o Posto UAI Barro Preto e a Cidade Administrativa (Fonte: GoogleMaps) 

Distância: 21,7 Km 
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Em seu “Curso de Extensão sobre Ouvidorias Públicas”, Rubens Pinto Lyra 

criticou severamente o distanciamento por parte de alguns ouvidores relativamente ao 

cidadão. Porquanto a ouvidoria pública constitui órgão marcado pelo atributo da 

unipessoalidade, É necessário que o ouvidor tenha acesso direto com as demandas 

apresentadas à ouvidoria. E não somente: Rubens Lyra aponta que o ouvidor deva estar 

sempre acessível.  

Portanto, nos resultados da presente pesquisa quanto à participação popular nos 

trabalhos da Ouvidoria, a questão fica mais drástica: o afastamento entre o cidadão e o 

ouvidor fica ainda maior, e o contato do cidadão com o encaminhamento de sua 

manifestação acaba subsumindo-se ao acesso ao sistema informatizado e à leitura das 

linhas de registro de tal sistema, que indicam em que estágio está a demanda – e que por 

vezes padecem de tecnicismo lingüístico, deixando o manifestante no escuro, sem 

qualquer informação qualificada sobre o que trouxe à ouvidoria. Em suma, a 

comunicação entre ouvidoria e cidadão mantém-se em mão única, burocratizada e 

lacônica, sem qualquer participação efetiva do demandante dos trâmites e no tratamento 

do seu problema ventilado à(s) ouvidoria(s), ficando tal cidadão alijado mesmo do 

necessário e democrático contato com o gestor público, in casu o ouvidor.  

Figura 3 - Percurso entre Cidade Administrativa e Posto Uai Barreiro 
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3.4  CONCLUSÕES 

Inegável que as democracias representativas das sociedades complexas do 

mundo ocidental assistem a seríssimas crises de legitimidade. O grau e o impacto de tais 

crises são variáveis conforme o contexto sócio-político vigente em cada ordem coletiva. 

O caso brasileiro revela déficit de representatividade atroz na relação entre governante e 

governado.  

A despeito dessa indesejada realidade, os prognósticos quanto ao futuro da 

democracia brasileira são favoráveis, ainda que a longo prazo, eis que o Estado vem 

erigindo gradualmente os contornos de uma ordem institucional mais madura. Nesse 

sentido, a partir da Constituição da República de 1988, a atuação das instituições 

brasileiras vem se delineando de forma cada vez mais incisiva na defesa e na garantia 

dos direitos fundamentais do cidadão e da coletividade, cujo logro é essencial para o 

exercício da cidadania e da democracia. 

Esse movimento ascendente é natural à democracia. Nos dizeres do insigne 

constitucionalista português J.J. Gomes Canotilho, “democracia é um projeto dinâmico 

inerente a uma sociedade aberta e activa, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de 

desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no processo político, 

condições de igualdade econômica, política e social (...)” (CANOTILHO, 2003, p. 

287). 

Como bem ressalta Canotilho, o princípio democrático é princípio complexo que 

acolhe os mais importantes postulados da teoria democrática representativa e que 

também implica a democracia participativa, “isto é, a estruturação de processos que 

ofereçam aos cidadãos efetiva possibilidades de aprender a democracia, participar dos 

processos de decisão, exercer controlo crítico na divergência de opiniões, produzir 

imputs políticos democráticos.” Ao comentar sobre alguns preceitos normativos da 

Constituição portuguesa, o afamado autor  diz que é para esse sentido participativo que 

a Constituição de seu país “aponta o exercício democrático do poder, a participação 

democrática dos cidadãos, o reconhecimento da participação direta e ativa dos cidadãos 

como instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático”. Do mesmo 

modo, pode-se dizer que o faz a Constituição Brasileira de 1988, em dispositivos como 

o art. 1º, parágrafo único, e art. 37, §3º. 
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Em face da relação dialética entre os elementos representativo e participativo 

previsto pela Constituição Brasileira, o fortalecimento da democracia representativa 

vem acompanhado da criação de mecanismos que possibilitem ampliar a participação 

popular na esfera pública, de modo que o cidadão acompanhe e influa diretamente na 

tomada das decisões coletivas, desde as pequenas até as grandes deliberações. 

Necessário que haja, com efeito, diálogo permanente entre governantes e governados. 

A ouvidoria pública é órgão democrático por excelência. Representa a abertura 

de um canal direto de comunicação entre o cidadão e a Administração Pública. A 

existência desse espaço dialógico possibilita, em maior ou menor grau, o exercício do 

agir comunicativo, na terminologia de Jürgen Habermas. Com efeito, a ouvidoria traz ao 

cidadão ao menos uma possibilidade em potencial de influir diretamente nos rumos da 

gestão pública e na fiscalização dos serviços desempenhados pelo poder público como 

um todo. Trata-se, assim, de instituição típica de uma democracia participativa.  

No paradigma do Estado Democrático de Direito, não se pode perder de vista o 

caráter instrumental da própria Administração Pública, que tem como derradeiro 

desígnio servir à população em suas necessidades mais essenciais. Com efeito, se os 

diversos órgãos da Administração Pública conformam um determinado conjunto 

estrutural que intenta favorecer um destinatário último, mister se faz concluir que os 

procedimentos institucionais operacionalizados no âmbito interno da Administração 

Pública imponham uma prestação mínima de contas a esse destinatário final no que se 

refere ao serviço por ele demandado. Especificamente quanto às ouvidorias públicas, 

concluiu-se neste tópico pela imprescindibilidade de uma ampla transparência da 

ouvidoria quanto ao acompanhamento da demanda manifestada pelo cidadão que a 

procura. O atendimento às finalidades da ouvidoria pública necessariamente é precedido 

por essa possibilidade de acompanhamento. Caso contrário, atentar-se-ia contra a 

própria natureza institucional da ouvidoria pública. 

Considerando-se a existência de um mecanismo institucional voltado a integrar o 

cidadão e a Administração Pública em permanente intercâmbio, pressuposto de notória 

obviedade é que esse mesmo mecanismo seja apto a efetivamente proporcionar um 

adequado atendimento ao manifestante e dessa forma possibilitar uma real integração 

entre o administrador e o administrado.  
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É evidente que uma instituição cuja natureza reflete cunho eminentemente 

dialógico deve buscar aproximar o cidadão, e não obstaculizar o seu acesso. Afinal, 

tenha-se em mente que, a despeito de divergências de índole político-ideológica sobre a 

função preponderante das ouvidorias, é inevitável concluir que ouvidoria não existe sem 

que exista uma estrutura concebida para “ouvir” o cidadão. Dessa forma, não obstante o 

modo de estruturar a ouvidoria pública seja precedido de escolhas que refletem 

determinada convicção político-ideológica, é intuitivo que qualquer ouvidoria pública 

reclama e comporta um espaço dialógico mínimo.  

Inexiste ouvidoria sem espaço de integração com o cidadão. Em maior ou menor 

grau, a ouvidoria possibilita certa participação popular na gestão pública.   

Necessário novamente afirmar o óbvio asseverando-se que essa integração só se 

faz possível se houver real abertura para que ela ocorra. A ouvidoria compreende um 

espaço institucional aberto por excelência e necessário se faz que a tal espaço haja um 

amplo acesso. Nesse sentido, é de suma relevância o ponto pertinente à localização 

espacial da ouvidoria pública e a acessibilidade da pessoa do ouvidor. 

Anteriormente a todas essas constatações, requisito da maior urgência atina à 

premente necessidade de ampla divulgação sobre as ouvidorias públicas, para que o 

cidadão tenha conhecimento sobre a sua existência e sobre como deve proceder para 

encaminhar eventuais demandas. 
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4  ANÁLISE DE ESTRUTURAS 

A Ouvidoria Pública é um notável canal de comunicação entre o Estado e a 

sociedade e tem extrema importância dentro do Estado Democrático por possibilitar a 

participação aberta a qualquer indivíduo, sendo um complemento aos institutos de 

proteção do cidadão e de controle da administração pública.  

Para a efetiva materialização da participação popular nas ouvidorias públicas, 

são necessários, sobretudo, elementos de ordem estrutural. Assim também, para a 

implantação de um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas, para a qual o presente 

trabalho pretende contribuir, é necessário que as ouvidorias que farão parte de tal 

sistema compartilhem entre si elementos estruturais essenciais. O presente trabalho 

busca verificar quais são esses elementos, ou seja, quais características e requisitos as 

ouvidorias devem possuir para que se afirme como verdadeiro canal de participação 

popular na Administração Pública. 

Quando se idealiza uma legislação para um Sistema Nacional de Ouvidorias 

Públicas, não se pode esquecer o fato de que cada ouvidoria deve estar de acordo com a 

realidade e peculiaridade do lugar e do trabalho que será realizado. Desse modo, tal 

legislação traria apenas parâmetros essenciais a serem seguidos por todas as ouvidorias 

do país, para que seja assegurada a consecução de seus objetivos. Em prestígio do pacto 

federativo, bem como em observância das peculiaridades de cada local de exercício das 

atribuições das ouvidorias públicas, mostra-se mais adequado que uma legislação 

federal preveja normas gerais acerca da organização e modo de funcionamento das 

ouvidorias, enquanto órgãos e entidades pertencentes aos demais níveis da federação 

brasileira editem normas específicas, mais consonantes à sua realidade.  

Durante a pesquisa buscou-se características essenciais, bem como pontos que 

poderão ser regulamentados pelas próprias ouvidorias para ajustá-las ao contexto em 

que estão inseridas. 

Os estudos que foram realizados antes da pesquisa de campo revelaram a 

enorme diversidade das estruturas existentes nas ouvidorias do país. Por esse motivo, 

buscou-se através de posteriores análises de cotidiano verificar dentre os elementos 

estruturais das ouvidorias pesquisadas, quais aqueles que apresentavam falhas e quais 
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que contribuíam satisfatoriamente para a eficiência, eficácia e/ou efetividade da 

Ouvidoria. 

O núcleo do princípio da eficiência, para José dos Santos Carvalho Filho, 

adicionado ao rol dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição da República 

pela Emenda Constitucional n.19/1998, é a busca pela produtividade e pela 

economicidade, que impõem a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e 

rendimento funcional (CARVALHO FILHO, 2011, p.27) O autor ainda destaca as 

diferenças entre eficácia e eficiência. Com efeito, para o ilustre administrativista o 

termo “eficiência” relaciona-se à conduta dos agentes responsáveis pela execução de 

atividades administrativas. Por outro lado, “eficácia” diz respeito aos meios e 

instrumentos empregados pelos agentes públicos no exercício de suas atribuições na 

Administração Pública. Trata-se, portanto, de concepção meramente instrumental. Por 

fim, “efetividade”, com esteio nas palavras de Antônio Semeraro Rito Cardoso 

(CARDOSO, 2011, p. 212.) pode ser entendida como “a capacidade de intervir e 

mudar a realidade social”. 

Nesse sentido, aplicando os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade no 

âmbito das ouvidorias, pode-se dizer que uma ouvidoria pública é eficiente se consegue, 

através das manifestações que lhe chegam, contribuir para o aperfeiçoamento da 

Administração Pública e para a melhoria da prestação dos serviços públicos. Pode-se 

dizer que uma ouvidoria é eficaz se ela realiza o seu trabalho, em diálogo com o 

cidadão, fornecendo ao manifestante, pelo menos, uma resposta para a sua 

manifestação. Dessa forma, podem existir ouvidorias públicas eficientes e não eficazes 

e podem existir ouvidorias eficazes e não eficientes. No entanto, quando se diz que uma 

ouvidoria é efetiva, está-se dizendo que ela ao mesmo tempo mantém um diálogo com 

os manifestantes, fornecendo-lhes respostas, e contribui para o aperfeiçoamento da 

Administração Pública, ou seja, é efetiva se for, ao mesmo tempo, eficiente e eficaz.  

Além de analisar as especificidades das estruturas, buscou-se também: analisar 

os macro-modelos estruturais de ouvidorias (ouvidoria interna ou externa); analisar os 

macro-modelos de escolha de ouvidores (indicação ou eleição) e os impactos de cada 

um deles; e fazer um estudo da Lei 12.527/2011 (a chamada Lei de Acesso a 

Informação) e sobre os possíveis impactos que ela poderá causar no funcionamento 

atual das ouvidorias. 
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O trabalho realizado pela ouvidoria pública deve sempre tentar alcançar a 

eficácia e a eficiência, buscando por fim a efetividade do serviço público. Está, 

portanto, sempre ligado ao tratamento justo e equânime daqueles que buscam seus 

serviços.  

Nesse aspecto, podemos destacar a diferenciação entre as Ouvidorias Públicas 

e as Ouvidorias Privadas, vez que aquelas possuem compromisso com o exercício da 

democracia e da cidadania, devendo sempre embasar suas ações nos princípios que 

norteiam a Administração Pública, enquanto estas visam a melhorar o desempenho da 

empresa e a avaliação do consumidor a quem estão direcionadas. Neste ponto, é preciso 

destacar que as ouvidorias públicas também podem se apresentar como instrumentos de 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Administração Pública, funcionando como 

canais de comunicação das demandas dos cidadãos aos administradores, para que estes 

promovam as mudanças necessárias para atendê-las. É esta a ideia defendida por 

Antonio Semeraro Rito Cardoso, autor que, citando Rubens Lyra, diz que são também 

atribuições de uma ouvidoria pública a “indução de mudança, reparação do dano, 

acesso à administração e promoção da democracia” (CARDOSO, 2011, p. 197). 

É essencial que na atuação da ouvidoria pública sejam garantidos e respeitados 

os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência 

no serviço público, bem como a defesa dos direitos humanos e a busca da promoção da 

justiça e da inclusão social. (LYRA, 2010. p. 89/90) 

Portanto, independente da estrutura escolhida e do seu funcionamento, as 

ouvidorias públicas têm um compromisso com os princípios que regem a administração 

de forma a garantir a participação cidadã e a igualdade exigida em nosso ordenamento, 

embora os modelos de gestão que virão a ser implementados nas ouvidorias façam 

considerável diferença em relação à qualidade dos serviços ali prestados. 

Verificou-se, todavia, que no contexto atual, em que muitas ouvidorias não 

possuem legislação que assegure autonomia e independência na condução dos 

trabalhos
22

, a efetividade da ouvidoria depende fundamentalmente da iniciativa do 

ouvidor, o que acaba por prejudicar a própria execução de suas funções básicas.    

                                                           
22 Ver, a este respeito, as previsões da Lei Estadual n.15.298/2004, que garantem à Ouvidoria Geral do 

Estado de Minas Gerais uma série de prerrogativas. 
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A competência profissional e a habilidade de se relacionar com os cidadãos e 

com o órgão gestor devem pautar indubitavelmente a atuação do ouvidor, a qual deve 

ser imparcial, independente e respeitosa aos princípios constitucionais. Entretanto, estas 

não podem ser as únicas garantias do funcionamento das ouvidorias públicas. De forma 

equivocada, estas são hoje o determinante em muitas das ouvidorias pesquisadas, que 

apresentam boas atuações devido ao perfil profissional de seus ouvidores, mas que não 

são balizadas por uma legislação adequada às suas finalidades. Com efeito, é importante 

que a boa atuação das ouvidorias esteja vinculada à competência profissional e à 

habilidade do ouvidor em se relacionar com cidadãos e gestores. No entanto, para além 

das habilidades de relacionamento do ouvidor e de seu perfil profissional, é necessário 

que o funcionamento da ouvidoria seja assegurado por previsões legais, de modo a 

estabelecer parâmetros mais objetivos para uma atuação em conformidade com 

relevantes atribuições de uma ouvidoria pública. O que se deve detalhar e exigir das 

ouvidorias dentro de um sistema nacional são requisitos para que seja garantida a 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Para chegar a uma legislação que 

forneça ferramentas necessárias à garantia da efetividade de uma ouvidoria como 

instrumento de gestão e de participação do cidadão na administração pública, foi feita 

uma análise de alguns modelos de estrutura e da legislação já existentes no país, 

verificando-se aspectos positivos e negativos. 

Segundo Antônio Rito Cardoso, em seu artigo “Ouvidorias Públicas como 

instrumento de mudança”, presente no livro “Novas Modalidade de Ouvidoria Pública 

no Brasil”, a efetividade é entendida como uma capacidade de as ouvidorias intervirem 

e modificarem a realidade social existente. (CARDOSO, 2010. p. 85) 

A efetividade de uma ouvidoria está intimamente ligada à função por ela 

desempenhada. Diante da dificuldade de se mensurar essa efetividade nas ouvidorias, 

CARDOSO nos apresenta quatro divisões com o intuito de elucidar o tema. São elas: 

função, racionalidade, estrutura e sistema. 

No que tange à função de uma ouvidoria, permite-se, no cenário atual, três 

subdivisões. A primeira se refere à atribuição que de fato lhe é conferida, a saber,  

defesa do cidadão e controle da administração pública. Logo, a efetividade provém de 

seus efeitos na realidade social. A segunda função versa sobre os resultados que as 

ações das ouvidorias projetam sobre a estrutura social, trata-se do efeito obtido de 

determinada ação. Os efeitos dessa ação podem ser voltados tanto para a defesa dos 
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cidadãos como para a própria instituição à qual a ouvidoria encontra-se 

ligada/vinculada. Sua efetividade estará relacionada ao correto cumprimento de uma 

dessas funções.   

A terceira função é dada pelo trabalho desenvolvido pelo ouvidor. Nesse 

sentido é permitido classificar as ouvidorias entre as que criam espaços institucionais de 

participação, (representando um meio de comunicação entre o administrado e o centro 

da administração pública, com atuação estrutural e poderes vinculativos), e as que, de 

forma contrária, atuam pontualmente e com poderes meramente opinativos.   

No que se refere à categoria racionalidade, é possível distinguir dois cenários. 

O primeiro se apresenta como uma racionalidade formal, em que as ouvidorias atuam 

concentrando suas ações no controle das relações legais e contratuais. O segundo é 

regido pela racionalidade material em que se busca a equidade social, sendo norteada 

pelos princípios da moralidade e da economicidade. 

Na categoria estrutura temos outras duas subdivisões. A primeira se refere à 

estrutura burocrática ou também denominada mecanicista. Nessa estrutura as demandas 

não fluem com facilidade, tal situação gera descontentamento do cidadão e perda da 

credibilidade da instituição e, por consequência, perda da efetividade. A segunda 

estrutura é a orgânica, que apresenta maior flexibilidade. Isso propicia maior fluidez no 

tratamento das manifestações e aumenta a eficiência do órgão. 

A última categoria a ser elencada é a que se refere ao sistema adotado. As 

ouvidorias não são e nem podem ser sistemas fechados, logo, se relacionam com o 

ambiente externo em uma troca mútua e constante de influências. Nesse sentido, pode-

se classificar o modelo de gestão de uma ouvidoria em dois tipos:  

 Reativas: agem mediante provocação, apresentando a desvantagem de 

não evitarem a ocorrência do prejuízo social;  

 Proativas: possuem uma visão sistêmica e atenta às diferentes relações 

institucionais, de modo que atuam apresentando sugestões e agindo de 

modo preventivo à ocorrência do dano (CARDOSO, 2010. p. 89). 

 O conceito de autonomia a ser utilizado no trabalho também merece uma 

explicação introdutória. De fato, no contexto de estudo das ouvidorias públicas, 
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autonomia diz respeito, basicamente, à independência da ouvidoria em relação ao em 

ente ou órgão fiscalizado (LYRA, 2011, p. 145). Essa autonomia não implica extrema 

liberdade de atuação, já que deve ser assegurada e encontrar seus limites e modos de 

exercício em lei.   

 A autonomia pode se expressar, por exemplo, na capacidade efetiva da 

ouvidoria de regulamentar-se e gerir-se, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no 

interesse das respectivas funções às quais foi destinada. Essa autonomia derivaria da 

concessão de poder por parte do ente no qual está inserida, devendo a ouvidoria pública 

sempre atuar em favor do interesse público, seja ela em nível municipal, estadual ou 

federal, atuando segundo o princípio da  subsidiariedade. 

 A autonomia nesse sentido extenso deve constituir a mais importante 

característica das ouvidorias públicas, por fortalecer seu formato institucional e 

assegurar sua independência em relação aos demais órgãos e entidades da 

Administração Pública. Para Rubens Lyra, o fundamento da autonomia está em 

consonância com o Estado Democrático de Direito, sendo requisito indispensável às 

ouvidorias públicas, e traduzindo-se principalmente na garantia de mandato (LYRA, 

2011, p. 149) ao ouvidor e na previsão de autonomia administrativo-financeira, que 

permite o funcionamento da ouvidoria de forma verdadeiramente independente. A 

autonomia administrativo-financeira, por sua vez, pode ser entendida como a segunda 

concepção de autonomia, estando em um sentido muito mais restrito e sendo um dos 

aspectos inerentes à primeira ideia.  

 

4.1  ANÁLISE DE ESTRUTURAS EM BUSCA DE UM MODELO IDEAL 

Na busca do modelo que melhor se adeque à realidade brasileira e que cumpra 

os deveres e objetivos previstos constitucionalmente para a Administração Pública, foi 

possível contrastar estruturas diferenciadas em relação a sua efetividade e 

independência, mas ao mesmo tempo semelhantes em certas dificuldades cotidianas.  

A pesquisa permitiu que fossem destacadas características essenciais, assim 

como permitiu que fossem encontrados pontos convergentes a serem regulamentados 

pelas próprias ouvidorias para ajustá-las ao contexto em que ela está inserida. 

Importante destacar que a regulamentação sobre o funcionamento da ouvidoria ocorra 
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por meio de ato normativo que observe as regras federais, e estas traçarão as diretrizes 

gerais. Seguem abaixo as descrições de características essências que devem se fazer 

presentes em uma futura normatização. 

A autonomia administrativa e financeira é parâmetro primordial que se deve 

observar em uma ouvidoria pública efetiva, sendo necessária sua garantia por lei. Nesse 

aspecto, a Lei estadual 15.298/2004, que instituiu a Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais (OGE/MG) afirma expressamente no artigo 2º que a Ouvidoria possui 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, bem como independência nas suas 

decisões técnicas. A OGE-MG se destaca das demais nesse sentido principalmente 

porque tem as mesmas prerrogativas de uma Secretaria de Estado. A Lei confere a ela 

poder de fiscalizar as demais secretarias, além de mandato e independência. De fato, 

apesar de a lei estadual sob exame prever a vinculação direta da OGE ao Governador do 

Estado (Lei n.15.298/2004, art. 1º), vários de seus dispositivos asseguram a tão desejada 

autonomia. É o que se vê, por exemplo, na previsão do § 3º do artigo 2º do diploma 

legal supramencionado, que garante ao ouvidor uma atuação com independência, sem 

subordinação hierárquica a nenhum dos Poderes ou aos seus membros. Além da já 

mencionada garantia da autonomia administrativa, financeira, orçamentária, esta lei 

também assegura, no § 2º de seu artigo 2º, mandato fixo e estabilidade ao ouvidor. 

Em contrapartida, nas Ouvidorias do Poder Executivo Federal pesquisadas, não 

se verificou a independência presente na OGE/MG, embora boa parte dos relatórios 

feitos nessas ouvidorias mostrasse que a garantia de efetividade e independência seria 

interessante naquele contexto. Os pesquisadores recolheram relatos expressos das 

vantagens da autonomia na Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da 

Igualdade Racial, na Ouvidoria do Ministério da Cultura, na Ouvidoria do Ministério do 

Trabalho, na Ouvidoria do Ministério dos Esportes e na Ouvidoria do Ministério da 

Fazenda.  

Ressalta-se que a independência garantida pela legislação mineira e a sua 

equiparação a uma secretaria de estado não é a solução para tudo. Apesar de a OGE/MG 

afirmar, em entrevista, que há apenas vinculação ao governador, sem subordinação, 

durante a pesquisa feita na Ouvidoria de Saúde (ouvidoria especializada da OGE/MG) 
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foi destacado que pelo fato de o órgão estar subordinado ao Governador, há uma 

dificuldade de se levar adiante manifestações que contrariam os seus interesses
23

.  

Quando se foca na ouvidoria como um instrumento de gestão, uma questão que 

sempre é levantada quando se fala de autonomia administrativa e financeira é a dos 

problemas gerados pelo distanciamento da ouvidoria em relação ao órgão gestor. No 

entanto, estudando a Ouvidoria de Saúde da OGE/MG percebe-se que os problemas que 

poderiam ser gerados pela distância são solucionados firmando parcerias. Segundo a 

pesquisa, a Ouvidoria de Saúde tem parceria com a SES (Secretaria Estadual da Saúde), 

que recebe a maioria dos encaminhamentos das manifestações, sendo que as mais 

frequentes dizem respeito a pedidos de medicamentos e cirurgias
24

.  

Conforme ensinamento de Rubens Lyra, o fato de as ouvidorias não serem 

dotadas de poder coercitivo, ou seja, de não poderem impor suas decisões e diretrizes 

aos demais órgãos e entidades da Administração Pública, acentua a necessidade de 

independência, traduzida na existência de um ouvidor com mandato fixo, escolhido por 

órgão independente do gestor publico, dotado de poderes e prerrogativas necessárias ao 

desenvolvimento adequado de seu trabalho. Com este fim, o autor arrola uma série de 

características que ele entende necessárias à autonomia das ouvidorias públicas. 

De fato, todas as características especificadas neste tópico compõem o 

requisito da efetividade, indispensável em um modelo de ouvidoria que se proponha a 

materializar os ditames do Estado Democrático de Direito. Essas características 

permitem que o ouvidor imponha limites ao agir discricionário e, em certos casos, 

abusivo, da Administração Pública.  

A respeito da autonomia, é interessante o posicionamento do Ouvidor da 

Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, o qual aponta que uma real 

garantia da independência da ouvidoria seria materializada pela sua instituição por meio 

de lei, juntamente com o fato de ela vir a ser ligada ao gestor máximo.  

Tratando-se de ouvidorias que buscam autonomia, o mandato é essencial. 

Sobre essa questão, a pergunta que se faz é se é possível fiscalizar numa situação de 

dependência. O mandato, ainda que o cargo de ouvidor seja de livre nomeação, garante 

um mínimo de independência e de credibilidade, vez que para atuar satisfatoriamente 
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 Anexo 1. Ouvidoria da Saúde p. 21 
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 Anexo 1. Ouvidoria da Saúde p. 21 
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levando os problemas dos cidadãos para Administração Pública, o ouvidor não 

precisaria ter o receio de desagradar o órgão gestor e, como consequência, perder seu 

cargo. Por este motivo, é salutar que em um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas 

opte pela estrutura com mais autonomia, em que os ouvidores tenham seus mandatos 

previstos em lei. Independentemente do tempo de mandato que venha a ser escolhido, 

uma vez que cada ouvidoria deve operar de acordo com suas necessidades, a regra geral 

deve ser que ele exista e seja respeitado. 

Rubens Lyra destaca, como o principal requisito para a independência do 

ouvidor – e, consequentemente, da ouvidoria – o mandato. Em verdade, deve ser 

estabelecida de antemão, por ato normativo, a relação entre o titular da ouvidoria e a 

instituição que ele fiscaliza. Para esse autor, como medida de maior imparcialidade e 

independência do ouvidor, deve ser-lhe atribuído mandato certo. Mais ainda, a escolha 

do ouvidor deve ser realizada por meio de colegiado especificamente designado para 

esta função. 

Dos ouvidores entrevistados, 62,5% são a favor do mandato, 12,5% são contra 

e 25% não se manifestaram nem a favor, nem contra: 

Gráfico 5 Ouvidor possuir mandato 

 

A garantia de mandato fixo ao ouvidor é assegurada expressamente pelo § 2˚ 

do artigo 2˚ da Lei estadual n. 15.298/2004, que institui a OGE/MG. Também com o 

objetivo de garantir imparcialidade e independência ao titular do cargo de ouvidor, pode 

ser mencionada a ouvidoria da Defensoria Pública do Acre, na qual o ouvidor é 
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escolhido por um Conselho Superior, composto por pessoas de reputação ilibada, a 

partir de lista tríplice formulada pela sociedade civil, para exercício de mandato de dois 

anos, com possibilidade de recondução. Neste caso, cabe ao próprio Conselho Superior 

definir como se dará a elaboração da lista tríplice. 

A Lei Estadual 15.298, que criou a OGE/MG, garante o mandato de 02 anos ao 

ouvidor, podendo este ser reconduzido por igual período. De acordo com a pesquisa de 

campo, os ouvidores que trabalham assegurados pelo mandato estão satisfeitos com o 

modelo, enquanto grande parte dos que não possuem mandato reconhecem a 

independência que ele pode assegurar ao ouvidor
25

. A única ressalva feita a respeito 

desse modelo foi que, apesar de o mandato permitir uma atuação mais independente, na 

prática, com a possibilidade de recondução ao cargo, o ouvidor permanece com o receio 

de desagradar o órgão gestor e inviabilizar sua permanência por mais 02 anos. Com 

efeito, não é difícil visualizar cenário em que o ouvidor, preocupado em manter seu 

cargo e em assegurar uma recondução, deixe de exercer suas atribuições de modo mais 

enfático, evitando entreveros com o órgão ou entidade sob fiscalização. 

Apenas como forma de exemplo, verificou-se que a Ouvidoria da Secretaria da 

Política de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) mudou de ouvidor quatro vezes em 

1 (um) semestre
26

. O mandato evitaria a troca constante e arbitrária do ouvidor.  

Independente de haver ou não motivo para mudança no caso da Ouvidoria da 

SEPPIR, é nítido que essa interrupção na atuação do ouvidor é prejudicial à efetividade 

da ouvidoria, tendo em vista que o seu bom funcionamento depende diretamente dos 

trabalhos desenvolvidos gradualmente pelo ouvidor. 

Em entrevista, o ouvidor do Ministério do Trabalho, que é nomeado livremente 

pelo Ministro, concordou que com o mandato há mais independência em relação ao 

gestor, só que ressaltou que na prática isso não funcionaria, pois o ouvidor continuaria 

subordinado ao Ministro
27

. Realmente, possuir mandato não garante a efetividade se 

ainda houver alguém hierarquicamente superior para interferir nas atividades, sendo o 
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 Conforme os relatórios das pesquisas feitas nas ouvidorias, em apenas quatro delas (Ouvidoria do 

Ministério da Cultura, Ouvidoria da SEPPIR, Ouvidoria do Ministério dos Esportes e Ouvidoria do 

Ministério da Fazenda), o mandato não foi considerado imprescindível enquanto garantia de 

independência ao ouvidor.  
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 Anexo 1 Visita à Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial p. 105. 
27

 Anexo 1. Visita à Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e Emprego p. 97 
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ideal uma relação de vinculação e não de subordinação como afirmou a Ouvidora Geral 

do Estado de Minas Gerais, em entrevista concedida à pesquisa
28

. 

É fato que somente o mandato não materializa a garantia de independência. 

Ademais, se se entende por “ligação direta” uma relação de subordinação, pouco adianta 

ter mandato se a sua administração e o orçamento são controlados pelo órgão 

fiscalizado pela ouvidoria. No entanto, ao ver “ligação direta” como uma relação de 

vinculação por pontos de vista em comum e não proximidade leniente, pode-se verificar 

certa independência mesmo sem mandato. 

Também para a ouvidora do Ministério dos Esportes, a ausência de mandato 

não impede a independência da ouvidoria. Segundo seu ponto de vista, por ser a 

ouvidoria instrumento de gestão, sempre que o administrador quiser interferir e tolher 

esse instrumento, ele o fará
29

. De certa forma, a ouvidora faz uma observação coerente 

com a realidade, ainda que se possua um mandato, se a ouvidoria for somente um 

instrumento de gestão subordinado ao órgão gestor, ela terá o seu funcionamento 

controlado por este naquilo que lhe convier. No entanto, o que se busca para o Sistema 

Nacional de Ouvidorias Públicas é que sejam alcançadas com êxito todas as finalidades 

da ouvidoria, que englobam não só o auxilio na gestão pública, mas também a 

constituição de um instrumento de participação do cidadão destinatário dos serviços 

públicos, legitimando as decisões emanadas da administração pública.  

Para que a participação do cidadão seja efetiva, a ouvidoria precisa, portanto, 

se distanciar do órgão gestor de modo a não correr o risco de, ao invés de defender os 

interesses do cidadão, estar envolvido com os possíveis vícios que o órgão possa ter. O 

posicionamento da ouvidora é, destarte, coerente somente com um sistema em que as 

relações entre ouvidoria e órgão gestor sejam de subordinação, sendo o mandato apenas, 

neste caso, insuficiente para manter a independência. 

Conforme dito anteriormente, a maioria das ouvidorias não possui legislação 

que assegure imparcialidade, o que faz com que a efetividade da ouvidoria dependa 

exclusivamente da atuação do ouvidor. A competência profissional e habilidade de se 

relacionar com os cidadãos e com o órgão gestor mostra-se, desse modo, essencial.  
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 Anexo 2  Entrevista com a Ouvidora Celia Barroso Pimenta Pitchon, p.8  
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 Anexo 1 Visita à Ouvidoria Geral do Ministério dos Esportes p. 90 
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Um dos problemas da subordinação da ouvidoria ao órgão gestor é a ideia de 

que a função do ouvidor está relacionada ao modo como este se relaciona com o seu 

gestor máximo.
30

. Conclui-se, assim, que o ouvidor deve ter deveres e garantias 

previstos por lei, pois a atuação satisfatória do ouvidor não pode depender somente de 

sua proximidade com o gestor.  

Não obstante haja na OGE/MG uma série de prerrogativas garantidas por lei 

aos ouvidores, as quais asseguram autonomia e independência, ainda assim existem 

casos em que só a atuação diferenciada do ouvidor torna a ouvidoria um órgão mais 

efetivo. Um exemplo disso é a atuação da ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas 

Gerais, que faz as averiguações pessoalmente nos presídios, para agilizar o trabalho, 

mesmo sabendo que os casos seriam repassados para corregedoria
31

. 

O ouvidor deve buscar sempre a impessoalidade, uma vez que se trata de 

princípio administrativo previsto constitucionalmente. Para uma atuação impessoal é 

necessário que se obedeça, em primeiro lugar, as diretrizes da lei. Suas ações devem ser 

mais pautadas no que determina a legislação própria, independente dos interesses do 

órgão gestor.  

No exercício de suas funções, o ouvidor deve sempre buscar a efetividade dos 

trabalhos realizados pela ouvidoria. Quando o ouvidor tem algum envolvimento 

pessoal, como o receio de desagradar o órgão gestor para não perder o cargo, a 

efetividade é prejudicada.  Isso acontece porque muitas manifestações recebidas pela 

ouvidoria dizem respeito a algum tipo de deficiência do órgão gestor. 

Ainda que este seja um requisito desejável, pode não estar presente em muitas 

ouvidorias, principalmente em razão da legislação que as disciplina.  No entanto, para 

Rubens Lyra, não é possível conceber um agir verdadeiramente autônomo e 

independente de uma ouvidoria sem que esta possua orçamento próprio, disponha de 

estrutura material, de recursos humanos e de independência para gerir os recursos 

necessários ao seu pleno funcionamento. 

A Lei que disciplina a OGE/MG, por exemplo, determina, já no caput de seu 

artigo 2˚ que a referida Ouvidoria terá autonomia administrativa, financeira e 
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 Anexo 1 Visita à Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial p.105 
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 Anexo 01 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Praça Sete p. 36 e 37 
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orçamentária. Nas demais ouvidorias pesquisadas, não foi identificado qualquer 

previsão normativa neste sentido. 

Outra previsão legal que deve estar presente no Sistema Nacional de 

Ouvidorias Públicas é o estabelecimento de obrigação de resposta em prazo 

adequado por parte do órgão gestor. A determinação desse prazo garantiria a 

eficiência na ordem administrativa. 

Os relatórios de análise de cotidiano feitos pelos pesquisadores de campo nas 

ouvidorias do poder executivo federal demonstraram que a falta de uma previsão 

normativa que regulamente o prazo para resposta dos órgãos gera incômodo entre os 

ouvidores. Segundo destacou a pesquisa feita na Ouvidoria do Ministério da Fazenda e 

na Ouvidoria do Ministério da Previdência Social a cobrança para que o órgão gestor dê 

uma resposta em tempo hábil é informal, não existindo nenhum mecanismo legal que os 

vincule obrigatoriamente. Por este motivo, a resposta se faz demorada, podendo ser 

dadas após meses
32

. 

Com a normatização de um prazo, o cidadão teria assegurado uma previsão de 

obtenção de resposta, ocasionando, além disso, a existência de segurança jurídica 

também para o gestor, já que esse possuiria tempo necessário para dar uma resposta 

embasado por lei, não podendo o cidadão exigir tempo menor. Neste sentido, mostra-se 

pertinente a menção à Lei n. 12.527/2011, que regula o direito de acesso à informações, 

de titularidade dos cidadãos, em face aos órgãos e entidades públicos. Essa lei dispõe 

uma série de prazos para resposta às demandas dos cidadãos, evidenciando preocupação 

do legislador com segurança e estabilidade nas relações destes com o Poder Público. 

Por óbvio, o prazo de resposta a ser demandado deve estar previsto por normas 

levando em consideração a realidade de cada ouvidoria, dependendo o entendimento de 

“tempo hábil” de sua própria condição estrutural e da complexidade das manifestações 

que surgem. O que deve estar garantido uniformemente para todas elas dentro de um 

Sistema Nacional é a existência de um prazo razoável, sendo que é o ato normativo 

escolhido por cada uma que determinaria qual o prazo adequado aos trabalhos 

realizados dentro da sua estrutura. 

A Lei que regulamenta a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 
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(OGE/MG) prevê a responsabilidade do gestor, mas nas pesquisas de campo e nas 

entrevistas não foi relatado nenhum caso em que houvesse essa responsabilização. 

Como dito acima, a OGE/MG é disciplinada por diploma normativo que impõe 

resposta, dentro de prazo especificado, às interpelações da ouvidoria, sob pena de 

responsabilidade da autoridade que deixar de atendê-las (vide artigo 7˚, § § 1˚ e 2˚ da 

Lei n. 15.298). 

Durante a pesquisa na Ouvidoria do Sistema Penitenciário (ouvidoria 

especializada da OGE/MG) foi dito que existe uma previsão legal de multa se houver o 

descumprimento do prazo máximo de resposta, porém essa lei não é aplicada. O que 

existe entre os órgãos da administração estadual é o “Acordo de Resultados”, um 

instrumento de pactuação que estabelece, por meio de indicadores e metas, quais 

compromissos devem ser entregues pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual. Em razão desse acordo, as respostas dos órgãos ou entidades aos quais a 

ouvidoria encaminha manifestações geralmente são dadas em tempo inferior a 30 dias
 

33
. 

Para que se proceda à responsabilização, deve a resposta sempre voltar para o 

ouvidor e este repassar a resposta para o cidadão. Dentro da lógica de um Sistema 

Nacional de Ouvidorias Públicas, deve estar legalmente prevista a função do ouvidor de 

analisar e cobrar do órgão gestor uma resposta efetiva, ou seja, uma resposta célere e 

satisfatória. Por resposta satisfatória entende-se aquela resposta que é dada em tempo 

hábil, para que ainda seja útil ao cidadão que se manifestou e, principalmente, seja 

efetiva. Neste contexto, tempo hábil pode ser entendido como lapso temporal que não 

seja longo o suficiente de modo a inutilizar a resposta à demanda do cidadão. De fato, 

trata-se de lapso temporal que também deve permitir ao gestor buscar informações 

adequadas à demanda apresentada pelo cidadão através do ouvidor. A resposta 

apresentada ao cidadão deve ser capaz de produzir efeitos concretos sobre a realidade 

que o cerca; deve ser efetiva, portanto. Cabe ressaltar que as noções de tempo hábil e de 

efetividade podem variar conforme a estrutura de funcionamento de cada ouvidoria, 

bem como em razão dos tipos de demandas com as quais ela lida usualmente. Por estes 

motivos, cabe à legislação reguladora de um Sistema Nacional de Ouvidorias apenas 

prever, por exemplo, prazos máximos para resposta às demandas dos cidadãos, de forma 

a adequar-se à ao contexto fático em que se insere cada ouvidoria. . Deve-se exigir em 
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lei para todas as ouvidorias uma resposta em tempo hábil para o cidadão, bem como que 

responda satisfatoriamente a suas dúvidas e reclamações. O ouvidor é quem deve ler a 

resposta e pedir nova resposta ao órgão se necessário, cabendo a este cumprir com a 

obrigação de prestar as informações suficientes, sob pena de ser responsabilizado. 

Rubens Lyra defende que o ato normativo que rege a ouvidoria deve garantir 

que ela obterá resposta, dentro de curto prazo, às interpelações feitas pelo ouvidor aos 

dirigentes das instituições em que atua. A agilidade na resposta constitui medida de 

garantia dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Não basta que ele tenha um 

canal de comunicação com a Administração Pública; é imprescindível que ele receba 

repostas às suas demandas dentro de prazo razoável, nunca demorado, sob o risco de se 

ver esvaziada a própria missão da ouvidoria. Logo, devem existir mecanismos que 

garantam a agilidade da resposta, como, por exemplo, a sujeição do administrador 

público faltoso com a resposta, a processo administrativo, caso não obedeça ao prazo 

fixado pelo ouvidor
34

. 

Com efeito, é necessário que as ouvidorias, independentemente do ramo em 

que atuam, possam ter acesso às informações que considerem necessárias para a solução 

das demandas que lhe são apresentadas. Para Rubens Lyra, essas informações, sempre 

que possível, devem ser fornecidas “em caráter prioritário e em regime de urgência”. 

Este direito está intimamente ligado à garantia do direito à informação, da forma como 

ele vem tratado na Lei n. 12.527/2011, que, por sua vez, regulamenta este direito 

fundamental, disciplinando o acesso a informações conforme previsto no inciso XXXIII 

do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216, todos da Constituição da 

República
35

. 

Aqui, vale mencionar o artigo 7˚ da Lei estadual n. 15.298, de Minas Gerais. 

Este artigo da lei dispõe que as autoridades dos entes ou órgãos da Administração 

Pública estadual que recebam notificações ou pedidos de informação da ouvidoria 

deverão respondê-las, da forma e no prazo estabelecido no próprio dispositivo, sob pena 

de serem responsabilizadas.  
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Acrescenta-se que deve ser previsto em lei a prerrogativa do ouvidor de dar 

sugestões de políticas públicas, uma vez que é ele quem está em contato direto com o 

cidadão e pode, baseado em sua experiência, dar sugestões sobre as deficiências na 

prestação do serviço público. A expressa previsão legal conferiria legitimidade à 

sugestão do ouvidor. Dos relatos dos ouvidores das ouvidorias pesquisadas: 57% 

afirmaram que a Ouvidoria auxilia na elaboração de políticas públicas, enquanto 43% 

disseram que a Ouvidoria em que trabalham não presta auxílio na elaboração de 

políticas. Pode-se afirmar, então, que 47% das ouvidorias pesquisadas possuem 

eficiência limitada, já que, não auxiliando na elaboração de políticas públicas, não 

auxiliam da maneira que poderiam auxiliar o aperfeiçoamento da Administração 

Pública. 

Gráfico 6 Auxílio na elaboração de políticas públicas 

 

 

A lei que regulamenta a OGE/MG prevê o dever de propor medidas legislativas 

ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição das irregularidades 

constatadas. Além disso, existe a previsão legal de promover pesquisas, palestras ou 

seminários sobre temas relacionados com as atividades, providenciando a divulgação 

dos resultados. Essa faculdade diz respeito à atuação crítico-propositiva do ouvidor e, 

consequentemente, da ouvidoria. 

De fato, o ouvidor deve estar credenciado para agir como um crítico da 

estrutura administrativa em que atua. A partir das demandas que lhe são encaminhadas, 
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das investigações realizadas e das medidas propostas a outros órgãos e entidades, o 

ouvidor deve "montar radiografia" das instituições em que atua. Esse trabalho deve ser 

útil na identificação dos problemas sistêmicos de dada estrutura administrativa, 

propiciando a correção de ilegalidades e a sugestão de novas condutas e procedimentos 

ao administrador público. 

Em conformidade com os ensinamentos de Rubens Lyra, compete ao ouvidor 

aferir, nas esferas administrativas em que atua, a capacidade de órgãos e entidades 

assimilarem os princípios que embasam a Administração Pública, com destaque para 

aqueles dispostos expressamente no caput do artigo 37 da constituição brasileira. 

Do mesmo modo, o sigilo é essencial para que a atuação do ouvidor alcance 

sua finalidade. Manter sigilo de algumas manifestações garante a segurança do cidadão 

que tenha receio de represálias e permite a atuação mais livre do ouvidor. É importante 

que o Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas seja construído com a possibilidade do 

sigilo assegurado por lei.  

Ressalta-se ainda que somente a lei não é totalmente eficaz para garantir o 

sigilo se a ouvidoria não proporcionar uma estrutura para isso. Apesar de a Lei da 

OGE/MG prever o sigilo como medida de proteção ao cidadão, na pesquisa de campo 

foi relatado que houve interrupções por outros usuários durante um atendimento e que 

esse foi um problema apresentado pelos atendentes. Eles acreditam que o local de 

atendimento, que em geral é aberto, não é apropriado para a atividade desenvolvida 

pelas ouvidorias, haja vista que muitas vezes são recebidas denúncias que requerem 

sigilo, o que fica prejudicado pela ausência de infraestrutura adequada para tanto
36

. 

 O sigilo deve, todavia, ser assegurado às pessoas que procuram a ouvidoria 

para apresentar reclamações ou denúncias relativas a determinado órgão ou entidade, 

mas precisam de um tratamento diferenciado.  Com efeito, o sigilo deve ser garantido 

àquelas pessoas que, caso venham a ser identificadas, possam sofrer prejuízos em 

decorrência da reclamação ou denúncia feita.  Não se trata, contudo, de anonimato, uma 

vez que o nome do reclamante ou denunciante é de conhecimento do ouvidor.  A 

garantia do sigilo possui ligação com o requisito de efetividade das ouvidorias, uma vez 

que afasta o risco de represálias aos reclamantes e de criação de embaraços ao atuar do 

ouvidor e dá a administração pública legitimidade para solucionar a manifestação.  O 

                                                           
36 Anexo 1 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Praça Sete Ouvidoria Geral do Estado p.29 
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sigilo se mostra especialmente necessário em determinadas áreas de atuação das 

ouvidorias, especialmente nas ouvidorias de polícia e nas ouvidorias universitárias. 

Dentre as ouvidorias pesquisadas, várias preveem o sigilo como medida de 

proteção do cidadão reclamante. Podem ser citadas a OGE/MG (vide artigo 7˚, § 3˚ da 

Lei n. 15.298) e a Ouvidoria Geral do Ministério da Fazenda. 

Além das características fundamentais citadas acima, pode-se dizer que outras 

especificidades também são importantes para o respeito ao modo de atuação das 

ouvidorias
37

. Elas são: 

• Proximidade com os cidadãos-usuários dos serviços públicos: como o 

ouvidor atua na defesa dos direitos dos cidadãos-usuários dos serviços públicos, dentro 

das próprias instituições em que são apresentadas demandas, é necessário que ele tenha 

contato pessoal com o público demandante ou que, pelo menos, este público tenha 

referências reais sobre a qualidade de seu trabalho e modo de atuação. 

• Informalidade: o acesso do público (cidadão-usuário dos serviços 

públicos) às ouvidorias deve ser o mais amplo possível; não devem ser criadas barreiras 

de qualquer natureza, especialmente burocráticas, para o acesso do público às 

ouvidorias. A marca distintiva do atendimento prestado pelo ouvidor ao público é a 

informalidade. Logo, por exemplo, os atos normativos que regem as ouvidorias devem 

garantir as mais variadas formas de acesso a este órgão. O contato do público com a 

ouvidoria deve, inclusive, ser estimulado por meio de publicidade, aceitação de 

reclamações por via telefônica, comunicação eletrônica (e-mail, por exemplo) ou 

oralmente. 

Em várias das ouvidorias pesquisadas foi identificada a preocupação em 

garantir aos cidadãos reclamantes os mais variados meios de acesso às atividades das 

ouvidorias. Podem ser citadas como exemplos nesse sentido a Ouvidoria do Ministério 

do Trabalho e Emprego, a Ouvidoria do Ministério da Fazenda, a Ouvidoria Geral do 

Ministério da Previdência Social, que permitem o acesso dos cidadãos através de 

telefone, carta, contato pessoal, internet, dentre outros meios. A lei que disciplina a 

Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais é mais restritiva no que tange e este tópico 

                                                           
37 LYRA, Rubens Pinto. (Org.) . Ouvidorias e Ministério Público: as duas faces do ombudsman no Brasil. 
João Pessoa: Editora da UFPB, 2010. p. 51. 
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específico. Isto porque o caput do artigo 8˚ da referida Lei n. 15.298/2004, dispõe que 

as reclamações deverão ser dirigidas a esta ouvidoria na forma escrita. 

• Agilidade: deve ser característica marcante no trabalho da ouvidoria, 

como conseqüência do princípio da eficiência que norteia a Administração Pública, e da 

informalidade com a qual o ouvidor deve lidar com o público reclamante, conforme 

explicitado no tópico anterior. Em suma, o ouvidor deve ser capaz de desenvolver suas 

atribuições com desenvoltura e tomar suas decisões de modo rápido. 

Para Rubens Lyra, o “desenho institucional” das ouvidorias é que deve garantir 

essa agilidade de atuação. Por desenho institucional, deve-se entender a organização 

estrutural das ouvidorias (ex.: órgãos com competências bem definidas), que garanta sua 

eficiência de atuação (LYRA, 2010. p. 53) 

4.2 OUVIDORIA INTERNA E EXTERNA: QUAL ESTRUTURA MAIS DE 

APROXIMA DO MODELO IDEAL DE OUVIDORIA PÚBLICA. 

A diferenciação conceitual entre ouvidorias internas e externas não encontra 

entendimento pacífico nos meios acadêmicos, especialistas e profissionais da área. 

Todavia, com base na análise diagnóstica do cotidiano realizada em diversas ouvidorias 

públicas, foi possível, ao verificar-se uma enorme diversidade de interpretações e 

conceitos dados aos temas supracitados, alcançar um ponto comum sobre as diversas 

classificações apresentadas.  

Ao se questionar alguns ouvidores sobre o que diferenciaria uma ouvidoria 

interna de uma ouvidoria externa, obtiveram-se indicativos sobre os modelos de 

ouvidoria em relação aos objetivos institucionais. Desse modo, sem especificar se a 

diferença reside em relação ao tipo de relação com o público ou em relação ao cargo de 

ouvidor, como, se verificará em seguida, defende Rubens Lyra, a diferença estaria em 

uma estrutura comportar uma ouvidoria social e a outra comportar uma ouvidoria não 

social. O entrevistado argumentou
38

 que as ouvidorias sociais são essencialmente 

aquelas que cuidam de temas relativos ao exercício da cidadania, como a da Secretaria 

de Política de Promoção da Igualdade Racial, sendo normalmente externas, enquanto as 

não sociais, como por exemplo, a ouvidoria do Ministério do Planejamento, cuidam de 

temas ligados à gestão pública, sendo preferencialmente internas. 

                                                           
38

 Anexo 1 Visita à Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial p. 109. 
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Também se verificaram diversos relatos sobre a independência da ouvidoria e o 

fato de ela pertencer ou não ao corpo ministerial, ou seja, estar ligada internamente ou 

estar dele separada, sendo, portanto, um órgão externo. Alega-se que ser uma ouvidoria 

interna é um fator positivo graças à possibilidade de atuação em conjunto com as áreas 

técnicas, sendo este um ponto determinante para uma maior efetividade da demanda, e 

ainda que, sendo externa, não haja verbas garantidas, gerando prejuízo ao andamento 

dos trabalhos
39

. 

Conforme apurado nas entrevistas com especialistas, a diferença entre os dois 

sistemas não reside na existência de um órgão autônomo ou anexo ao órgão principal, 

mas se baseia exclusivamente na figura do ouvidor, que pode fazer parte da instituição, 

quando então é denominada ouvidoria interna ou quando não faz parte do órgão, 

recebendo o nome de ouvidoria externa.
40

 Essa relação, em regra, não interfere na 

autonomia, que deve ser observada em ambos os sistemas.  

Segundo este autor, apenas no que se refere às questões que envolvam 

Segurança Pública, a opção por um desses modelos seria extremamente relevante, para 

que, dessa forma, seja possível a existência e manutenção da independência, 

funcionalidade e efetividade das atividades desenvolvidas. Nesse sentido, é preciso 

salientar a importância das ouvidorias de polícia serem de caráter externo, para que, 

assim, possa-se evitar o corporativismo.  

Um exemplo de ouvidoria externa de polícia é a do Estado do Rio Grande do 

Norte. Ela se apresenta como um órgão de controle externo à atividade policial, dirigido 

por um representante da sociedade civil, com total autonomia e independência.  

Diante do exposto, conclui-se que para Rubens Lyra as ouvidorias internas e 

externas se referem exclusivamente ao fato do ouvidor ser da instituição ou não, o que 

não interfere na autonomia; exceto nas ouvidorias que envolvam segurança pública, em 

que se deve priorizar a escolha de ouvidores externos ao órgão. 

                                                           
39

 Anexo 1 Visita à Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde p. 105 
40

 Entrevista com Rubens Pinto LYRA, Anexo 2, p. 12 
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O primeiro ouvidor, na concepção moderna do termo, do Brasil, Manoel 

Eduardo Alves de Camargo Gomes, ouvidor do Município de Curitiba/PR, em 

entrevista nos esclareceu sua concepção sobre esses sistemas
41

. 

Para o professor, a ouvidoria externa tem a ver com a localização institucional 

dentro da Administração Pública. Segundo sua classificação, elas se dividem em: 

a) Intra-orgânicas: ouvidoria vinculada a um dos poderes, seja ele 

executivo, legislativo ou judiciário. Exemplo: ouvidoria do 

Ministério do Trabalho e Emprego;  

b) Inter-orgânicas: ouvidoria localizada dentro da Administração Pública, 

mas de maneira independente de cada um, mantendo assim certa 

autonomia, mesmo que parcial. Podemos citar como exemplo a 

OGE/MG;  

c)  Extra-orgânica: estaria na sociedade civil, sendo completamente 

independente da intervenção estatal, apesar do seu caráter 

extremamente crítico a este.  

Ademais, com base no exposto na literatura pesquisada e nas ouvidorias em 

que foram realizadas as pesquisas de campo, pode-se concluir que ouvidorias públicas 

podem ainda ser estruturadas de duas formas: integrantes dos órgãos fiscalizados; ou 

alheias a eles. No decorrer da pesquisa foi possível constatar que grande parte das 

ouvidorias está de certa forma “trabalhando” para os órgãos aos quais pertencem, em 

uma relação de subordinação, ou seja, estão funcionando como meras identificadoras de 

problemas nos serviços públicos, o que atentaria contra a função democrática à qual se 

destinam. 

Seguindo uma linha de pensamento equivocada, o administrador público espera 

que ouvidorias apenas apresentem os problemas existentes no órgão, sendo que, para 

que a relação ocorra de forma mais fácil entre a ouvidoria e o administrador, conviria 

que ela fizesse parte do órgão em que atua. Desse modo, estar-se-ia diante de uma 

estrutura de ouvidoria interna. No entanto, sendo essa ouvidoria parte do próprio órgão 

fiscalizado, é possível que essa fiscalização não seja efetiva, pois, como o funcionário 

                                                           
41

  Entrevista, Manoel Eduardo de Camargo e GOMES, Anexo 2 
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da ouvidoria é também funcionário do órgão, sujeitando-se a todos os vícios existentes 

dentro dele, além de estar menos propício a identificar as falhas internas do órgão. 

Essas classificações, todavia, não são mutuamente excludentes, já que cada 

uma delas aborda um aspecto de ouvidorias públicas a ser analisado. 

Segundo a concepção de ouvidoria externa/interna de Rubens Lyra, a ouvidoria 

de Santo André, por exemplo, é uma ouvidoria externa, pois o ouvidor faz parte da 

instituição, acrescendo-se o fato de ela ser democrática, já que é a sociedade civil que o 

elege. Por outro lado, pela concepção do Prof. Manoel Gomes, a ouvidoria de Santo 

André é intra-orgânica, uma vez que ela está subordinada ao órgão estatal. 

Entretanto, se não se pode avaliar a priori qual modelo de ouvidoria seria mais 

adequado e deveria ser utilizado como modelo para as demais, pode-se apresentar certos 

vícios que devem ser evitados pelos modelos já existentes. 

Ainda segundo Manuel Gomes, por exemplo, na ouvidoria interna o ouvidor 

muitas vezes perde a ligação com a sociedade, pois se insere por demasia no órgão 

estatal. Isso seria prejudicial ao próprio órgão, pois faria com que a qualidade das 

informações produzidas fosse diminuída, além de colaborar com a perda de legitimidade 

diante da população. 

Diante do exposto, conclui-se que a ouvidoria interna, por sua estrutura, 

favorece um contato mais próximo com o administrador, porém, não possibilita que 

esse administrador seja fiscalizado pela ouvidoria de maneira efetiva, o que iria contra a 

sua segunda função. No caso da ouvidoria externa, pode-se afirmar que o contato com o 

Administrador aconteceria de forma mais independente, pois o ouvidor não integra o 

órgão a ser fiscalizado.  

 

4.3 IMPACTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

A Lei 12.527 de 18 de Novembro de 2011, a chamada Lei de Acesso à 

Informação, entra em vigor em maio de 2012, após 180 dias da sua publicação, como 

determina o artigo 48.  A lei regulamenta o amplo acesso por qualquer interessado à 

informações públicas não classificadas como sigilosas, acesso este consagrado na 
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Constituição da República nos seguintes dispositivos: artigo 5º, inciso XXXIII; artigo 

37, §3º, inciso II; artigo 216, §3º.  

Segundo o que se conclui do exposto ao final do tópico anterior, a Lei de Acesso 

à Informação reclama numerosas mudanças estruturais e procedimentais no interior dos 

diversos órgãos da Administração Pública. Esse ato normativo promete provocar uma 

mudança de paradigma em toda a Administração Pública, pois estabelece que o acesso à 

informação é a regra; o sigilo, a exceção. Essa mudança representa um grande avanço 

para a consolidação da democracia no Brasil, permitindo um maior controle social das 

ações governamentais, o que tende a proporcionar uma melhoria na gestão pública. 

Como estabelece o parágrafo único do art. 1º: 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:  
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e 

do Ministério Público;  
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Desse modo, as ouvidorias públicas se subordinam à Lei de Acesso à 

Informação e terão de se adequar à nova realidade. Elas sofrerão mudanças de natureza 

semelhante à de qualquer órgão público e mudanças específicas, referentes às suas 

funções próprias. Quanto às primeiras, a lei estabelece-as em seu inteiro teor. Já quanto 

às demais, cabe mostrar neste tópico os impactos específicos que alguns dispositivos 

presentes na lei deverão provocar.  

Ressalte-se que o atual cenário de atuação das ouvidorias, com deficiente 

divulgação e consequente desconhecimento da população sobre o órgão, em princípio 

atenuará os efeitos que a lei poderá causar. Além disso, para alguns dos impactos 

possíveis, considera-se que a lei, após a sua divulgação, será conhecida e aderida pela 

população em geral. Assim, sabe-se que no cenário atual os efeitos da lei serão bem 

menores se comparados aos efeitos que ela possivelmente causaria em um cenário em 

que a ouvidoria fosse um órgão com a existência e funções amplamente conhecidas pela 

população em geral. No entanto, trabalha-se aqui com possibilidades reais e a 

Administração Pública deverá se adaptar de forma a dar conta de todas elas, sob pena de 

ter sérios prejuízos na eficiência se uma possível situação for negligenciada. 
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Seguem abaixo dispositivos da Lei de Acesso e análises dos possíveis impactos 

que eles poderão causar às ouvidorias públicas, tendo como base as pesquisas realizadas 

nas ouvidorias de Minas Gerais e de Brasília. Para os efeitos da Lei de Acesso à 

Informação e para o entendimento das análises que serão feitas aqui, considera-se 

informação como “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção 

e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato”. 

Art. 3
o
 . Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados 

em conformidade com os princípios básicos da administração pública 

e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção;  

(...) 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública;  

(...) 

Art. 6
o
  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 

normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 

ela e sua divulgação;  

(...) 

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o 

acesso imediato à informação disponível.  

(...)
42

  

De acordo com as pesquisas empíricas, verificou-se que existem ouvidorias que 

recepcionam manifestações, porém não conferem respostas aos manifestantes
43

. Ora, 

diante desse novo contexto de maior transparência na Administração Pública, incabível 

deixar de informar ao cidadão sequer sobre o que foi feito através da demanda 

apresentada por ele. Ademais, a Lei de Acesso à Informação, como exposto nos 

dispositivos acima, determina a “observância da publicidade como preceito geral”, o 

“desenvolvimento da cultura de transparência”, a “gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela”, além de dizer que o acesso deverá ser concedido de 

forma imediata. Sendo assim, as ouvidorias públicas têm o dever legal de fornecer as 

informações que interessam aos cidadãos, notadamente as referentes às manifestações 

registradas por eles. 

Art. 6
o
  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 

normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  

                                                           
42

 Os destaques por meio de grifos em negrito aos dispositivos legais transcritos neste tópico foram todos 

realçados pela equipe de pesquisa. 
43

 Há menção expressa nesse sentido na página 81 do Anexo 1.  
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(...) 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 

autenticidade e integridade; 

(...) 

Art. 7
o
  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 

outros, os direitos de obter: 

(...) 

VII - informação relativa:  

(...) 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, 

incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  

(...) 

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o 

acesso imediato à informação disponível.  

(...) 

§ 3
o
  Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 

cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá 

oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a 

informação de que necessitar.   

(...) 

As pesquisas revelaram também que as ouvidorias que fornecem respostas aos 

cidadãos muitas vezes o fazem de forma insatisfatória, com informações rasas sobre o 

que foi feito com a sua demanda, sobre os procedimentos adotados e sem o envio de 

quaisquer documentos que comprovem o que consta enquanto resposta. Pode-se extrair 

dos dispositivos legais acima que as ouvidorias estão obrigadas a fornecer todas as 

informações referentes aos procedimentos adotados em relação às manifestações. Essas 

informações podem ser requeridas pelos manifestantes ou podem ser espontaneamente a 

eles fornecidas pela ouvidoria. No entanto, a existência de respostas insatisfatórias 

poderia causar um excesso de solicitações de documentos, o que geraria um problema 

de eficiência do órgão. Assim, na resposta que a ouvidoria fornece ao cidadão, faz-se 

necessário que estejam todas as informações relativas à sua manifestação, inclusive 

possíveis resultados “de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas”. E isso reforça a necessidade de que, dada a resposta ao cidadão, o processo 

não seja encerrado, havendo, antes disso, um espaço temporal no qual o cidadão ainda 

poderá se manifestar sobre a qualidade da resposta recebida, como no citado exemplo da 

ouvidoria do SUS. Esse seria um dos “meios para que o próprio requerente possa 

pesquisar a informação de que necessitar”.   

Art. 3
o
  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados 
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em conformidade com os princípios básicos da administração pública 

e com as seguintes diretrizes:  

(...) 

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

(...) 

Art. 7
o
  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 

outros, os direitos de obter: 

(...) 

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 

entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 

serviços;  

(...) 

Os dispositivos normativos supracitados, especialmente o art. 3º, inciso V, 

claramente mostram o que se espera desse novo paradigma posterior à Lei de Acesso à 

Informação: “controle social da administração pública”. No que se refere às ouvidorias 

públicas, isso significa maior participação do cidadão no trabalho exercido por elas. 

Como já mostrado, no cenário atual o cidadão participa quase que somente através do 

registro da manifestação. O que se espera é que a participação seja ativa em todo o 

processo. A ouvidoria deve ser um órgão de verdadeira participação, onde o cidadão 

possa participar identificando demandas e auxiliando na construção das melhores 

soluções para elas. 

Nesse sentido, a lei determina que o cidadão pode acessar informações 

“inclusive quanto à sua política, organização e serviços”, o que possibilita que a 

participação não se limite as manifestações registradas. Isso porquanto, tendo 

conhecimento das políticas e da organização dos órgãos, o cidadão terá a oportunidade 

de opinar sobre elas e criticá-las. 

Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à 

tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.  
Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre 

condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 

agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser 

objeto de restrição de acesso.  

O artigo 21, transcrito acima, ainda que não de forma exclusiva, produzirá 

impacto direto em ouvidorias como as de Polícia, do sistema penitenciário, dos Direitos 

Humanos, de proteção a Igualdade racial entre outras, que lidam constantemente com a 

tutela de direitos fundamentais. Essas ouvidorias não poderão restringir o acesso a 

informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, que 
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representam grande parte das informações contidas nesses órgãos, haja vista o caráter 

das manifestações que chegam a elas.  

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 

forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e 

imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 1
o
  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de 

sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de 

produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que 

elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 

diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que 

elas se referirem.  

(...) 

As ouvidorias terão de tomar o cuidado de não fornecerem informações pessoais 

a terceiros, como estabelece os dispositivos supracitados. Considerando que grande 

parte das informações coletadas pelas ouvidorias inclui informações pessoais dos 

manifestantes, esses dispositivos deverão ser observados com cautela. 

Art. 40.  No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta 

Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração 

pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja 

diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou 

entidade, exercer as seguintes atribuições:  
I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a 

informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;  
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar 

relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;  
III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao 

aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto 

cumprimento do disposto nesta Lei; e  
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento 

do disposto nesta Lei e seus regulamentos.  

Tendo em vista as funções exercidas pelos ouvidores e por serem autoridades 

com contato mais direto com a população, eles poderão ser designados pelo dirigente 

máximo para exercer as atribuições referidas no art. 40 da lei de acesso, exposto acima. 

 

4.4  AUTONOMIA E PROCESSO DE ESCOLHA DE OUVIDORES  

A) A escolha do ouvidor e a autonomia política da ouvidoria pública 
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Inevitável e intuitivo avaliar que a escolha do ouvidor consiste em um dos 

pontos fulcrais para o bom funcionamento de uma ouvidoria pública. Esta foi a primeira 

hipótese formulada pelo subgrupo da materialização da participação popular sobre o 

assunto ora tratado, a qual foi posteriormente confirmada.  

Discorreu-se anteriormente sobre a importância da figura do ouvidor e sobre as 

funções que usualmente desempenha. Pontue-se uma vez mais que a ouvidoria pública 

tem como uma de suas principais características a unipessoalidade. Sendo assim, o 

ouvidor termina inevitavelmente por centralizar em torno de si a gestão do órgão e as 

funções atribuídas à ouvidoria pública.  

Manoel Eduardo Camargo e Gomes enfatiza em sua entrevista a importância da 

figura pessoal do ouvidor. Uma vez que prescindem a ouvidoria pública e, 

consequentemente, o ouvidor, da prerrogativa de poder decisório, a eficácia da 

ouvidoria pública está inexoravelmente ligada à “força pessoal” deste
44

. José Eduardo 

Elias Romão, ouvidor-geral da União, assevera que “do perfil do ouvidor depende a 

autonomia do órgão”
45

, porquanto seja instituto caracterizado pela unipessoalidade.  

Exercente da chamada “magistratura da persuasão”, deve o ouvidor público 

possuir a capacidade de persuadir os gestores públicos no atendimento de suas 

recomendações. Além das aptidões pessoais à sua figura, pode-se inferir da pesquisa 

que essa capacidade é passível de ser mensurada em maior ou menor grau, a depender 

ainda: a) da autonomia da ouvidoria pública; b) do bom relacionamento com os 

gestores.  

Conjecturou-se, após estudos preliminares, que uma efetiva autonomia se faz 

essencial para que a ouvidoria pública possa desempenhar adequadamente as funções 

para as quais se volta. Essencialmente, essas funções consistem na constituição de um 

órgão que possibilite o devido intercâmbio entre o cidadão e a Administração, de sorte a 

figurar como mecanismo de legitimidade e participação popular na gestão pública, 

sendo também mecanismo voltado ao aprimoramento desta.  

A autonomia das ouvidorias públicas apresenta-se como ponto de suma 

importância para que seja possível a atuação plena do ouvidor. Para Antônio Semeraro 

Rito Cardoso: 

                                                           
44 Anexo 2, p. 19. 
45 Anexo 2, p. 15. 
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 (...)de fato, a relação de poder entre o ouvidor e o titular da instituição 

que fiscaliza é fator crítico de sucesso para as suas atribuições. Sem 

autonomia, a ouvidoria não se transforma em instrumento de 

mudança, a participação do usuário na administração fica 

drasticamente reduzida, e com ela, a cidadania e a democracia.
46

  

Nesse sentido, para que haja o exercício pleno da atividade do ouvidor, Rubens 

Pinto Lyra enumera os seguintes requisitos: 

 Atribuição de mandato e escolha do ouvidor por um colegiado 

independente, como forma de equilíbrio de poder entre o ouvidor e o 

titular da instituição fiscalizada. Esse requisito é um dos mais críticos 

no sistema de ouvidorias públicas no Brasil, cuja característica é a 

nomeação do ouvidor pelo titular da instituição fiscalizada, muitas 

vezes sem mandato. 

 Garantia de que o gestor responderá em prazo curto à 

interpelação do ouvidor, sob pena de responsabilidade. Garantia de 

sigilo ou confidencialidade aos usuários da ouvidoria, de forma a 

evitar possíveis retaliações. 

 Acesso a informações de órgãos em caráter prioritário e em 

regime de urgência. 

 Publicação de forma transparente dos relatórios da ouvidoria. 

 Autonomia financeira, de forma a garantir meios materiais e 

recursos humanos necessários ao seu funcionamento. 

 Capacidade de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso 

de poder.
47

 

Rubens Lyra, em entrevista realizada no dia 25/02/2012, afirmou, ainda, que 

“autonomia é capacidade do órgão se conduzir por si sem intervenção externa. A do 

ouvidor é a mais importante, a sua autonomia política é a sua não sujeição ao órgão 

que ele fiscaliza, ao titular do órgão que ele vai fiscalizar. Autonomia política envolve o 

processo de escolha por um órgão externo” 
48

.  

A existência de autonomia resguarda o ouvidor, em parâmetros variáveis 

conforme o caso, de ingerências políticas que venham a tolher o desempenho de seu 

ofício. Em sua entrevista, Gustavo Costa Nassif acentua que inexiste órgão isento a 

pressões políticas ou de interesses. Contudo, o próprio presidente da Associação 

Brasileira de Ouvidores seção Minas Gerais ressalta que há maneiras de diminuir a 

intensidade dessa pressão, o que pressupõe a existência de “instrumentos jurídicos que 

possibilitam que esse agente público esteja o mais distante possível e o mais 
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 CARDOSO, Antônio Semeraro Rito. Ouvidorias Públicas como Instrumento de Mudança. In: LYRA, 

Rubens Pinto (Org.) e CARDOSO, Antônio Semeraro Rito (Org.), Novas modalidades de ouvidoria 

pública no Brasil, João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2011, pág. 88. 
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 CARDOSO, Antônio Semeraro Rito. Ouvidorias Públicas como Instrumento de Mudança. In: LYRA, 

Rubens Pinto (Org.) e CARDOSO, Antônio Semeraro Rito (Org.), Novas modalidades de ouvidoria 

pública no Brasil, João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2011, pág. 88. 
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 Referência anexo 2, p. 12 



71 
 

 

independente possível das intromissões e interferências políticas, naturais e 

corriqueiras que assistimos naqueles órgãos que tradicionalmente estão a funcionar há 

vários anos” 
49

. A ausência de mandato e de autonomia normativamente garantida 

vulnerabiliza a ouvidoria às conjunturas políticas e aos entendimentos pessoais dos 

gestores no que concerne ao seu papel
50

.  

Sob outra perspectiva, o bom relacionamento pessoal com os gestores influi 

diretamente no impacto que a sua recomendação terá e potencializa a aptidão da 

ouvidoria em trazer bons resultados no aprimoramento dos serviços públicos, lato 

sensu. Célia Pitchon entende que: 

Além de legitimidade perante a sociedade, o ouvidor deve ter 

legitimidade junto aos gestores [governador]. Afinal como ele vai 

acatar uma sugestão (e isso tem a ver com o que entendo por papel da 

ouvidoria do estado, que é ser um órgão auxiliar do gestor, que 

recolhe a demanda popular e diz a ele em que lugar do estado se 

precisa de que) de alguém em quem ele não confia?
51

  

No trecho acima exposto, a ouvidora-geral do estado de Minas Gerais destaca o 

caráter de órgão auxiliar de gestão por parte da ouvidoria pública. Sob esse enfoque, 

necessário que seja priorizada a viabilidade operacional da ouvidoria. Em sua palestra 

no dia 23 de março, no Simpósio “Ouvidorias públicas: da gestão à participação”, 

Manoel Eduardo Camargo e Gomes designou a finalidade voltada ao aprimoramento da 

gestão pública como aspecto “instrumental” da ouvidoria pública. Simultaneamente a 

este, a ouvidoria pública não pode perder de vista o aspecto democrático, que leva em 

consideração a ouvidoria como mecanismo de participação popular e aprimoramento da 

democracia. Célia Pitchon também releva o aspecto democrático, já que considera 

igualmente a importância da “legitimidade do ouvidor perante a sociedade”, o que se faz 

garantida, segundo compreende, com a aprovação do nome indicado pelo legislativo. 

No entanto, tendo como parâmetro o atual processo de escolha de ouvidores na 

Ouvidoria Geral de Minas Gerais, ressalva que “o mais importante no processo atual é 

que o governador que queira uma ouvidoria representativa da população escolha um 
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 Referência anexo 2, p. 30 
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 Exemplo expresso constatado nos relatórios de cotidiano sobre a fragilidade da ouvidoria com pouca 

autonomia se verifica na página 117 do Anexo 1, pelo fato de a ouvidoria analisada no caso mencionado 

“ficar à mercê da vontade” de um superior hierárquico.  
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 Referência anexo 2. p. 7 e 8 
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ouvidor que tenha coragem para ir contra as ideias do governador, se necessário, 

alguém que tenha autoridade e consciência sobre sua função.”
52

 

Com efeito, a eficiência e o devido cumprimento das finalidades de uma 

ouvidoria pública liga-se estritamente à pessoa do ouvidor e à existência de efetiva 

autonomia. Para tanto, é necessário que haja substrato normativo que a possibilite e a 

efetive. A autonomia incorpora, entre suas feições, a autonomia política, sendo assim 

importante que o suposto ato normativo regulamente o procedimento de escolha do 

ouvidor sem perder de vista esse aspecto. Um adequado procedimento de escolha 

contribui para legitimar e amparar o ouvidor para o exercício de suas funções, reduzindo 

ainda a sujeição do funcionamento da ouvidoria contra ingerências políticas externas e 

contra uma insuficiente maturidade democrática no funcionamento institucional nos 

sistemas de Administração Pública.  

Faça-se, contudo, uma ressalva. A previsão legal para que haja autonomia e a 

efetiva existência de autonomia são objetos diversos. Não há dúvidas de que a previsão 

legal da autonomia é pressuposto essencial. Entretanto, a existência de autonomia 

apenas pode ser devidamente constatada por intermédio de uma observação contínua e 

duradoura da atuação das ouvidorias, para que se conclua se o que está previsto 

legalmente tem funcionamento prático, o que não pode ser realizado devido ao curto 

lapso temporal disponibilizado para a realização da pesquisa. 

B) Exame dos procedimentos para a escolha de ouvidores 

Constatou-se pela pesquisa que há, basicamente, duas modalidades para a 

escolha do ouvidor: a indicação por superior hierárquico e a eleição. 

A indicação pode focar apenas o quadro de servidores de uma dada instituição 

ou pode contemplar também pessoas a ela alheias, desde que atendidos, se existentes, 

requisitos quanto à pessoa do indicado.  

 A eleição pode se verificar na forma direta ou indireta. Esta última consiste 

normalmente em eleição promovida por conselhos representativos da sociedade em 

áreas técnicas específicas, a partir da formação de uma lista tríplice. Embora posicione-

se contrariamente à eleição direta de ouvidores, o Ouvidor-Geral da União, José 

Eduardo Elias Romão, elogia o sistema de lista tríplice: “acredito que a lista tríplice é 
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uma boa saída para que se tenha um método mais democrático de seleção do ouvidor, 

uma vez que tal forma de eleição concilia a qualidade deste com certa participação 

popular”
53

. 

Questionado se a independência está relacionada com a eleição do ouvidor, 

pontua Romão:  

Em parte. A ouvidoria é um órgão singular e unipessoal. Singular no sentido 

de que, em termos funcionais (formais), está adstrita ao ocupante do cargo 

de ouvidor, uma vez que este concentra as funções de atuação e de decisão. 

Unipessoal porque, necessariamente, do perfil do ouvidor depende a 

autonomia do órgão. Tendo em vista que o ouvidor é um mediador da 

administração, a eleição não é a solução para a independência
54

. 

  Nas entrevistas realizadas com 06 (seis) Ouvidores de Minas Gerais, dentre 

eles ouvidores da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, do município de Belo 

Horizonte e da polícia, 04 (quatro) ouvidores afirmaram que a independência da 

ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor e 02 (dois) ouvidores afirmaram 

que não há esta relação, sendo que 01 (um) ouvidor se manifestou contrariamente à 

eleição de ouvidores e 05 (cinco) ouvidores se manifestaram favoravelmente às 

eleições. 

Gráfico 7 – Opinião sobre eleição de ouvidores 
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  De maneira geral, as respostas favoráveis à eleição pautaram-se na defesa da 

democracia e a desfavorável embasou-se na inexistência de previsão legal e na 

inviabilidade da realização de eleições para ouvidores
55

.  

Nas entrevistas realizadas em ouvidorias de Brasília a maioria dos ouvidores 

afirmou que a autonomia não está relacionada à eleição. Alguns ouvidores entendem 

que a ouvidoria não deve ser entendida como um órgão repressor e sim como um canal 

de diálogo entre o cidadão e o poder público, o que, segundo eles, diminui a 

importância que deve ser dada à autonomia dos ouvidores
56

. Observa-se, em algumas 

respostas, referências à relação existente entre a autonomia ou independência e a 

previsão legal de que haja autonomia.
57

 Afirmaram, ainda, que seria de extrema 

importância a existência de autonomia financeira
58

. Para grande parte dos ouvidores 

entrevistados a autonomia financeira mostra-se mais importante que a inexistência de 

vinculação ao titular da instituição fiscalizada, até porque alguns ouvidores entendem 

que as ouvidorias são órgãos do governo e, não instrumentos democráticos. Dessa 

forma, é comum que a importância dada à autonomia financeira venha a se sobrepor à 

importância dada à autonomia na atuação dos ouvidores e sobretudo à necessidade de 

eleições
59

.  

Não há, entre as ouvidorias pesquisadas, nenhuma que consagre a modalidade da 

eleição direta. Aliás, a eleição direta é modalidade rara, cujo aparecimento se destaca 

em países de democracia consolidada, como no caso do ombudsman em alguns países 

da Europa. Na pesquisa, a maioria dos entrevistados se posicionou contrariamente à 

eleição direta. Segundo Rubens Pinto Lyra, a eleição direta para o ouvidor:  

(...) é uma visão utópica, sem conhecer o instituto. A participação 

direta da população é importante. Mas ouvidor não é cargo executivo, 

o ouvidor não pode ter programa, ele não faz parte da administração 

publica, ele é ligado a um setor, mas não é parte da administração, 

não tem poder de decidir sobre políticas públicas. A eleição direta 

demanda mobilização, numa eleição a partidarização. O ouvidor deve 

se distanciar do processo partidário. Esses argumentos refutam a 

                                                           
55

 Vide anexos 1, 2 e 3. 
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 Página 94 do Anexo 1. 
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 Exemplo: página 107 do Anexo 1. 
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 Como exemplo: página 102 do Anexo 1. 
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 Remete-se, a título de exemplo, à opinião expressa por funcionária da ouvidoria do SUS, expressa nas 

páginas 121 e 122. O próprio ouvidor-geral da União, José Eduardo Elias Romão, responde que são a 

autonomia financeira e a autonomia administrativa que garantem a autonomia da ouvidoria, não chegando 

a mencionar a autonomia política, na pergunta pertinente – vide página 15 do Anexo 2. 
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eleição direta. A natureza do cargo não permite que haja eleição. A 

participação aqui não caberia.
60

 

 

Manoel Gomes e Gustavo Nassif posicionam-se favoravelmente à eleição de 

ouvidores, destacando a sua legitimidade. Nassif aponta, no entanto, que o candidato a 

ouvidor deveria obedecer a alguns requisitos mínimos quanto à qualificação, aspecto 

este que será retomado mais adiante. De todo modo, em uma democracia, ressalva 

Nassif, não se pode dizer que a eleição é ilegítima
61

.  

Sobre a ouvidoria pública e a autonomia, Manoel Gomes diz que “o que está em 

jogo para a eficácia da ouvidoria é a legitimação do ouvidor”. Segundo o entrevistado 

de Curitiba: 

(...) a eleição do ouvidor, a legitimidade do titular do cargo e a força 

desse titular é fundamental para atender aos objetivos. O ouvidor tem 

força pessoal que vem da sua escolha, sem isso perde-se a eficácia. 

Por este motivo o ombudsman tem alta respeitabilidade e é eleito 

pelo parlamento. A eleição é elemento fundamental e tem relação 

direta com a qualidade do ouvidor. Discute-se qual seria esse colégio 

eleitoral. 
62

 

Dentre as ouvidorias contempladas na pesquisa, a grande maioria perfilha 

unicamente a modalidade de escolha do ouvidor mediante indicação por superior 

hierárquico. Duas se diferenciam desse padrão e merecem destaque quanto à escolha do 

ouvidor: a da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais e a Ouvidoria da Defensoria 

Pública do Estado do Acre.  

A eleição de ouvidores ainda é incipiente no Brasil e a experiência da Ouvidoria 

da Defensoria Pública do Acre se destaca como uma dessas experiências pioneiras no 

país. No órgão, a escolha do ouvidor é procedida mediante eleição indireta, a partir da 

composição de uma lista tríplice organizada pelo Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos e Educação Popular do Acre-CDDHEPAC, dentre as entidades representativas 

da sociedade civil providas de personalidade jurídica de direito privado, atuantes junto 

ao Movimento Nacional dos Direitos Humanos-MNDH-AC
63

. Posteriormente, o 

Conselho Superior da Defensoria Pública se encarrega de escolher um dos três eleitos 
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pelo conselho, dentre cidadãos de reputação ilibada e não integrantes da carreira, 

cabendo ao defensor público geral do estado a nomeação
64

.  

Quanto à eleição por meio de conselhos, Gustavo Nassif destaca a necessidade 

de regulamentação, exemplificando que presenciara situações em que os conselhos 

atuaram de forma corporativa
65

.  

Apontada por Rubens Lyra e Célia Pitchon como detentora da legislação mais 

avançada do Brasil sobre ouvidorias públicas estaduais, a Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais também foi apontada por ouvidores entrevistados em Brasília como um 

bom ou salutar sistema
66

.  

A OGE/MG consagra a indicação do ouvidor-geral por parte do governador do 

Estado, mas a legislação lhe permite que usufrua efetiva autonomia, conforme tratado 

em tópicos antecedentes deste relatório. Sobre esse tocante, Célia Pitchon, ouvidora-

geral do Estado de Minas Gerais, pontua o seguinte:  

A autonomia da ouvidoria já é garantida, a legislação de Minas 

Gerais quanto a ouvidorias já garante isso. A partir do momento em 

que o ouvidor foi confirmado pelo legislativo, ele tem um mandato de 

dois anos e tem autonomia. Veja bem, a OGE é uma secretaria de 

estado, como todas as demais. A lei dá poder de fiscalizar as demais 

secretarias, mandato, autonomia técnica, financeira e orçamentária. O 

orçamento é pequeno, mas isso é um problema a ser resolvido com o 

legislativo. Há vinculação ao governador, mas não há subordinação. 

O mandato é essencial para a autonomia. A legislação de Minas é 

paradigma para as demais ouvidorias do país, todas querem chegar 

aonde nós já chegamos.
67

 

 Ao frisar que a legislação da OGE/MG permite a efetiva autonomia do ouvidor, 

Célia Pitchon posiciona-se contrariamente ao sistema de eleição direta, enfatizando que 

a escolha pela indicação por parte do governador do Estado não padece de ilegitimidade 

democrática, porquanto sua escolha deve ser sufragada pela Assembléia Legislativa, 

composta por representantes da sociedade.
68

  

Conforme aponta Célia Pitchon, importante frisar que, a despeito da escolha pela 
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indicação, cumpre-se mandato de dois anos, admitida recondução. Outro ponto digno de 

destaque é que o ouvidor-geral vincula-se hierarquicamente apenas ao governador do 

Estado, embora não esteja a este subordinado, possuindo prerrogativas e representação 

de Secretário de Estado. 

Conforme tratado anteriormente, o sistema da Ouvidoria Geral de Minas Gerais 

contempla seis ouvidorias especializadas. O critério para a seleção do ouvidor 

especializado não coincide com o da escolha do ouvidor geral. A única identidade de 

critérios ocorre quanto aos principais requisitos relacionados à pessoa do ouvidor para o 

exercício da função: reputação ilibada, idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos e 

formação universitária. O ouvidor especializado ainda deve possuir notório 

conhecimento na temática específica. 

Registre-se que, apesar de tais requisitos buscarem estabelecer um parâmetro 

mínimo para a qualificação do ouvidor, sua existência não necessariamente garante a 

capacitação do ouvidor e a eficiência da ouvidoria. É possível cogitar a possibilidade de 

alguns desses requisitos afastarem um profissional bem intencionado, experiente, 

capacitado e com sensibilidade para o cargo – é o caso dos critérios de idade mínima e 

formação universitária. 

 O Governador do Estado se incumbe de indicar um ouvidor geral e um ouvidor 

adjunto, nomes estes que devem ser aprovados pela Assembleia Legislativa. O Ouvidor 

de Fazenda, Patrimônio e Licitações é escolhido mediante indicação do ouvidor geral ao 

governador do Estado. Os ouvidores das demais ouvidorias especializadas, quais sejam, 

Ouvidoria de Polícia, Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Ouvidoria Educacional, 

Ouvidoria de Saúde e Ouvidoria Ambiental são eleitos por conselhos ligados à 

respectiva área de atuação, a partir de uma lista tríplice
69

.  

Esse critério congrega, dessa forma, um misto de eleição com indicação, 

conforme aponta Gustavo Nassif, ex-ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações 

Públicas do Estado e atual presidente da Associação Brasileira de 

Ouvidores/Ombudsman Seção Minas Gerais
70

.  

Após elogiar o sistema da OGE/MG, Nassif releva a importância de requisitos 

                                                           
69

 Os critérios para a escolha do ouvidor-geral e dos ouvidores especializados se encontram expressos na 

Lei Estadual mineira nº 15.294/2004, em seu art. 9º. 
70

 Anexo 2 .p. 29 



78 
 

 

mínimos que garantam a qualificação do ouvidor:  

Não é qualquer pessoa que pode ser ouvidora. Precisa de um nível mínimo 

de informação. É uma espécie de magistratura, a pessoa precisa 

compreender o que está fazendo. O que não existe, nos cargos para o 

legislativo, para o executivo, para ocupar um cargo de juiz, promotor, 

conselheiro do tribunal de contas, é necessário que haja requisitos mínimos e 

acho que isso deve ser atendido. 
71

 

Em face dos pontos destacados, as legislações da Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais e da Ouvidoria da Defensoria do Acre se destacam por permitir em sua 

sistemática conciliar legitimidade, eficiência e autonomia.  

A sistemática da legislação pertinente às demais ouvidorias analisadas pela 

pesquisa, de maneira geral, não garante satisfatoriamente a autonomia do ouvidor em 

sua atuação. Necessário ressalvar, contudo, que houve divergências entre os ouvidores 

entrevistados quanto imprescindibilidade de autonomia e independência, conclusão esta 

distinta da qual formulou o grupo de pesquisa, conforme tratado em tópicos anteriores. 

 

C) Da inexistência de um melhor procedimento in abstracto para a escolha de 

ouvidores 

Conforme ressaltaram os entrevistados Rubens Pinto Lyra, Manoel Eduardo 

Camargo e Gomes e Gustavo Costa Nassif, prestigiados autores na temática relativa à 

ouvidoria pública, não há um modelo acabado de ouvidoria e sequer um modelo 

aprioristicamente mais ou menos adequado.  

A pesquisa de campo reforça tais assertivas, ao fazer constatar que o exame de 

uma ouvidoria pública individualmente considerada deve receber diligente 

contextualização. Cada ouvidoria pública revela particularidades em seu 

funcionamento
72

, seja diante de fatores políticos, seja em virtude do local onde se 

encontra, seja devido a peculiaridades da população atendida, seja em decorrência de 

uma possível função especializada que se presta a desempenhar, seja por fatores outros.  

De maneira similar, na reunião do grupo de pesquisa com representantes da 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, a contratante, no dia 20 de 

dezembro de 2011 houve consenso nesse mesmo sentido.  
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 Anexo 2. p. 29 
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 Alguns ouvidores e servidores de fazem apontamentos nesse mesmo sentido. Vide páginas 66 e 108. 
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Tendo em vista as particularidades mencionadas, é importante levar em 

consideração, dentre os objetivos da ouvidoria, aquele que for considerado de maior 

relevância para que se possa chegar a uma resposta sobre qual modelo normativo deva 

ser seguido – tanto para a estruturação da ouvidoria como um todo quanto para a 

escolha de ouvidores, especificamente. 

Em sua palestra no Simpósio “Ouvidorias Públicas: da gestão à participação”, 

evento vinculado ao presente projeto de pesquisa, Manoel Eduardo Camargo e Gomes 

destacou a indissociabilidade entre função e estrutura no que tange às ouvidorias 

públicas. Em geral pretende-se que as ouvidorias conciliem tanto o princípio da 

eficiência quanto o princípio da participação popular em sua estruturação, mesmo que 

haja certa incompatibilidade entre ambos os preceitos. Segundo afirma o professor de 

Curitiba, tais princípios se vinculam a distintos tipos de racionalidade. O princípio da 

eficiência está voltado a uma racionalidade instrumental, enquanto o princípio da 

participação expressa racionalidade do tipo comunicacional dialógica. 

Epistemologicamente, existe tensão entre eficiência e participação. A participação pode 

levar à eficiência, mas a racionalidade de ambas é distinta. Ao se conceber o 

ombudsman e a ouvidoria pública, necessário bem definir qual o fim preponderante a 

ser concebido. Afirma o professor que, caso definido como preponderante o princípio da 

eficiência, deve-se ter uma composição de especialistas e, com efeito, o acesso à função 

de ouvidor público teria acessibilidade restrita. Caso definido como preponderante a 

ampla participação, necessário se conceba outra conformação estrutural de sorte que 

sejam privilegiados mecanismos que favoreçam maior legitimidade democrática na 

estruturação da ouvidoria, a começar pelo processo de escolha do ouvidor. No caso, o 

interesse público estaria diretamente ligado à materialização da participação popular em 

um grau mais amplo. O perfil do ouvidor também conformaria certa distinção entre 

esses dois possíveis modelos. Enquanto neste último confere-se tônica que amplifica o 

papel político do ouvidor, o primeiro privilegia papel de sorte mais tecnocrata.  

Sendo assim, sobre o processo de escolha do ouvidor, alguns dos entrevistados 

apontam que, por vezes, o fato de um ouvidor ser escolhido pelo titular da instituição a 

ser fiscalizada pode beneficiar a eficiência na atuação da ouvidoria. Isso ocorre 

porquanto uma maior liberdade de escolha pelo titular da instituição poderia privilegiar 

maior capacidade técnica para a gestão. Além de Célia Pitchon, vários dos ouvidores 



80 
 

 

entrevistados apontam que é o respaldo perante o gestor que deve preponderar no que 

concerne ao método de escolha de ouvidores.
73

 

Entretanto, devemos nos atentar ao fato de que a escolha do ouvidor por eleições 

não significa que sua capacidade técnica será inferior à de um ouvidor escolhido pelo 

gestor, imagina-se, apenas, que ao ser escolhido há a possibilidade de escolha de uma 

pessoa que não esteja tecnicamente preparada para as funções de ouvidor. Não podemos 

nos esquecer, todavia, que a indicação do ouvidor pelo gestor do órgão também não é 

uma garantia da excelência técnica do ouvidor, pois a escolha pode não ser acertada, 

como por vezes ocorre.
74

 

Mesmo o raciocínio que privilegia a racionalidade instrumental não elide a 

imperiosidade de existir efetiva autonomia por parte da ouvidoria e do ouvidor em sua 

atuação
75

. Aqui, cumpre reforçar a necessidade de mandato e independência 

administrativa e orçamentária, bem como ampla liberdade investigativa entre os órgãos 

da Administração Pública.  

Sob o enfoque comunicacional dialógico, quando a característica considerada 

como prevalente sobre as demais for a participação popular, deve-se prezar processos de 

escolha de ouvidores que contemplem formas mais amplas de participação, como o 

seria por intermédio de eleições, ainda que indiretas. Dessa forma, a prioridade estaria 

na legitimidade democrática do ouvidor. 

Nem todos os especialistas na temática relativa às ouvidorias públicas parecem 

comungar com essa pretensa prerrogativa do ente competente na adoção do enfoque 

instrumental ou do enfoque dialógico para a ouvidoria que se intenta estruturar. Rubens 

Pinto Lyra asseverou no “Curso de Extensão sobre Ouvidorias Públicas”, realizado 

entre os dias 22 a 24 de março de 2012 em Belo Horizonte, que as ouvidorias públicas 

devem usufruir o mais amplo grau de autonomia possível, a começar pela autonomia 

política, diretamente ligada ao procedimento de escolha do ouvidor. Segundo o 

professor da Paraíba:  
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 Sobre esse respeito, vide páginas 76, 84, 95 e 110 do Anexo 1. 
74

 Aliás, a pesquisa empírica reuniu relatos a respeito de efeitos políticos negativos que podem decorrer 

do modelo de escolha de ouvidores mediante a indicação por parte do governador. Vide páginas 21 e 23 

do anexo 1. 
75

 Embora haja posições em contrário, sobretudo em Brasília, a conclusão da equipe de pesquisa foi pela 

necessidade de autonomia, como sem fundamentando no presente capítulo e também no capítulo que 

concerne às estruturas. 
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O primeiro requisito para a autonomia do ouvidor é de caráter 

político. Quer dizer, diz respeito à relação de poder entre o titular 

desse órgão e a instituição que fiscaliza. Relação que se expressa, 

como vimos, na atribuição de mandato certo e escolha do ouvidor por 

um colegiado independente.
 
(LYRA, 2010, pág. 32.) 

 A análise dos dados obtidos a partir da pesquisa de campo convergiram com os 

estudos bibliográficos específicos sobre ouvidoria pública no que concerne à 

necessidade de autonomia
76

. Foi também nesse mesmo rumo que a hipótese preliminar 

quanto a esse ponto foi elaborada. Segundo essa confirmada hipótese, é preciso que a 

ouvidoria pública e o ouvidor logrem certo grau de autonomia para o desempenho de 

suas funções. Entretanto, por meio da pesquisa não foi possível chegar a um resultado 

conclusivo sobre a necessidade ou não da eleição de ouvidores, pelas razões expostas 

neste sub-tópico.  

Colocando a questão em termos mais claros, a conclusão foi a de que a 

existência de mandato se faz essencial para que exista um grau mínimo de autonomia 

política da ouvidoria e independência do ouvidor com relação ao gestor
77

, conforme já 

visto. No entanto, não é possível inferir abstratamente se o modelo de indicação por 

meio do gestor ou o modelo de eleição seria o mais adequado. Certamente o modelo da 

eleição é privilegiado no que concerne à legitimidade da escolha dos ouvidores, o que 

fez com que alguns dos palestrantes do simpósio Ouvidorias Públicas: da gestão à 

participação mencionassem uma forma de compreensão da eficiência desse modelo de 

escolha pela legitimidade em si. Tal modo de concepção reflete notadamente o enfoque 

comunicacional dialógico. 

Conquanto Rubens Lyra seja enfático quanto à necessidade de autonomia 

política em seu mais elevado grau, de forma que seria importante a escolha de ouvidor 

por meio de eleições por parte de colegiado independente, não é possível concluir pela 

presente pesquisa se de fato o modelo de eleição indireta seria o mais adequado sob o 

enfoque instrumental – que prioriza o princípio da eficiência. Primeiro porque as 

análises de cotidiano não contemplaram ouvidorias que adotassem exclusivamente o 

modelo de eleição de ouvidores, sendo assim impossível verificar a efetividade de tal 

modelo. A única estrutura analisada nesse sentido foi a Ouvidoria da Defensoria Pública 
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 Um dos principais problemas constatados devido à ausência de autonomia, consoante já se mencionou, 

é o de que a atuação do ouvidor público fica sujeita à vontade do superior hierárquico e a outros 

problemas de ordem política, o que frequentemente acaba impedindo o exercício de sua função. Remete-

se, por exemplo, ao relato expresso na página 117 do anexo I. 
77

 Ressalve-se uma vez mais a existência de posições em contrário, contudo.  
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do Acre, no entanto tal exame foi procedido apenas normativamente, diante de 

impossibilidades financeiras e organizacionais da visita dos estagiários de campo a 

ouvidorias públicas distantes de Minas Gerais e de Brasília. Sobre a eleição indireta, a 

Ouvidoria Geral do Estado de Minas poderia servir como parâmetro no que concerne às 

ouvidorias especializadas, mas estas não podem servir como parâmetro para um modelo 

próprio e independente de ouvidoria, eis que se vinculam a uma estrutura mais ampla 

que comporta um misto de indicação pelo gestor e eleição (esta especificamente quanto 

à maior parte das ouvidorias especializadas). Uma vez que o ouvidor-geral é escolhido 

pelo próprio governador e os ouvidores especializados estão diretamente ligados ao 

ouvidor-geral, a OGE/MG seria insuficiente como parâmetro para tais constatações.  

Segundo, houve significativas divergências de opinião quanto a esse tocante, 

tanto a partir de informações obtidas nas análises de cotidiano, quanto nas entrevistas, 

palestras e debates com ouvidores e autores da literatura jurídica especializada na 

temática. E mais: tais divergências parecem orientadas por concepções prévias de índole 

político-ideológicas. O próprio modo de conceber e interpretar a ouvidoria pública 

parece passar pelo intermédio das convicções do intérprete, ainda que tais convicções 

tenham se produzido a partir de experiências no ofício de ouvidor. Os relatos de 

experiência não foram unânimes nesse sentido.  

Assim, infere-se a partir do exposto que a estruturação da ouvidoria pública é 

precedida pelo enfoque segundo o qual o seu intérprete lhe confere quanto à função que 

se acredita preponderante. Esse enfoque decorre de uma racionalidade 

predominantemente instrumental ou comunicacional dialógica, na terminologia de 

Manoel Gomes, e parece decorrer diretamente de concepções de índole político-

ideológica. Portanto, a estruturação da ouvidoria pública não escapa de escolhas 

políticas prévias ao ato normativo que lhe institui. Assim, é forçoso registrar que pela 

pesquisa não há como se concluir que um certo procedimento para a escolha do ouvidor 

é, em abstrato, mais ou menos adequado que o outro. 

De todo modo, independentemente dessa tensão entre os enfoques dialógico e 

instrumental, é possível garantir um mínimo de eficiência no funcionamento da 

ouvidoria pública e potencializar substancialmente a consecução de suas finalidades. 

Ademais, é necessário que o procedimento garanta um mínimo de legitimidade 

democrática. Isso se dá mediante ato normativo que regulamente o procedimento de 

escolha de ouvidores conforme alguns parâmetros mínimos, segundo já se enfatizou. 
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Nesse sentido, o próprio ato normativo poderia instituir diretrizes para a escolha 

de ouvidores a depender das particularidades da ouvidoria. Foi dito acima que um 

exemplo de particularidade a se considerar é o exercício de função especializada, que 

demanda condições especiais ao ouvidor. É o caso da ouvidoria de polícia. Ademais, é 

importante que a ouvidoria de polícia se conforme a uma estrutura de ouvidoria externa, 

o que redunda em requisitos diferenciados no processo de escolha do ouvidor. Tais 

requisitos deveriam vir contemplados normativamente. 

Tenha-se em mente que, para a estruturação da ouvidoria pública, faz-se devida a 

observância ao princípio democrático
78

, que consagra a legitimidade das instituições 

com a participação popular, e aos princípios que regem a Administração Pública – 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
79

. Os princípios 

constituem espécies de normas jurídicas ao lado das regras e sua observância se faz 

imperativa, a despeito da elevada generalidade e abstração de seus preceitos. Segundo a 

teoria de Robert Alexy (ALEXY, 2008), os princípios são normas que constituem 

mandamentos de otimização, devendo ser observados na maior medida possível, 

segundo as possibilidades fáticas e jurídicas do caso. 

Sendo assim, independentemente da tensão entre os enfoques dialógico e 

instrumental da ouvidoria pública, é possível garantir um mínimo de eficiência em seu 

funcionamento e potencializar substancialmente a consecução de suas finalidades. 

Ademais, é necessário que o procedimento de escolha do ouvidor garanta um mínimo 

de legitimidade democrática. Isso se dá mediante ato normativo que regulamente esse 

procedimento de acordo com alguns parâmetros mínimos, segundo já se enfatizou. 

No sistema de escolha pela indicação, uma possibilidade para se garantir um 

mínimo de legitimidade democrática é a sabatina pelo legislativo da pessoa indicada, 

como acontece com o ouvidor-geral da Ouvidoria Geral de Minas Gerais.  

No caso do sistema de eleição, que notavelmente prioriza o enfoque 

comunicacional dialógico e amplia o peso da participação popular, estudou-se na 

pesquisa a possibilidade de se precaver quanto a um mínimo de eficiência, 

estabelecendo-se requisitos mínimos que o candidato deve preencher para que possa 

exercer o cargo de ouvidor. 
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 Consagrado logo no art. 1º da Constituição de 1988. 
79

 Constantes no art. 37 da Constituição.  
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Gustavo Nassif assevera a importância de requisitos que assegurem um mínimo 

de qualificação pessoal à figura do ouvidor:  

Não é qualquer pessoa que pode ser ouvidora. Precisa de um nível 

mínimo de informação. É uma espécie de magistratura, a pessoa 

precisa compreender o que está fazendo. O que não existe, nos cargos 

para o legislativo, para o executivo, para ocupar um cargo de juiz, 

promotor, conselheiro do tribunal de contas, é necessário que haja 

requisitos mínimos e acho que isso deve ser atendido.   
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4.5 CONCLUSÕES 

Conclui-se, portanto, que cabe às ouvidorias auxiliar a Administração no 

aprimoramento dos seus serviços e atuarem como órgãos de fiscalização da 

Administração Pública, através das demandas levantadas pelos administrados. Na 

estrutura interna adotada atualmente na maioria das ouvidorias é possível perceber que 

essas duas funções não têm sido conciliadas. Normalmente, por questões políticas, tem-

se notado certa predileção apenas pela primeira função.   

No entanto, não cabe dizer que esse tipo de ouvidoria não possa funcionar 

como órgão auxiliar da Administração Pública.  Ela teria capacidade de mostrar ao 

Administrador quais os problemas existentes no órgão e cobrar medidas efetivas para 

sua solução e, assim, cumpriria a função de ser órgão de fiscalização da Administração 

Pública.  

Os parâmetros que foram traçados para estarem presentes em uma legislação 

pertinente ao Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas foram embasados na pesquisa de 

campo, vez que o acompanhamento do cotidiano nos trabalhos realizados permitiu 

observar, na prática, a aplicação das normas existentes que regulamentam sua atuação. 

Embora grande parte das ouvidorias do Poder Executivo Federal, por exemplo, não 

possuam uma legislação tão complexa quanto a da OGE/MG, os entrevistados durante a 

pesquisa de campo, após conhecerem o modelo da OGE/MG, mudaram suas opiniões 

sobre a necessidade da ouvidoria ter imparcialidade e sobre a escolha dos ouvidores. 

Elogiaram o modelo da OGE/MG após conhecê-lo: o Ouvidor Geral do Ministério do 

Trabalho, Ouvidor do Ministério da Fazenda e Ouvidor da Previdência Social.  

Por fim, o que se deve ter garantido por lei é a atuação da ouvidoria sem 

qualquer embaraço ou conflito de interesses, assegurando que o ouvidor possa atuar 

livremente para combater comportamentos elitistas, fisiológicos, clientelista ou 

corporativista.  

Diante das impressões relatadas pelos pesquisadores de campo e das entrevistas 

e comentários feitos pelos ouvidores e atendentes nas ouvidorias pesquisadas, chegou-se 

à conclusão de que o perfil do ouvidor faz sim diferença para a eficiência da ouvidoria, 

mas um órgão de tanta relevância no Estado Democrático de Direito não pode depender 
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exclusivamente de características pessoais para atingir seus objetivos. Cabe à lei 

conferir legitimidade e segurança à atuação das ouvidorias. 
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5  A LINGUAGEM E O ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO 

Entendidas as ouvidorias públicas como órgãos essenciais na realização da 

vivência democrática, uma vez que elas são (ou deveriam ser) um importante canal de 

interação entre cidadão e Estado, deve-se estar atento à qualidade da comunicação entre 

estes agentes. A começar por seus pressupostos mais básicos, como a facilidade que o 

cidadão encontra (ou não) para chegar a uma ouvidoria. 

Nesta seção volta-se aos problemas diagnosticados na pesquisa de campo no que 

tange à comunicação entre cidadão e Estado via ouvidorias públicas: os canais 

disponíveis para o atendimento, o uso de variedades distintas da língua portuguesa por 

atendente e manifestante e, por fim, a questão do atendimento presencial. Constatou-se, 

especialmente por meio das técnicas metodológicas qualitativas empregadas, que 

embora existam dificuldades de ordem linguística na interação entre cidadão e atendente 

em alguns casos, este problema pode ser superado por meio de estratégias relativamente 

simples, como adequada capacitação dos servidores responsáveis pelo atendimento ao 

público, que os conscientize quanto ao fenômeno da variação linguística, característico 

de qualquer língua viva. 

Na aplicação dos questionários, na realização das entrevistas, nas visitas a 

ouvidorias, bem como na análise dos resultados, a equipe se orientou pelas seguintes 

hipóteses:  

1. Quanto mais numerosos e diversos forem os canais de atendimento e sua 

divulgação efetiva, maiores as chances de o cidadão efetuar uma manifestação. 

2. A interação entre cidadão-atendente pode ser dificultada por diferenças de 

vocabulário ou formas de falar associadas à variação linguística ou diferenças de 

registro.  

3. A consciência desse fenômeno por parte do poder público, materializada na 

adequada capacitação de seus servidores, contribuirá para a melhoria da 

qualidade dessa comunicação e, portanto, para a concretização da função a que 

se propõem as ouvidorias públicas. 
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Apresenta-se, ainda, a questão do atendimento presencial ao cidadão e de sua 

importância, tanto na forma atual de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais (OGE/MG), quanto no modelo que se visa a propor com a presente 

pesquisa. 

5.1  VARIEDADES DA LÍNGUA PORTUGUESA
80

 

Um dos fatores que pode contribuir para o afastamento do cidadão ou, pelo 

menos, dificultar sua efetiva participação por meio das ouvidorias públicas, consiste na 

diferença de variedade linguística e de registro utilizada por ele e por quem o atende. 

Este problema foi mais evidente nas ouvidorias de cidades do interior de Minas Gerais 

pesquisadas, mas também foi observado em Belo Horizonte, tanto nas visitas realizadas, 

quanto ao longo da aplicação dos questionários ao público geral
81

.  

A ideia de que o Brasil é um país que mantém uma homogeneidade linguística 

impressionante, apesar de suas dimensões continentais, ignora, por um lado, a existência 

de mais de duzentas línguas faladas no território nacional por populações indígenas e 

comunidades de imigrantes
82

 e, por outro lado, as variações da língua portuguesa. É 

sobre este último aspecto, mais grave porque mais propício a passar desapercebido, que 

se foca a presente avaliação do trabalho das ouvidorias públicas estudadas e a proposta 

de um modelo. 

Entretanto, deve-se ressaltar que, durante as entrevistas realizadas na Ouvidoria 

da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, foi apontada a necessidade 

de implementação de um canal de comunicação para atendimento aos grupos indígenas, 

que não possuem, em sua maioria, acesso à internet, para não mencionar aqueles que 

sequer dominam a língua portuguesa. Também foram relatadas dificuldades no 

atendimento a comunidades tradicionais remanescentes de quilombos. Ademais, foi dito 

que a maioria do público atendido é de analfabetos, razão pela qual muitas das 

reclamações apresentadas por escrito são realizadas por terceiros, não pela pessoa 

diretamente interessada. Estas constituem parte significativa das manifestações 

recebidas pela ouvidoria, uma vez que sua sede está em Brasília, único local em que é 

possível o atendimento presencial. O atendimento a esse público com restrições como 
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 As considerações teóricas da presente seção tiveram por base a dissertação de mestrado “Direito, 

Linguagem e Pessoalidade”, da pesquisadora Aline R. B. Pereira, em fase de conclusão. 
81

 Vide Anexo 1 e Anexo 3, análise do questionário aplicado ao público geral. 
82

 As línguas faladas no Brasil. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2006/02/24/linguas-

faladas-no-brasil/ acesso em 28 fev. 2012. 

http://www.cultura.gov.br/site/2006/02/24/linguas-faladas-no-brasil/
http://www.cultura.gov.br/site/2006/02/24/linguas-faladas-no-brasil/
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ausência de acesso a internet, não falar a língua portuguesa ou falar uma variedade 

peculiar do português (como comunidades tradicionais quilombolas) também deve ser 

levado em conta pelo Estado. Contudo, o aprofundamento da questão extrapola os 

limites da presente pesquisa e demanda estudos adicionais direcionados especificamente 

a este público. 

Estudos de sociolinguística reconhecem a existência de grande diversidade na 

língua portuguesa falada no Brasil, tanto no que diz respeito a diferenças regionais, 

quanto entre populações rurais e urbanas de uma mesma região, bem como entre 

contingentes iletrados da população e aqueles que têm acesso à educação de 

qualidade.
83

   

“A língua portuguesa no Brasil apresenta uma ampla gama de variação que 

pode ser melhor compreendida se imaginarmos um continuum em cujas 

extremidades se colocam, de um lado, os dialetos rurais falados em áreas 

isoladas, e, de outro, a variedade padrão falada em áreas urbanas pelos 

grupos sociais com alto nível de instrução. Ao longo do continuum 

distribuem-se, sem fronteiras definidas, variedades mais próximas ou mais 

distantes da norma culta ideal, dependendo de diversos fatores 

condicionadores da variação da língua.” ( BORTONI-RICARDO, 1984 p. 

10). 

Os falantes das variedades que se afastam do padrão culto da língua são, 

frequentemente, “moradores da zona rural ou das grandes cidades, miseráveis ou 

pobres, analfabetos ou semianalfabetos [...]” (BAGNO, 2009. p. 28) que, em sua 

maioria, não têm acesso à educação de qualidade e, portanto, à variedade padrão. 

“Como a educação de qualidade ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país, 

uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio das formas 

prestigiadas de uso da língua.”  

Estas procuram se aproximar da gramática normativa, a qual prescreve uma 

determinada forma de uso da língua como correta, e poderia auxiliar a manter uma certa 

unidade (na forma escrita, por exemplo) que garanta a inteligibilidade entre os 

diferentes grupos, apesar das diversidades dialetais inerentes a qualquer língua viva. 

Diferentemente do uso da língua pelos falantes nativos, a gramática normativa se 
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 Nesse sentido: BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: edições 

Loyola, 2009. p. 28.; BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Problemas de comunicação 

interdialetal. Revista Tempo Brasileiro, 78/79: 9-32. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro LTDA., 
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migração e redes sociais. São Paulo: Parábola Editorial, 2011; CASTILHO, Ataliba T. de. Uma política 

linguística para o português. Disponível em: < 

http://www.museulinguaportuguesa.org.br/files/mlp/texto_17.pdf> acesso em 12 mar. 2012. 
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relaciona à forma escrita e é aprendida na escola. Portanto, o reduzido acesso à 

educação de qualidade restringe seu conhecimento por boa parcela da população. Não 

se ignora que este é um problema a ser resolvido pelas políticas educacionais no longo 

prazo. Porém, há medidas imediatas que podem e devem ser tomadas pelas ouvidorias 

públicas para que elas sejam acessíveis ao maior número possível de cidadãos, 

independentemente de sua escolaridade.
84

 

No Brasil, segundo dados disponíveis no site do Ministério do Trabalho 

divulgados no ano de 2007
85

, há 10,4% de analfabetos assim distribuídos nas regiões: 

Norte (11,3%); Nordeste (20,8%); Sudeste (6,0%); Sul (5,7%) e Centro-Oeste (8,4%). 

Importante destacar também a situação dos analfabetos funcionais que chegam a 22,2%, 

sendo 23,6% na região Norte; 34,4% no Nordeste; 16,5% no Sudeste; 16,5% no Sul e 

20% no Centro-Oeste.  

Ainda segundo as mesmas fontes, somados os analfabetos strictu sensu e os 

funcionais, o analfabetismo alcança 32,6% da população – distribuídos nas regiões 

Norte (36,9%); Nordeste (55,2%); Sudeste (22,5%); Sul (22,2%) e Centro-Oeste 

(28,3%). Conforme dados do Censo Demográfico do mesmo ano, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total do Brasil era de 

183.987.291 habitantes. Assim, dada a taxa de 32,6% de analfabetismo (lato sensu) no 

país, conclui-se que o número total de analfabetos país beira os 60 milhões 

(59.979.856). 

Portanto, milhões de brasileiros não dominam as formas prestigiadas de uso da 

língua, associadas à gramática normativa, e são, pois, incapazes de compreender a 

linguagem dos órgãos do poder público, o que pode ser uma barreira ao acesso a 

direitos
86

. (BAGNO, 2009. p. 30). 
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 Apenas para exemplificar, a gramática normativa considera incorreto o uso de próclise em início de 

frases. Entretanto, isso é característico do português falado no Brasil. Alguém que se valesse da ênclise ou 

mesóclise na comunicação oral, especialmente – e, no caso da última, mesmo na comunicação escrita –, 

poderia tornar mais difícil a compreensão de seu interlocutor ou ser visto por este como alguém que 

impõe uma distância imediata entre ambos na comunicação, ou como pedante, entre outros. Logo, um 

texto que evitasse estas últimas formas de colocação pronominal, já poderia ser visto como mais próximo, 

mais acessível à população. 
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 Anuário da qualificação social e profissional: 2007, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, São Paulo: 2007. Disponível em: 

 <http://www.mte.gov.br/dados_estatisticos/Anuario_qualificacao_profissional_2007.pdf> Acesso em: 12 

de março de 2012. 
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 Segundo o mesmo autor, “[...] muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores [vem 

demonstrando] que os falantes das variedades linguísticas estigmatizadas têm sérias dificuldades em 
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Isso também fica evidente no estudo citado, de BORTONI-RICARDO, no qual 

se demonstrou que os falantes da variedade classificada por ela como rurbanas 

(características de populações urbanas egressas da zona rural, mais especificamente, no 

caso de sua pesquisa, residentes na Brazlândia – DF) muitas vezes tinham dificuldades 

em compreender as perguntas feitas pelos estudantes universitários que auxiliaram no 

procedimento de coleta de dados por meio das entrevistas, bem como em compreender 

as notícias divulgadas na mídia nacional. (BORTONI-RICARDO, 1984 p.16). 

A variação linguística é fenômeno conhecido há muito tempo 

pelo poder público. Os planos nacionais curriculares para a educação básica, publicados 

nos anos de 1997 e 1998, já trazem, no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa, 

as noções de variação linguística como fenômeno natural em qualquer língua viva, a 

ideia de que nenhuma variedade é superior a outra, que a escolha de um registro em 

detrimento de outro é sobretudo de uma questão de adequação do código escolhido à 

sua situação de uso, e chamam a atenção para o preconceito linguístico.
87

  

Não obstante, trata-se de um aspecto amplamente negligenciado pela sociedade e 

pelas mais diversas áreas de estudo. Isso ficou evidente nas recentes polêmicas em torno 

do livro didático fornecido pelo ministério da educação na grande mídia nacional. Trata-

se de um dos volumes da coleção “Viver e Aprender”, o livro de Língua Portuguesa 

“Por uma Vida Melhor”. Em um capítulo intitulado “Escrever é diferente de falar”, o 

livro apresenta três frases que ilustram variações de registro: “Os livro ilustrado mais 

interessante estão emprestado”; “Nós pega o peixe” e “Os menino pega o peixe”
88

, 

explicando que estas podem ser utilizadas dependendo da situação, posto não haver 

incorreção alguma em se adequar a linguagem à situação de comunicação na qual o 

falante está inserido – pelo contrário, isso evidencia a competência linguística do 

falante. 

                                                                                                                                                                          
compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve exclusivamente da norma 

padão.” Op. Cit. p. 30. 
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 PARÂMETROS curriculares nacionais – 1ª a 4ª série. Vol. 02. Língua Portguesa. Brasil: Ministério da 

Educação disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12640%3Aparametros-
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Fev. 2012. 
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 CLETO, Mirella. Um livro didático de Português que ensina a falar errado… Que explicações vão dar 

sobre isso?. Disponível em: <http://www.viveraprender.org.br/2011/05/um-livro-didatico-de-portugues-

que-ensina-a-falar-errado-que-explicacoes-vao-dar-sobre-isso/>. Acesso em: 12 mar. 2012. 
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Numa clara confusão entre registro, variação linguística e norma padrão da 

língua, boa parte da mídia nacional afirmou que o livro defenderia o endosso a falar 

errado para evitar o preconceito linguístico,
89

 questionou-se se tratar ele de um livro 

didático
90

, para não mencionar a crítica de parlamentares na afirmação preocupada de 

que, “sem um idioma correto, o país poderá virar a ‘casa da mãe Joana’”
91

.  

A polêmica instaurada em torno de um livro que apresenta, de maneira 

simplificada, algumas conclusões dos estudos mais recentes de linguística e 

sociolinguística, explicando um fenômeno comum a toda língua viva, evidencia não só 

a ignorância da sociedade de maneira geral quanto ao fenômeno da variação linguística 

e da importância do domínio de diferentes registros nas diversas situações 

comunicativas, mas também a prática do preconceito linguístico: a maneira como uma 

pessoa fala frequentemente constitui motivo de discriminação, talvez uma das poucas 

causas discriminatórias que não é proibida pelo nosso ordenamento, preconceito este 

que é, como no caso relatado, muitas vezes ignorado.
 92

 

Este aspecto se torna mais grave por reforçar os processos de exclusão: por um 

lado, “falar errado” pode ter impactos na mobilidade social e na melhoria da vida 

profissional de um sujeito e, por outro lado, o que interessa mais diretamente ao 

presente estudo, a ausência de desenvolvimento de competências linguísticas que 

permitam ao cidadão compreender a variedade padrão da língua dificulta seu acesso aos 

órgãos do poder público e, portanto, a expressão de suas opiniões e necessidades diante 

do Estado. 

Essa questão impõe dificuldades ao cidadão em duas direções: a primeira se 

refere à compreensão das notícias veiculadas na mídia, especialmente na impressa e nos 

textos do Poder Público, é limitada (problema na adequada recepção e interpretação de 

mensagens). (BORTONI-RICARDO, 1984 p. 10). A segunda refletirá na efetiva 

                                                           
89
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inserção do cidadão na esfera pública e em sua capacidade de intervir em sua construção 

(problema na elaboração eficiente de mensagens), já que apenas uma parcela restrita da 

população tem acesso à educação de qualidade e desenvolve minimamente as 

competências linguísticas necessárias a se expressar eficientemente. 

5.2 DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO 

RELACIONADAS À LINGUAGEM 

Para diagnosticar possíveis dificuldades de comunicação relacionadas à 

linguagem no atendimento das ouvidorias públicas, o presente estudo se valeu de 

entrevistas estruturadas direcionadas aos atendentes das ouvidorias, entrevistas 

estruturadas à população, bem como das entrevistas semiestruturadas com ouvidores e 

de observações ao longo das pesquisas de campo. Ressalta-se que a própria realização 

das entrevistas com o público geral se constituiu em importante momento de observação 

de aspectos relacionados à linguagem
93

. 

Nas entrevistas, foram feitas três perguntas, uma delas no questionário aplicado 

aos servidores que trabalham diretamente com o público (atendentes), e as outras duas 

no questionário destinado ao público geral.
94

 Na elaboração dessas perguntas, cuidou-se 

para que sua redação não direcionasse a resposta do entrevistado, razão pela qual a 

questão da linguagem não é mencionada expressamente. Também por esta razão optou-

se por uma segunda parte aberta, em que caberia ao entrevistado indicar possíveis 

causas para o problema, se existente, e não escolher entre opções previamente dadas. 

A) Entrevista com os atendentes 

Foram entrevistados 55 (cinquenta e cinco) atendentes, sendo 22 deles em Belo 

Horizonte e 33 em cidades do interior de Minas Gerais.  A eles perguntou-se: “As 

pessoas compreendem o trabalho das ouvidorias e as informações passadas a elas?”. As 

opções de resposta para a parte fechada podem ser vistas na tabela abaixo: 

Tabela 5 – Resposta dos atendentes sobre a compreensão do público 
atendid
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 Vide anexo 1 e Anexo 3 (análise do questionário aplicado ao público geral). 
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 Também o questionário que se elaborou para aplicar ao público já atendido por alguma ouvidoria 

pública trazia uma questão com este objetivo. A dificuldade de se encontrar pessoas que realizaram uma 
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a interação entre atendente-cidadão tendo em vista aspectos linguísticos. Entretanto, não se obteve 

autorização das ouvidorias para a realização do procedimento. 
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Apresenta-se, primeiramente, alguns problemas quanto às respostas obtidas. No 

caso dos 55 atendentes entrevistados, 14 não deveriam responder a parte aberta da 

questão, visto que 10 responderam “sim, muito” e 4 jamais haviam atendido a 

manifestantes da OGE/MG. A parte aberta da questão deveria ter, portanto, 41 respostas 

válidas. Tanto os que responderam não se aplica (4) quanto os que deixaram a questão 

em branco (7) estão no grupo de pessoas que ou nunca atenderam a um manifestante, ou 

que consideram que as pessoas têm ampla compreensão das informações passadas a ela. 

Entretanto, um entrevistado que respondeu “razoável” não soube explicar por que, e um 

questionário em que a pessoa respondeu “pouco” não teve a parte aberta preenchida, daí 

o fato de haver apenas 39 respostas abertas consideradas, e não as 41 esperadas
95

. 

Como se pode ver, 34,6% dos entrevistados considera que a compreensão do 

público quanto ao trabalho das ouvidorias e às informações recebidas durante o 

atendimento varia de um nível baixo – compreendem “um pouco” (29,1%) à ausência 
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 Questionários 032 e 022 aplicados ao público geral, respectivamente. 

  Frequência Percentual 

Não 3 5,5 

16 29,1 

22 40,0 

Sim, muito 10 18,2 

4 7,3 

Total 55 100,0 

Frequência Percentual 

1 2,0 

Acham que a ouvidoria lida somente com reclamações 2 4,0 

Manifestantes quererem o problema resolvido na Ouvidoria 2 4,0 

Problemas de entendimento entre atendente e manifestante 5 9,0 

Desconhecem existência da ouvidoria/baixa procura 5 9,0 

Pouca informação do manifestante sobre funcionamento de ouvidorias 23 42,0 

 

  
 

As pessoas compreendem o trabalho das ouvidorias e as informações passadas a elas? 

Sim, um pouco 

Sim, razoavelmente 

Nunca atendeu manifestante da OGE 

Se não, pouco ou razoável, por quê?* 

Problema de linguagem (entendimento entre atendente e  
manifestante), pouca informação do manifestante sobre funcionamento  
de ouvidorias e estes quererem o problema resolvido na Ouvidoria. 

1 2,0 

Não aceitação do manifestante ao que lhe foi informado 
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de compreensão (5,5%), enquanto 40% acredita que a compreensão seja razoável, mas 

não plena (“sim, muito”), resposta dada por 18,2% dos atendentes
96

.  

As respostas à questão aberta, destinada aos que entendem que a compreensão 

do público quanto ao que é dito no atendimento é nula (“não”), baixa (“sim, um pouco”) 

ou razoável (“sim, razoavelmente”), foram classificadas, de acordo com os problemas 

apontados pelos entrevistados, nas categorias que se pode ver na tabela 4. 

No total, foram apresentadas 39 respostas. Destas, 11% (seis) relataram a 

existência de problemas entendimento entre atendente e manifestante (sendo que cinco 

delas falaram apenas na dificuldade de entendimento; e uma apontou a dificuldade de 

entendimento aliada à falta de informação sobre a ouvidoria por parte do manifestante). 

Inclui-se nesta categoria a existência de problemas no entendimento e na compreensão 

(afirmação de que o manifestante não consegue se expressar bem, ou de que o atendente 

tem dificuldade em entender o cidadão), bem como referências diretas à necessidade de 

uso de um vocabulário técnico pelos atendentes. As respostas assim consideradas são 

transcritas abaixo: 

Devido à linguagem técnica, segundo ele a pessoa atendente deve se 

contextualizar com a realidade de cada cidadão. Assim, a comunicação fica 

mais compreensiva. 

Razoável. Dificuldade do cidadão de interpretar as informações que lhe são 

passadas. 

Razoável. Algumas vezes há dificuldades no diálogo devido à dificuldade do 

cidadão de compreender algumas informações passadas a eles, por não 

entenderem certas palavras técnicas, mas indispensáveis. 

Na maioria das vezes o público que procura as ouvidorias já conhecem o 

funcionamento, ou seja, possuem conhecimento prévio. Entretanto observa-se 

que quem vem pela primeira vez não consegue se expressar muito bem.
97

 

 Nas respostas acima são mencionadas dificuldades quanto a “certas palavras 

técnicas”, que seriam indispensáveis ao atendimento; a “linguagem técnica”, quando 

caberia ao atendente “se contextualizar com a realidade de cada cidadão”; a “dificuldade 

do cidadão de interpretar as informações que lhe são passadas”; bem como o fato de que 

quem já conhece o funcionamento das ouvidorias teria um desempenho melhor: “quem 

vem pela primeira vez não consegue se expressar muito bem.” 
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 Observe-se que a porcentagem ora apresentada leva em conta também os entrevistados que nunca 

realizaram um atendimento a manifestante da Ouvidoria Geral do Estado. 
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 Anexo 3 – Análise dos dados dos questionários dos servidores atendentes perguntas abertas. 
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Essas observações colocam em evidência as duas variáveis associadas pelos 

linguistas já citados à compreensão de uma mensagem verbal: a competência linguística 

do interlocutor (entendida como “seu conhecimento da fonologia segmental e supra-

segmental, da gramática e da semântica da língua.”) e seu conhecimento de mundo, que 

compõe seu quadro de referência.
98

 (BORTONI-RICARDO, 1984 p. 17) 

A incompreensão do cidadão sobre determinada palavra técnica resulta do 

desconhecimento do termo aliado muitas vezes à ignorância absoluta de seu conteúdo 

referencial. No caso em questão, infere-se que a associação do termo “ouvidoria 

pública” a AGU, defensoria pública, “aquela coisa de advogado do governo” – como 

constatado nas entrevistas aplicadas ao público geral
99

 – resulta não só da pouca 

familiaridade do cidadão com o termo (não são sequer de palavras difíceis de se 

pronunciar ou totalmente desconhecidas) – mas sobretudo da ausência de conhecimento 

do conteúdo referencial (existência, funcionamento, função deste órgão estatal). Em 

outras palavras, as dificuldades de ordem linguística que se interpõem podem abranger 

tanto o vocabulário empregado no atendimento, quanto o próprio conhecimento do 

cidadão a respeito das instituições e do funcionamento do Estado. 

 Ambas as variáveis têm relação profunda com o limitado acesso à educação de 

qualidade (especialmente a educação de base), bem como com a cultura democrática 

ainda incipiente em nosso país (a qual também se relaciona, em alguma medida, àquele 

problema). Entende-se, entretanto, que medidas tomadas no curto prazo podem ser 

eficientes e efetivas para solucionar dificuldades dessa ordem. 

Um dos problemas constatados ao longo da pesquisa de campo diz respeito 

especificamente ao desconhecimento por parte da população geral no que tange ao 

trabalho, função, funcionamento das ouvidorias públicas
100

, (entre outros).  A adequada 

divulgação dessas informações é medida essencial a ser adotada com vistas à 

concretização do papel das ouvidorias públicas como mais um canal que possibilite ao 

povo atuar junto às instituições estatais. Entende-se por divulgação adequada a difusão 

de mensagens elaborada numa linguagem acessível mesmo aos contingentes iletrados da 
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 Questionários aplicados ao público geral (originais). 
100

 Vide cap. 3 deste relatório, especialmente pp. 34 e 46. 
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população; em meios que atinjam o maior público possível (como o rádio; a televisão e 

as redes sociais), ou por meio de campanhas da própria instituição (como a iniciativa do 

projeto “Ministério Público Itinerante”). 

Destaca-se que a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação) estipula, em seu artigo 5º que “É dever do Estado garantir o direito de 

acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 

forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” (grifou-se). É de 

grande importância definir o que será considerado informação franqueada de forma 

“transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. Dispositivo semelhante está 

no art. 8º, parágrafo 3º, inciso primeiro da mesma lei.  

A população deve ser bem orientada quanto à maneira de solicitar as 

informações de seu interesse. Mas além de uma linguagem “de fácil compreensão”, aqui 

entendida como linguagem simples, objetiva, sem uso de adjetivações excessivas ou de 

termos técnicos, a não ser quando estritamente necessário (e acompanhados de sua 

explicação), a padronização dos procedimentos entre os órgãos públicos seria um fator 

que contribuiria para a realização do objetivo legal.
101

 Afinal, o cidadão não se perderia 

entre os diferentes procedimentos a serem seguidos nos diferentes órgãos do poder 

público. 

 Ainda quanto à questão aberta respondida pelos atendentes a respeito da 

compreensão das pessoas quanto ao trabalho das ouvidorias e informações transmitidas 

a elas (atendidas), houve menção à dificuldade de dialogar com alguém nervoso:  

Na maioria das vezes ficam com raiva e não entendem o porquê de 

não poder ser feita reclamação. 

 

Porque grande parte das pessoas que são ouvidas tem um nível de 

escolaridade muito baixo, tendo na maioria das vezes pouco 

conhecimento e entendimento do que é passado e falado. E muitos 

também vêm nervosos e não querem nem ouvir o que temos a dizer.
 

102
 

 

Outro aspecto que interfere na comunicação, a ser ressaltado na capacitação dos 

atendentes do público, consiste em dificuldades que se relacionam a circunstâncias de 

                                                           
101

 Nesse sentido: DAMATTA. Roberto (coord). Pesquisa Diagnóstico sobre Valores, Conhecimento e 

Cultura de Acesso à Informação Pública no Poder Executivo Federal Brasileiro. 2011. Sumário 

executivo da pesquisa – Controladoria Geral da União. Brasília, 2011. 
102

 Anexo 3 Análise dos dados dos questionários dos servidores atendentes perguntas abertas 
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estresse. Quem recorre a uma ouvidoria pública frequentemente está nervoso, ansioso, 

ou mesmo indignado com algum problema. São raros os casos de manifestações para 

elogiar. Situações de estresse podem prejudicar não só a expressão verbal do falante, 

mas também sua capacidade de compreensão. Em circunstâncias como essas, quando a 

objetividade de um dos agentes (ou de ambos) com relação ao que está acontecendo 

pode estar prejudicada, é mais provável que ocorram desentendimentos. Limitamo-nos a 

relatar a ocorrência disso tanto nas observações de campo, quanto sua menção no 

questionário respondido pelos atendentes. Aprofundar a análise das causas de problemas 

desse tipo e como se poderia lidar efetivamente com eles extrapola os limites do 

presente estudo. 

Por fim, de acordo com os atendentes, a maior parte do público atendido 

(81,9%) possui da escolaridade básica à escolaridade média (tabela 5). Nas respostas 

abertas da questão (como as citadas acima), é frequente a associação pelo atendente 

entre o nível de escolaridade da pessoa atendida e sua dificuldade ou facilidade de 

compreensão quanto ao papel da ouvidoria pública, associação esta que também foi 

identificada entre diversos atores ao longo das entrevistas e nas descrições de cotidiano. 

Pessoas que demonstram um maior domínio da norma culta ao entrar em contato com o 

poder público são muitas vezes, apenas por esta razão, tratadas com mais atenção que os 

falantes de variedades estigmatizadas (ou estes, cientes de suas limitações na expressão 

linguística, se sentem, desde o início, intimidados, pouco à vontade).
103

 (BAGNO, 2009. 

Tabela 6 – Escolaridade do público atendido segundo os atendentes 

Das pessoas atendidas por você, qual é o grau de escolaridade 

mais frequente? 

    Frequência Percentual 

Pessoas com escolaridade 

básica 

20 36,4 

Pessoas com escolaridade média 25 45,5 

Pessoas com escolaridade 

avançada 

1 1,8 

Pessoas com escolaridade 

básica e média 

1 1,8 

Pessoas com escolaridade 1 1,8 

                                                           
103

. Um dos atendentes entrevistados, de maneira semelhante (questionário aos servidores atendentes n. 

044) relatou que “geralmente quem procura a OGE/MG são pessoas mais instruídas. Pessoas mais 

simples muitas vezes têm vergonha, timidez.”  
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básica a avançada 

Não foi informado  7 12,7 

Total    55 100,0 

      

B) Entrevista com o público geral 

Neste grupo, foram entrevistadas 300 pessoas, sendo 180 delas na capital (Belo 

Horizonte) e 120 distribuídas entre cidades do interior do Estado de Minas Gerais. 

Perguntou-se às pessoas que já tiveram que acionar o poder público para resolver algum 

problema se, durante o atendimento, houve dificuldade em explicar seu problema ao 

atendente; se houve dificuldade em entender o que quem atendeu explicou e, 

finalmente, a que a pessoa atribuiria a dificuldade, quando existente. Sete questionários 

não apresentaram homogeneidade na aplicação da primeira pergunta e, por esta razão, 

foram desconsiderados, restando 293 questionários a serem analisados quanto a essas 

questões. 

 

Gráfico 8 – Pessoas que já recorreram ao poder público por algum problema 

 

 

54,7% dos entrevistados disseram nunca ter recorrido ao poder público para 

resolver algum problema, restando o total de 129 respostas (43%) a serem analisadas 

nas questões seguintes (Se teve dificuldade ao se expressar, ou em entender o atendente 
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e porque), já que estes 164 entrevistados que nunca recorreram ao poder público 

deveriam responder “não se aplica” nestas questões (como o fizeram). 

Praticamente não houve diferença entre capital e interior. Responderam que não 

tiveram dificuldade em explicar seu problema 79,7% dos entrevistados em Belo 

Horizonte e 81,8% dos entrevistados nas cidades do interior. Na capital, 20,3% dos 

entrevistados declararam ter tido alguma dificuldade em explicar sua questão a quem o 

atendeu, no interior 18,2%. 

Tabela 7 – Público Geral (Belo Horizonte): dificuldades em explicar seu problema ao 
atendente 

Durante o atendimento, você teve dificuldades em explicar seu problema a quem o atendeu? 

Resposta Frequência Percentual 

Não 59 79,7 

Sim 15 20,3 

Total 74 100,0 

 

Tabela 8 – Público Geral (interior de MG): dificuldades em explicar seu problema ao 
atendente 

Durante o atendimento, você teve dificuldades em explicar seu problema a quem o atendeu? 

Resposta Frequência Percentual 

Não 45 81,8 

Sim 10 18,2 

Total 55 100 

 

De maneira semelhante, 78,4% dos entrevistados na capital e 70,9% no interior 

responderam não ter tido dificuldades em compreender as explicações do atendente, 

enquanto 21,6% dos entrevistados na capital, e um número um pouco maior no interior 

(29,1%) disseram ter enfrentado essa dificuldade. 

Tabela 9- Público Geral (Belo Horizonte): dificuldades em entender o que o atendente 
explicou 

Durante o atendimento, você teve dificuldades para entender as explicações dadas pelo 

atendente? 
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Resposta Frequência Percentual 

Não 58 78,4 

Sim 16 21,6 

Total 74 100 

   

 

 

Tabela 10 – Público Geral (cidades do interior de MG): dificuldades em entender o que o atendente 

explicou 

Durante o atendimento, você teve dificuldades para entender as explicações dadas pelo 

atendente? 

Resposta Frequência Percentual 

Não 39 70,9 

Sim 16 29,1 

Total 55 100,0 

 

Quanto às causas enumeradas pelos entrevistados quando houve alguma 

dificuldade (parte aberta da questão), seja em se explicar, seja em compreender o 

atendente, houve apenas 31 respostas, classificadas da maneira descrita na tabela 

abaixo. Observa-se que um total de 18% apontou a existência de problemas 

relacionados à divergência de vocabulário entre o atendente e o cidadão (tendo 15% 

mencionado apenas a divergência de vocabulário, e 3% a diferença de vocabulário 

somada à falta de interesse do servidor em atender), ao passo que, entre os atendentes 

entrevistados (tabela 4, já descrita acima), problemas desta ordem foram relatados por 

apenas 11%. 
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Tabela 11 – Possível causa da dificuldade encontrada 

Frequência Percentual

2 6,0

5 15,0

11 32,0

12 35,0

* Análise feita para a dificuldade do manifestante tanto de se explicar quanto de entender o atendente

3,0

Falta de Informação/ Capacitação dos Atendentes e Falta de interesse 

do atendente/Pressa em atender

Divergência de vocabulário entre atendente e manifestante

Falta de interesse do atendente/Pressa em atender

Falta de Informação/ Capacitação dos Atendentes

A que você atribuiria essa dificuldade?

Divergência de vocabulário entre atendente e manifestante e Falta de 

interesse do atendente/Pressa em atender
1

 

Em todo caso, o número de entrevistados que mencionou a existência de 

dificuldades de ordem linguística foi de pouco mais que 10% entre os atendentes, e 

pouco menos que 20% entre o público geral. A percepção relativamente reduzida 

quanto a aspectos linguísticos, entretanto, não significa necessariamente que o problema 

esteja ausente ou possa ser desconsiderado.  

Segundo Erving Goffman, muitas vezes os ouvintes podem obstruir a 

comunicação e o entendimento ao emitirem sinais de que entenderam o que foi dito, 

sem terem de fato entendido, ou sequer ouvido. Isso pode acontecer porque interromper 

o interlocutor e pedir esclarecimentos quanto ao que ele disse pode significar que: 1. o 

ouvinte não estava prestando atenção, não teve consideração por quem falava; 2. que o 

ouvinte não detém o conhecimento necessário para compreender  o que foi dito, ou 3. 

que o falante não soube se expressar. E admitir qualquer uma dessas possibilidades 

pode ser motivo de grande constrangimento ao ouvinte. (GOFFMAN, 1981, pp. 5-77. p. 

26). Da mesma forma, admitir expressamente durante uma entrevista a dificuldade de 

compreensão do que os outros dizem pode ser causa de embaraço para o entrevistado, 

que prefere omitir dificuldades possivelmente existentes.  

Também nesse sentido, afirma Bortoni-Ricardo que um dos problemas 

relacionados à incompreensão consiste na insegurança linguística dos entrevistados (no 

caso das ouvidorias, de muitos manifestantes e atendentes): admitir que não entendeu 

uma pergunta poderia ser embaraçoso demais para o informante que já é inseguro, o 

qual acaba fornecendo respostas mesmo sem ter entendido o que foi perguntado.
104

 Ao 

agir assim, o informante acaba contribuindo para que mais mal-entendidos ocorram. 

                                                           
104

 BORTONI-RICARDO, 1984, p. 15. 
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Essa situação tenderia a ser agravada, ademais, se o atendente pratica algum ato 

de preconceito linguístico. Este tem por base a crença de que existe apenas uma forma 

correta da língua portuguesa, aquela ensinada na escola e descrita na gramática 

normativa, e se reflete no julgamento das demais variações como erradas, feias, 

rudimentares, deficientes, como mau português, etc. (BAGNO, , 2009. p. 56). Se a 

reação do atendente à manifestação de um cidadão que se expressa em alguma 

variedade estigmatizada da língua portuguesa evidencia em algum grau que aquele 

considera seu interlocutor “errado”, “ignorante” – com base apenas no modo como ele 

fala – ou se o atendente se vale de um registro inacessível ao manifestante, a 

insegurança linguística deste pode ser reforçada. 

Por isso, esses resultados devem ser confrontados com as percepções dos 

pesquisadores de campo, que muitas vezes tiveram que esclarecer aos entrevistados até 

as perguntas dos questionários previamente testados, cuja linguagem nos parecia 

simples. A interpretação ora proposta também se apoia, portanto, nas análises realizadas 

durante as visitas a ouvidorias e na própria realização da entrevista junto ao público 

geral. 

Finalmente, os resultados reforçam as teses (BAGNO, BORTONI-RICARDO) 

de que este é um problema que adquire contornos ainda mais perversos por ser 

negligenciado, seja por aqueles que dominam apenas registros mais informais, ou 

variedades estigmatizadas do português, seja pelos falantes com competência linguística 

mais desenvolvida, capazes de dominar registros mais formais e próximos da norma 

culta. Na medida em que não se tem consciência da existência de um problema real, 

nada se faz para solucioná-lo.
105 (BORTONI-RICARDO, 1984, p. 29) 

C) Observações nas pesquisas de campo 

Nas ouvidorias visitadas foram frequentes os relatos de que há dificuldades na 

comunicação com o manifestante, mas que elas geralmente são contornáveis. À exceção 

de casos extremos, como o da Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da 

Igualdade Racial, que encontra dificuldades no atendimento ao índio, a comunidades 

                                                           
105

 Nesse sentido: ”Argumentei, ao início, que os problemas de incomunicação são agravados pelo fato de 

a sociedade não ter consciência deles. A tradição cultural brasileira confunde os conceitos de 

monolinguismo e de homogeneidade linguística, que guardam entre si uma relação de implicação 

unidirecional: o segundo pressupõe o primeiro, mas a recíproca não é verdadeira. O mito da 

inteligibilidade tem consequências perversas pois oculta, num limbo de temas não discutidos, os 

problemas linguísticos que afligem os falantes das variedades desprestigiadas” 
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quilombolas e a um grande público analfabeto (como mencionado na introdução); 

acredita-se que os problemas eventualmente existentes na interação entre manifestante a 

atendente podem ser resolvidos por meio de medidas factíveis. 

Um servidor que trabalha com atendimento presencial e por cartas, entrevistado 

na Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social, relatou que “Compreender que 

a linguagem pode ser um problema é o primeiro passo, a partir daí os problemas podem 

ser solucionados, mesmo que intuitivamente”
106

. 

Também se verificou que é prática corrente antes de apresentar uma resposta ao 

cidadão que formulou uma manifestação “tratar” esta resposta. Em algumas ouvidorias, 

o trabalho é feito pelos próprios servidores, “que verificam se os objetivos do 

demandante serão atendidos, se a linguagem utilizada está adequada e se não há termos 

muito técnicos. A mensagem passando por essa revisão é adaptada a uma linguagem 

mais compreensível e simples, esta modificação ocorre de forma aleatória, não seguindo 

nenhum manual ou indicação do que seria o mais ou menos assimilado pelo 

público.”
107

, como a Ouvidoria do Ministério dos Esportes. Nesta ouvidoria, ademais, 

não há atendimento telefônico propriamente dito, para receber manifestações. Este é 

utilizado apenas para informar o endereço do órgão na internet.  

Acreditamos que o procedimento seguido na Ouvidoria do SUS também se dê de 

maneira intuitiva, pelos próprios servidores da ouvidoria, vez que o entrevistado se 

limitou a responder que a equipe é capacitada “através de cursos e treinamentos 

constantemente realizados, para lidar com públicos diversos”
108

. Também a Ouvidoria 

Geral do Ministério do Trabalho e Emprego se limitou a relatar que antes que as 

respostas sejam publicadas, elas passam por um tratamento em que são tomados “os 

devidos cuidados com a linguagem utilizada”.
109

 

Na Ouvidoria do Ministério da Fazenda, o trabalho pareceu um pouco mais 

sistematizado, exemplo que se poderia tomar como ponto de partida a ser discutido com 

as demais ouvidorias federais com vistas à construção de um sistema nacional. Além da 

capacitação (também mencionada por outros órgãos) para lidar com as questões 

específicas do Ministério e com a linguagem do cidadão, nesta ouvidoria há uma 
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 Aexo 1, p. 100. 
107

 Anexo 1, p. 92. 
108

 Anexo 1, p. 117. 
109

 Anexo 1, p. 95. 
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divisão de funções no tratamento da resposta a ser dada ao manifestante: há um “editor” 

e um “publicador”. O primeiro “é a pessoa que escreve o texto de resposta com todos os 

elementos que ela deve conter. Esse texto muitas vezes é bem técnico. Então, o que é 

escrito pelo editor é passado ao publicador. Ele revisa o texto e verifica a linguagem se 

está adequada para uma resposta ao cidadão. Só então, a resposta é enviada ao 

manifestante.” 
110

 Nestas ouvidorias haveria uma grande preocupação no tratamento da 

resposta ao cidadão, que deve ser de qualidade, independentemente da possibilidade de 

solução do problema trazido. 

Outro exemplo que pode ser levado em consideração consiste na prática do 

Ministério da Cultura
111

, que além de evitar o uso de termos técnicos e fazer “uma 

correção do ‘português’ utilizado pelo cidadão antes de repassar a manifestação para 

o órgão responsável” 
112

, apresenta esclarecimentos mais detalhados quando a resposta 

envolve alguma lei. Se este é o caso, a lei é explicada ao cidadão e, se necessário, a 

ouvidoria liga para o cidadão para melhor esclarecer dúvidas que este possa ter. 

Ressalta-se que a ouvidoria do Ministério da Cultura também tem em conta dificuldades 

que o órgão responsável possa ter em compreender o problema do manifestante, razão 

pela qual também faz um “tratamento” das manifestações a serem encaminhadas. Esta 

seria uma prática recomendável também às outras ouvidorias, especialmente a 

Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. 

Também merece destaque a experiência da Ouvidoria Geral do Estado de Minas 

Gerais. Conforme dados levantados nas primeiras visitas de campo
113

, esta havia criado, 

no segundo semestre de 2011, uma equipe para tratar especificamente da comunicação 

entre o cidadão e a ouvidoria (ao formular uma manifestação), bem como da resposta 

dada à ouvidoria especializada pelo órgão denunciado, antes de repassá-la ao 

manifestante, tendo em vista possíveis “problemas de linguagem” e com vistas à 

compreensão adequada pelo cidadão tanto no momento de elaboração da manifestação, 

quanto no momento de recebimento da resposta. 

                                                           
110

 Anexo 1, pp. 76-77. 
111

 Entretanto, esta ouvidoria apresenta somente o atendimento pela internet. Embora haja um número 

telefônico, não há atendimento propriamente dito por telefone. As pessoas que ligam são orientadas a 

apresentar sua manifestação no site do Ministério da Cultura. 
112

 Anexo 1, p. 82. 
113

 Anexo 1, seção 3, p. 10. 
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Diante disso, perguntou-se à ouvidora geral do estado, em entrevista 

semiestruturada
114

, o que motivou a criação dessa “equipe de linguagem”, se havia sido 

feito algum levantamento ou estudo junto à população alvo. A ouvidora disse que a 

motivação foi mais intuitiva. Assim que assumiu seu posto em meados de 2011, ela 

teria percebido que a quase totalidade das manifestações apresentadas pela internet era 

de pessoas com alta escolaridade. Entretanto ela entende, pessoalmente, que o papel das 

ouvidorias torna necessário seu acesso a toda a população, para que se possa levar ao 

gestor as necessidades de todos os cidadãos, e não apenas as de uma minoria. A 

disparidade percebida (as manifestações eram apresentadas em sua maioria por pessoas 

com alta escolaridade, que constituem a minoria da população do estado), bem como o 

desconhecimento da função das ouvidorias pelo cidadão, foram associadas a 

dificuldades de compreensão que poderiam se relacionar a fatores linguísticos. 

Formaram-se então equipes
115

 que, junto ao setor de comunicação das 

ouvidorias, reformularam tanto os textos apresentados à população, quanto os textos 

destinados à comunicação entre OGE/MG, ouvidorias especializadas e órgãos públicos 

referidos nas manifestações. A partir daí, foi feito um pequeno vídeo em linguagem 

simplificada para divulgar o papel das ouvidorias para o cidadão
116

, e uma série de 

textos foi criada (para apresentação da OGE/MG aos cidadãos e aos órgãos fiscalizados, 

bem como para servir de base às respostas aos cidadãos). Entre estas equipes ou 

comissões cita-se a comissão de divulgação da Ouvidoria Geral do Estado e a comissão 

para o aperfeiçoamento da qualidade das respostas, destinadas a “planejar ações para 

divulgar, perante a sociedade civil e os poderes públicos a OGE, sua competência e 

finalidade [...]” e a “identificar as dificuldades existentes e as formas de aprimoramento, 

considerando-se a viabilidade de serem implementadas [...]”
117

, respectivamente. 

Ademais, foram criados os postos de atendimento UAI, o que, de forma 

concomitante à divulgação da OGE/MG junto ao projeto Ministério Público Itinerante, 

teria contribuído para o aumento da procura da Ouvidoria Pública do Estado de Minas 

Gerais
118

. 
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 Anexo 2, entrevista com a Ouvidora Geral do Estado de Minas Gerais (p. 5 a 9) 
115

 Minas Gerais. Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, resolução nº 06, de 29 de setembro de 

2011. 
116

 O vídeo está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=z-SWcrh-oBU 
117

 Brasil. Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, resolução nº 06, de 29 de setembro de 2011. Art. 

1º, incisos I e III. 
118

 Anexo 1, p. 9 e p. 35 deste relatório. 

http://www.youtube.com/watch?v=z-SWcrh-oBU
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 Destaca-se que, embora as diferenças de códigos entre falantes do português 

não cheguem a impossibilitar a comunicação, certamente a dificultam.
119

 E isso pode ser 

particularmente problemático numa situação em que uma das partes, ou ambas, 

encontra-se sob estresse, nervosa, alterada, intimidada, com medo, como muitos que 

procuram formular uma manifestação perante o poder público. 

Ademais, essa situação (dificuldade de muitos cidadãos em entender o português 

‘padrão’) é agravada se o atendente não está ciente da diferença dialetal ou não faz 

esforços para convergir na linguagem. “A convergência na linguagem é parte de um 

processo de acomodação por meio do qual os falantes procuram minimizar diferenças 

em sua fala.” Esse processo pode se manifestar na mudança de registro, na escolha do 

vocabulário a ser utilizado (que deve estar mais próximo da realidade do interlocutor), 

na maneira de se falar, nos chamados back channels (sinais emitidos pelo ouvinte para 

demonstrar interesse na conversa, para mostrar se está entendo ou não o que está sendo 

dito, entre outros). (BORTONI-RICARDO, 1984, p. 15). 

Deve-se estar atento à necessidade de o atendente se esforçar para convergir na 

linguagem com seu interlocutor porque isso se relaciona à percepção que o cidadão 

pode ter do atendimento. Respostas do público geral entrevistado, a respeito do 

atendimento dos órgãos públicos, que mencionaram a falta de interesse em ajudar, falta 

de capacitação, divergência do vocabulário, entre outros, se relacionam em alguma 

medida à ausente ou insuficiente convergência na linguagem por parte do atendente
120

.  

O fato de um atendente ser capaz de se expressar de uma maneira mais próxima 

de seu interlocutor não é sinal de incapacidade, pelo contrário, evidencia sua 

competência linguística ao demonstrar sua habilidade em, entre os diferentes registros 

que domina, escolher o mais adequado à situação do atendimento. O poder público deve 

se adequar às especificidades de cada local onde disponibilizar o atendimento, por meio 

de capacitação adequada às suas peculiaridades. Os atendentes que não buscam se 

expressar de uma maneira inteligível ao manifestante podem ocasionar a impressão de 

que não estão dispostos a ajudá-lo a solucionar seu problema ou realizar sua 

manifestação, como relatado em entrevistas com o público geral. 
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 Nesse sentido, ver também: BORTONI-RICARDO, 2011. p. 22. 
120

 Anexo 3 – análise do questionários aplicado ao público geral. 
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Reitera-se a importância da capacitação adequada dos atendentes diante de seu 

papel chave tanto no atendimento presencial, quanto no atendimento via telefone. No 

caso da OGE/MG, parte dos atendimentos ocorre nos postos UAI de todo o estado, 

locais em que muitos dos atendentes que fazem o trabalho de atendimento na prestação 

de serviços comumente realizados pelo UAI (como a feitura de documentos), fazem 

também o trabalho de atendimento a manifestantes. É importante identificar o que está 

presente em cada tipo de atendimento. 

O atendimento a cidadãos que desejam fazer um documento, por exemplo, 

acontece de forma mais objetiva. No contato com o cidadão, o atendente já sabe 

previamente o que ele busca ao recorrer àquele órgão. Eles conversam pouco e o 

diálogo acontece de forma objetiva – frequentemente, o atendente apenas pede e 

confirma dados. As possibilidades envolvidas no atendimento são, portanto, muito 

restritas. 

Quando se trata de uma manifestação à OGE/MG, o caso é muito diferente. As 

manifestações podem ter por base os mais variados motivos, e também os fins a que 

visam as manifestações são muito diversos. O discurso de uma manifestação possui 

elementos que dificultam a identificação do que deverá entrar em seu registro. O 

cidadão, em muitos casos, conta uma pequena história relacionada ao seu “problema”, a 

qual é marcada por traços persuasivos, visto que, nesse momento, ele deseja convencer 

o atendente, fazer com que ele se sinta no seu lugar. Nesse relato estão presentes, pois, 

na maioria das vezes, elementos subjetivos, as impressões do manifestante sobre os 

fatos por ele narrados.  

Diferente dos atendimentos corriqueiros dos postos UAI, em que as 

possibilidades são restritas, o trabalho envolvido no atendimento das ouvidorias é um 

pouco mais complexo. Dentro de um campo bem maior de possibilidades, o atendente 

deve captar no discurso do cidadão o que “interessa” para a ouvidoria. 

Seu trabalho consiste numa espécie de tradução. Ele dialoga com o manifestante, 

falante de uma variante linguística muitas vezes diferente da sua. Então, em um período 

breve de tempo, ele precisa: compreender aquilo que é dito pelo cidadão; selecionar os 

elementos do discurso relevantes ao atendimento; e, ainda, transcrever o relato para o 

sistema de dados de uma maneira que seja compreendida pelos funcionários da 

ouvidoria. 
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Nas visitas realizadas pôde-se perceber que muitas pessoas não estão preparadas 

para fazer esse tipo atendimento. Essa falta de preparo acontece principalmente nos 

postos UAI do interior do interior de Minas Gerais, pois os atendentes que ali 

trabalham, em sua maioria, nunca fizeram um atendimento de ouvidoria.
121

 Devido a 

sua falta de experiência, eles não estão aptos a fazer todo o trabalho descrito com muita 

eficiência. Mesmo a experiência que eles possuem em lidar com o público não é 

suficiente no momento de registrar uma manifestação, pelos motivos já enumerados. 

Outro problema percebido é que alguns atendentes parecem não estar cientes de 

tudo o que está envolvido no “simples” registro de uma manifestação. A equipe de 

campo relatou ter tido a impressão de que algumas vezes pontos importantes podem ser 

negligenciados. Na tentativa de se registrar as manifestações de maneira absolutamente 

objetiva, podem escapar ao atendente elementos importantes para a identificação do real 

problema e da pretensão de quem se manifesta. 

Por isso, acreditamos que a capacitação do atendente seria um momento decisivo 

no sistema nacional de ouvidorias públicas. É importante que os servidores das 

ouvidorias estejam cientes da ausência de homogeneidade da língua portuguesa e de 

suas implicações práticas no trabalho das ouvidorias junto ao cidadão, conhecimento 

que deve ser proporcionado no curso de capacitação dos atendentes, tendo em vista que, 

na sociedade, o desconhecimento do problema é a regra. Daí a necessidade de se chamar 

a atenção para a variação linguística na presente pesquisa.  

Se a compreensão da variedade padrão da língua já não é alcançada por parcela 

considerável dos brasileiros, isto se intensifica com muitos dos pronunciamentos do 

poder público dirigidos ao cidadão comum, os quais trazem, não raras vezes, termos 

técnicos, de conhecimento muito restrito, além de se utilizarem da língua padrão
122

. 

E esse é um fator cuja reflexão se faz necessária no que diz respeito ao trabalho 

das ouvidorias públicas, que têm por função levar ao conhecimento do Estado as 

manifestações dos cidadãos e dar a eles uma resposta.  

                                                           
121

 Anexo 1, seção 4 e Anexo 3, questionários dirigidos aos atendentes. 
122 Com isso não se quer dizer que a língua padrão seja, em si, um problema. Ela poderia ser mais 

compreensível na medida em que se fizesse uso de um vocabulário mais acessível, evitando-se inversões 

sujeito-objeto na oração, elaboram-se frases curtas, entre outras estratégias mencionadas em manuais de 

redação. Destaca-se, entretanto, que a questão de sua baixa inteligibilidade por parcelas consideráveis da 

população se relaciona a outras questões de fundo, mais complexas e cuja abordagem extrapola os limites 

deste estudo (educação) além de envolver dificuldades adicionais no que diz respeito aos termos técnicos, 

que devem, portanto, ser cuidadosamente esclarecidos na elaboração dessas mensagens. 
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É essencial que aqueles que trabalham junto ao público saibam que o 

monolinguismo (o fato de a quase totalidade da população falar a língua portuguesa) 

não se confunde com a homogeneidade linguística, como destaca BORTONI-

RICARDO. Dessa forma, deve haver a consciência por parte do atendente quanto a essa 

realidade heterogênea, de modo que ele não torne a manifestação mais difícil 

demonstrando alguma atitude de preconceito linguístico, bem como se esforce para 

compreender o cidadão e convergir na linguagem, independentemente de o manifestante 

demonstrar (em sua fala) uma alta escolaridade refletida em seu domínio da língua 

padrão, ou proferir alguma variedade estigmatizada do português.  

5.3  IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Segundo relato dos entrevistados (atendentes e Ouvidora Geral do Estado de 

Minas Gerais), em Belo Horizonte, por exemplo, a procura pela Ouvidoria Geral do 

Estado (embora ainda reduzida diante da capacidade de atendimento) aumentou 

significativamente após a abertura de postos de atendimento na região central da cidade, 

bem como em outras regiões do município (Venda Nova e Barreiro) e após a já citada 

campanha “Ministério Público Itinerante”.
123

 

Reforçam a necessidade de postos presenciais de atendimento os dados acima 

mencionados quanto ao analfabetismo – vez que a possibilidade de apresentação de 

manifestações pela internet está condicionada à alfabetização dos usuários – e, ainda, as 

informações publicadas pelo IPEA, segundo o qual o acesso à internet em domicílio no 

Brasil é de apenas 28,1%, e apenas 36% dos domicílios em todo o Brasil possuem pelo 

menos um computador pessoal.
 124

 

Para viabilizar a implantação de postos presenciais de atendimento e ganhar em 

capilaridade, o órgão responsável por gerir o sistema nacional de ouvidorias públicas 

poderia realizar convênios com outros órgãos já existentes. Dessa forma, o primeiro 

poderia colaborar com recursos e com a capacitação de profissionais, os quais 

trabalhariam nos locais já disponibilizados e se utilizariam da estrutura oferecida pelos 

segundos. Ressalta-se que adaptações físicas poderiam ser necessárias nestes locais. 
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 Anexo 1, p. 9; Anexo 2, entrevista com a Ouvidora Geral do Estado de Minas Gerais e entrevista com 

Gustavo Costa Nassif. 
124

 Situação Social dos Estados. Pesquisa do IPEA disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13078&catid=159&Ite

mid=75 acesso em 02 fev 2012. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13078&catid=159&Itemid=75
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=13078&catid=159&Itemid=75
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Uma das constatações da pesquisa de campo junto à OGE/MG consiste na ausência de 

locais de atendimento adequados a manifestações de conteúdo sigiloso. 

Ademais, a interação não se reduz ao estritamente verbal. Num diálogo em que 

os participantes se encontram na presença um do outro há muitos outros símbolos, 

pistas (como postura, tom de voz, olhar, gestos) que, embora não sejam “linguísticos”, 

também devem ser levados em conta por formarem, juntamente à expressão verbal, o 

sentido do que é comunicado.  E essas dimensões extralinguísticas da fala apenas 

seriam apreensíveis na interação face-a-face do atendimento presencial.
125

 

5.4  OUTROS PROBLEMAS RELATADOS 

Além dos problemas acima enumerados, os dados que se requisita ao autor de 

uma manifestação, se excessivos ou se transmitem a imagem de algo muito burocrático, 

também podem funcionar como uma barreira ao cidadão. Nesse sentido, algumas 

entrevistas mencionaram o grande número de dados solicitados como causa da 

desistência de se formular uma manifestação.
126 (GOFFMAN,. 2002. pp. 13-20) 

Além disso, a falta de resposta aos cidadãos ou sua demora excessiva pode ser 

um motivo da baixa procura das ouvidorias ou da baixa confiança destas junto à 

sociedade, por reforçar a crença de que nada é feito a partir de uma manifestação. 

Embora a ouvidoria não seja a responsável por solucionar o problema trazido pelo 

cidadão a sua apreciação, tampouco pode ela se omitir em apresentar uma resposta, sob 

pena de perda de credibilidade junto à população. Ademais, a ausência ou demora na 

resposta poderia ter outras consequências negativas, como já visto na seção sobre 

materialização da participação popular.
127

 Ademais, a lei de acesso a informação não 

prevê a obrigatoriedade de apresentação de resposta, o que não soluciona a questão. 

Finalmente, destaca-se a importância de uniformidade na classificação das 

manifestações recebidas pelas diferentes ouvidorias.  Um sistema nacional que 

tenha em vista o intercâmbio de informações entre as ouvidorias e a criação de um 

banco de dados comum deve uniformizar, na medida do possível, a tipologia das 

manifestações recebidas. Nesse sentido, destaca-se aqui um núcleo comum de 
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. Na mesma linha:  GOFFMAN, Erving. Forms of talk. Pennsylvania: University of Pennsylvania 

press, 1981. 
126

 Anexo 3 – entrevistas com os servidores atendentes. 
127

 Cf. também pp. 29-31 deste relatório. 
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classificações às ouvidorias estudadas, que em geral apresentam os campos denúncia, 

reclamação, sugestão, elogio e solicitação. O sentido conferido a estes termos é 

semelhante, embora, em alguns casos, se distinga segundo o órgão fiscalizado pela 

ouvidoria. É essencial que essas definições sejam, nas diferentes ouvidorias integrantes 

do sistema, uniformes ou, pelo menos, o mais próximo disso que seja possível.
128

  

5.5  CONCLUSÕES 

Como visto, as hipóteses foram confirmadas ao longo da pesquisa. A interação 

entre cidadão-atendente pode ser dificultada por diferenças de vocabulário ou formas de 

falar associadas à variação linguística ou diferenças de registro, mas a consciência do 

fenômeno por parte do poder público, materializada na adequada capacitação de seus 

servidores, contribuirá para a melhoria da qualidade dessa comunicação e, portanto, 

para a concretização da função a que se propõem as ouvidorias públicas. 

Uma vez que se tenha consciência da existência do problema, iniciativas 

particulares singelas, como o caso relatado da OGE/MG, já contribuiriam grandemente 

para a sua solução ou, ao menos, para a redução das dificuldades de comunicação. 

Nesse contexto, também é importante ter em conta a capacitação das pessoas que lidam 

com o público.  

No que diz respeito ao atendimento presencial, os dados sobre analfabetismo e 

acesso à internet em domicílio no Brasil, aliados às informações relatadas pela ouvidora 

geral do Estado de Minas Gerais e as demais descrições de cotidiano, reforçam a 

primeira hipótese: “Quanto mais numerosos e diversos forem os canais de atendimento 

e sua divulgação efetiva, maiores as chances de o cidadão efetuar uma manifestação.” 

Destaca-se a necessidade de criação de canais especiais para a manifestação de grupos 

como indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, analfabetos e deficientes.  

O sistema de atendimento online da OGE/MG vem sendo considerado positivo 

pelos servidores que com ele trabalham
129

. Entretanto, não se pode ignorar que um 

sistema baseado exclusivamente no atendimento pela internet (como muitas das 

ouvidorias estudadas) seria inacessível a milhões de brasileiros, dado o número de 

analfabetos, ainda relativamente alto no país, bem como o reduzido acesso à internet em 

domicílio.  
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 Anexo 4 – classificação das manifestações. 
129

 Anexo 3 – entrevista aos atendentes das ouvidorias. 



113 
 

 

A implantação de postos de atendimento presencial poderia ser viável a partir de 

convênios com as outras esferas (estadual e municipal) para aproveitamento da estrutura 

física já existente, feitas as adaptações necessárias ao atendimento das ouvidorias (que 

em alguns casos demandam sigilo, ou seja, a existência de um ambiente de atendimento 

com isolamento acústico). Ademais, a capacitação dos servidores que também farão o 

atendimento das ouvidorias nesses postos deve ser providenciada cuidadosamente pelo 

órgão responsável pelo sistema nacional das ouvidorias públicas, levando-se em conta 

as questões já descritas nesta seção, como a importância de conscientização dos 

atendentes quanto à diversidade da língua portuguesa e a necessidade de convergir na 

linguagem do atendido. 

 A implantação de postos de atendimento presencial à população e a capacitação 

adequada dos servidores que realizarão esse atendimento devem ser preocupações 

centrais de políticas que visem à efetiva participação de todos por meio das ouvidorias 

públicas, que se traduzirão, assim, em verdadeiros instrumentos de construção da 

vivência democrática em nosso país. 
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6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Todo sistema que manipula dado e gera informação, usando ou não recursos de 

tecnologia da informação, pode ser genericamente considerado como um sistema de 

informação. Existem diversos tipos destes sistemas, que são cada vez mais necessários 

para apoiar a tomada de decisões e atividades de trabalho existentes nos diversos níveis 

e funções organizacionais. O acesso à informação e a capacidade de, a partir desta, 

extrair e aplicar conhecimentos são vitais para o aumento da capacidade, concorrência e 

o desenvolvimento de um órgão. 

As Ouvidorias Públicas constituem-se como um canal de comunicação entre o 

Estado e o cidadão e a informação tem um papel valioso em seu contexto, pois subsidia 

estudos estratégicos importantes para a Administração Pública, principalmente quanto à 

qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Esse papel impõe uma correta e 

eficiente gestão dos dados, que pode ser suprida por Sistemas de Informação voltados à 

realidade das Ouvidorias.  

O desafio está na implementação de sistemas – sejam eles informatizados ou não 

– que possibilitem vantagens, tais como a integração entre diversos níveis e funções 

organizacionais, a possibilidade de troca de informações entre diversos setores de um 

órgão e até entre os órgãos, de forma a otimizar a gestão do conhecimento e minimizar a 

perda de informações. A chamada Revolução da Informação no contexto tecnológico e 

social da atualidade exige isso, bem como mudanças profundas no modo como vemos a 

acessamos as informações. 

O alcance deste objetivo depende, em grande parte, do reconhecimento da 

importância da informação no contexto dos órgãos públicos e do aproveitamento das 

oportunidades oferecidas pela tecnologia para a orientação e solução de problemas 

enraizados na manipulação de dados, com a aplicação de métodos eficazes e coerentes 

com as necessidades das Ouvidorias Públicas Federais. 
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6.1 SISTEMAS INFORMATIZADOS 

6.1.1 Análise dos Sistemas Informatizados 

A análise de um sistema informatizado pode revelar a sua adequação como 

ferramenta apta a solucionar alguns problemas institucionais relacionados à informação. 

A literatura relacionada à área de sistemas informatizados, bem como o próprio 

mercado de informática, se utiliza de métodos e técnicas para a avaliação de softwares e 

sistemas. Cada método ou técnica possui objetivos bem definidos e possibilitam uma 

análise conclusiva sobre alguns aspectos do software, tais como sua usabilidade, sua 

aderência a padrões internacionais de segurança, a maturidade de seu processo de 

desenvolvimento e de manutenção, a relação custo-benefício de sua implementação 

num dado contexto, dentre outros. 

Para uma análise dos sistemas informatizados voltados para o tratamento das 

informações manipuladas pelas Ouvidorias Públicas, vários métodos ou técnicas podem 

ser utilizados em conjunto, uma vez que não existem parâmetros pré-definidos ou uma 

metodologia de desenvolvimento de software que trate em especial de sistemas para 

essas Ouvidorias. 

Assim, nesta seção estarão dispostos brevemente métodos e processos que 

permitem, de certa forma, avaliar alguns aspectos de um sistema informatizado – ainda 

que não se prestem, em primeiro plano, a essa análise – além da metodologia de análise 

construída para atender aos objetivos propostos pelo presente projeto. 

6.1.2 Métodos de Avaliação de Software 

6.1.2.1 Norma 830/1998 - IEEE 

A IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers
130

 é uma sociedade 

técnico-profissional de âmbito internacional, dedicada ao avanço da teoria e prática da 

engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação.  

A Norma 830 de 1998, especialmente, pode ser aplicada à especificação e à 

                                                           
130 Sobre as normas IEEE e o instituto conferir os documentos eletrônicos disponíveis em 
http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html e http://www.ieee.org.br/. 
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análise de sistemas informatizados. O seu título é “IEEE Recommended Practice for 

Software Requirements Specifications”, e seu conteúdo descreve as qualidades de uma 

boa especificação de requisitos de software (Software Requirement Specification - SRS). 

Estas práticas recomendadas são destinadas a especificar os requisitos de softwares que 

serão desenvolvidos, como também podem ser aplicadas em auxílio à seleção de 

produtos de softwares, de uso doméstico ou voltados ao mercado. Suas diretrizes 

subsidiaram a elaboração do roteiro utilizado neste projeto para a avaliação técnica de 

sistemas informatizados de ouvidoria, descrito na seção 6.1.2.2 a seguir. 

6.1.2.2 Processo de Desenvolvimento de Software PRAXIS 

O Praxis é um processo de desenvolvimento de software que abrange disciplinas 

de especificação, como requisitos e análise; disciplinas de solução, como desenho, testes 

e implementação; disciplinas de gestão, como gestão da qualidade, gestão de projetos e 

gestão de alterações; e disciplinas de ambiente, como engenharia de processos e 

engenharia de sistemas. Esse processo de desenvolvimento prevê a utilização de um 

conjunto definido de artefatos, como modelos, código, testes, planos e relatórios, 

construídos a partir de um conjunto de práticas recomendáveis de Engenharia de 

Software. 

O processo Praxis é baseado na tecnologia orientada a objetos e utiliza UML 2.0 

para a notação de análise e de desenho é a UML 2.0. Os padrões do Praxis são 

conformes com os padrões de Engenharia de Software do IEEE e sua utilização neste 

projeto subsidiou a construção dos itens de informações coletados por meio da 

avaliação técnica, aplicada a cada sistema analisado. 

6.1.2.3 Norma ISSO/IEC 9126 

A International Organization for Standardization – ISO e a International 

Electrotechnical Comission – IEC, que são instituições normalizadoras, com 

importância internacionalmente reconhecida no setor de software, editaram 

conjuntamente normas internacionais para a definição da qualidade de um software. 

A norma internacional ISO/IEC 9126, publicada em 1991 (NBR 13596 na 

versão brasileira de agosto de 1996) define qualidade de software como “a totalidade de 

características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer 

necessidades explícitas e implícitas”. 
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Necessidades explícitas são as condições e objetivos propostos por aqueles que 

produzem o software. São, portanto, fatores relativos à qualidade do processo de 

desenvolvimento do produto e são percebidos somente pelas pessoas que trabalharam 

no seu desenvolvimento. Por outro lado, as necessidades implícitas são os requisitos 

subjetivos dos usuários (inclusive operadores, destinatários dos resultados do software e 

os mantenedores do produto), também chamadas de fatores externos, e podem ser 

percebidas tanto pelos desenvolvedores quanto pelos usuários. As necessidades 

implícitas são também chamadas de qualidade em uso e devem permitir a usuários 

atingir metas com efetividade, produtividade, segurança e satisfação em um contexto de 

uso especificado.  

A ISO/IEC 9126 (NBR 13596) fornece um modelo de propósito geral o qual 

define seis amplas categorias de características de qualidade de software que são, por 

sua vez, subdivididas em subcaracterísticas
131

: 

Figura 4 Organograma ISSO/IEC 9126 

 

O modelo proposto pela ISO/IEC 9126 (NBR 13596) tem por objetivo servir de 

referência básica na avaliação de produto de software. Além de se tratar de um padrão 

internacional, a norma aborda os aspectos mais importantes para a avaliação da 

qualidade de um produto de software. 

Neste projeto, a norma ISO/IEC 9126 subsidiou a elaboração dos procedimentos 

de avaliação subjetiva realizada pelos usuários dos sistemas utilizados em ouvidorias 

públicas, conforme descrita na seção 5.2.1 a seguir. 

                                                           
131 Sobre o assunto, conferir documento eletrônico “Qualidade de Software – Uma necessidade” 
disponível no sítio eletrônico do Ministério da Fazenda, no endereço 
http://www.fazenda.gov.br/ucp/pnafe/cst/arquivos/Qualidade_de_Soft.pdf. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:ISO-9126-geral.png
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6.1.2.4 Norma ISS/IEC 12207 

A ISO/IEC 12207 teve seu desenvolvimento proposto em 1988 e a primeira 

versão foi publicada em agosto de 1995. Em 1998 foi publicada a versão brasileira. Em 

2002 e 2004 foram feitas atualizações na norma gerando as ementas 1 e 2 

respectivamente (MACHADO, 2006). 

O objetivo da ISO/IEC 12207 é estabelecer uma estrutura comum para os 

processos de ciclo de vida de software, com uma terminologia bem definida, que pode 

ser referenciada pela indústria de software. A estrutura contém processos, atividades e 

tarefas que servem para ser aplicadas durante a aquisição de um sistema que contém 

software, de um produto de software independente ou de um serviço de software, e 

durante o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de 

software
132

. 

O escopo da ISO/IEC 12207 abrange todo o ciclo de vida de software, desde sua 

concepção até a descontinuidade do projeto de software, e por todos os envolvidos com 

produção, manutenção e operação do software. A norma pode ser aplicada para toda a 

organização, mas existem casos de aplicação em projetos específicos por imposição 

contratual ou nas fases iniciais de implantação. 

No presente projeto, a norma ISO/IEC 12207 subsidiou a elaboração dos 

procedimentos de avaliação de sistemas informatizados de ouvidoria, no que tange ao 

ciclo de via de cada um desses softwares e aos aspectos relacionados às manutenções 

corretiva e evolutiva. 

6.1.3 Método de Avaliação de Software Aplicado ao Projeto 

A discussão sobre um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas passa, 

necessariamente, pela abordagem de como o fluxo de informações entre as ouvidorias 

pode ser realizado. É possível que as informações sejam tratadas no âmbito de um 

Sistema de Informação, o que não implica exclusivamente a utilização de um sistema 

informatizado em todas as etapas. Contudo, no que tange à utilização de um sistema 

informatizado que colabore ou até mesmo viabilize a criação de um sistema de 

                                                           
132 ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO/IEC 12207 – Tecnologia da Informação 

– Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 
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ouvidorias, os requisitos que melhor atendem às “regras de negócio” das ouvidorias 

públicas são específicos a esse órgão público. 

Nesse contexto, a avaliação de softwares ou sistemas informatizados que melhor 

atendam às ouvidorias e ao estabelecimento de um sistema de ouvidorias deve levar em 

conta aspectos bastante variados. Por um lado, deve considerar a diversidade dos 

usuários envolvidos, que podem ser atendentes, ouvidores, servidores públicos 

relacionados à área de demanda do cidadão, além do próprio cidadão. Por outro, deve 

permitir a integração das informações sem que, com isso, as ouvidorias integrantes 

abdiquem de sua autonomia. Além disso, outros aspectos como custo, segurança dos 

dados armazenados, sigilo das informações, manutenção corretiva e evolutiva e 

usabilidade devem ser considerados na avaliação das alternativas. 

Assim, não é possível avaliar a adequabilidade de um sistema informatizado por 

meio de um único método disponível na literatura, pois cada método aborda 

determinados aspectos que não esgotam os requisitos específicos das ouvidorias 

públicas. Como consequência, foi necessário estabelecer, a partir de outros métodos de 

análise de softwares, uma metodologia específica para o presente projeto, a qual é 

detalhada a seguir. 

A metodologia utilizada neste projeto para avaliar cada um dos sistemas 

informatizados foi dividida em dois procedimentos: (1) avaliação técnica de cada 

sistema, por meio da documentação e do funcionamento, quanto às funcionalidades e 

interfaces implementadas, quanto à atuação dos usuários e quanto às restrições legais, 

de linguagem de programação, de desempenho, de confiabilidade, de segurança, de 

usabilidade, dentre outros aspectos; (2) avaliação subjetiva de cada sistema, realizada 

por meio dos usuários de diferentes perfis, sobre a documentação, as interfaces, as 

funcionalidades implementadas, a confiabilidade, a robustez e a segurança das 

informações. 

A avaliação técnica foi efetuada tendo por roteiro um formulário pré-definido 

(Anexo 1), preenchido por um avaliador técnico, integrante do presente projeto. A 

avaliação subjetiva foi efetuada por meio da aplicação de dois formulários aos usuários 

e responsáveis por cada sistema informatizado (Anexos 2 e 3). 

A metodologia adotada permitiu uma visão objetiva sobre vários aspectos dos 
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sistemas avaliados, conjugada com a opinião dos usuários sobre os benefícios e a 

adequabilidade de cada sistema para o tratamento das informações das ouvidorias 

públicas. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE OUVIDORIAS 

PÚBLICAS 

6.2.1 Sistema Ouvidor SUS – Ouvidoria do Ministério da Saúde  

6.2.1.1 Descrição do Sistema 

O software Ouvidor SUS, desenvolvido por demanda do Departamento de 

Ouvidoria Geral do SUS – DOGES é utilizado pelas Ouvidorias de Saúde. A Ouvidoria-

Geral do Município de Belo Horizonte, Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e 

Ouvidoria-Geral do Estado da Bahia exportam informações para o Sistema Ouvidor 

SUS por meio do Sistema TAG, e as Ouvidorias-Gerais dos Estados do Ceará, do Mato 

Grosso e de Minas Gerais estão em processo de integração. 

Adaptações e melhorias no Sistema Ouvidor SUS são solicitadas ao DOGES, 

que repassa a demanda ao DATASUS para que seja implementada. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 5 – Organograma Sistema SUS 
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6.2.1.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

O sistema possui funcionalidades que possibilitam captar, cadastrar, triar e 

acompanhar demandas da ouvidoria. 

Tabela 12 – Funcionalidades Sistema SUS 

Caso de uso Descrição 

Disseminação de informações Acesso ao banco de dados BITS - Banco de 

Informações Técnicas da Saúde. 

Registro Registro da manifestação feita pelo cidadão. 

Encaminhamento Encaminhar manifestação cadastrada ao órgão de 

saúde responsável. 

Geração de relatórios Gerar relatórios dos registros das manifestações. 

Acesso pela internet Acesso do cidadão para reclamação via internet e dos 

usuários para acesso ao sistema. 

 

6..2.1.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

6.2..1.4 Documentação 

 

Gráfico 9 – Percepção usuários Sistema SUS 

 



123 
 

 

6.2.1.5 Interface 

 

Gráfico 10 - Percepção usuários Sistema SUS 2 

 
 

 

 

6.2.1.6 Funcionalidades 

 

 

Gráfico 11 - Percepção usuários Sistema SUS 3 
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6.2.1.7 Confiabilidade e robustez 

 

Gráfico 12 - Percepção usuários Sistema SUS 4 

 

 

 

6.2.1.8 Segurança 

 

Gráfico 13 - Percepção usuários Sistema SUS 5 
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6.3 Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 

 

6.3.1 Descrição do Sistema 

 

O software para Ouvidoria foi desenvolvido e é utilizado pela Advocacia Geral 

da União – AGU.  

Funcionalidades que devem ser implementadas são solicitadas sob demanda ao 

Departamento de Tecnologia da Informação da AGU. 

O software foi desenvolvido em .Net (“Dot Net”) e C# (“C Charp”) e possui 

banco de dados Oracle. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 

Figura 6 – Organograma Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 
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6.3.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

O sistema de ouvidoria tem por característica captar demandas (sejam elas 

elogios, reclamações, denúncias, sugestões, etc.) a fim de que sejam tratadas pela equipe 

da Ouvidoria, preservando o anonimato do autor caso seja desejado. 

Tabela 13 – Tabela Funcionalidades Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 

Caso de uso Descrição 

Registrar demanda Cadastrar nova demanda no sistema. 

Pesquisar demanda Pesquisar através de vários filtros uma demanda 

especifica. 

Complementar demanda Adicionar mais dados à demanda já registrada.  

Tratar demanda Responder (possui opções de respostas 

predeterminadas), esclarecer (enviar e-mail 



127 
 

 

orientando sobre a demanda), criar subdemanda, 

encaminhar (via aplicação para e-mail) para área 

responsável (e-mail particular em que quem trata 

pode se comunicar com o responsável por 

responder a demanda). 

Administrar sistema Gerenciar tabelas de apoio: tipo de texto, de 

demanda, situação da demanda, classificação de 

solicitante, unidade externa, textos padrões, 

designados (pessoas responsáveis por unidades 

internas para responder) e assuntos. Além de 

acessar todos os demais perfis.  

 

6.3.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

 

6.3.3.1 Documentação 

Não se aplica. 

 

6.3.3.2 Interface 

 

Gráfico 14 – Percepção usuários Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 1 

 

 

 

 



128 
 

 

 

6.3.3.3 Funcionalidades 

 

Gráfico 15 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 2 

 

 

6.3.3.4 Confiabilidade e robustez 

  

Gráfico 16 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 3 
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6.3.3.5 Segurança 

 
Gráfico 17 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria – Ouvidoria da Advocacia-Geral da União 5 

 
 

 

 

6.4 Sistema de Ouvidoria – SERPRO 

 

6.4.1 Descrição do Sistema 

O software de Ouvidoria foi desenvolvido e é utilizado pelo Serviço Federal de 

Processamento de Dados – SERPRO. O software é disponibilizado gratuitamente no 

Portal do Software Público Brasileiro, cujo endereço eletrônico é  

http://www.softwarepublico.gov.br/. 

Manutenção e melhoras no sistema são realizadas pela SERPRO, sob demanda e 

custo estipulados. 

O software foi desenvolvido em Java e utiliza o Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados MySQL. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação 

http://www.softwarepublico.gov.br/
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Figura 7 – Organograma Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 

 

 

6.4.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

 

O Sistema de Ouvidoria foi desenvolvido em plataforma livre e possibilitará que 

um cidadão, externo à organização ou empregado desta, submeta mensagens 

(denúncias, reclamações, críticas, sugestões) para análise e resposta da Ouvidoria da 

Instituição. Isto permitirá que se mantenha aberto um canal de comunicação entre o 

cidadão e a Instituição, auxiliando na identificação de problemas da organização. 
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Através deste sistema a Ouvidoria poderá efetuar o diagnóstico e a análise dos 

acionamentos submetidos pelos usuários, visando a rápida solução de questionamentos. 

É possível ao cidadão acompanhar o andamento de seu acionamento através da internet 

ou de serviço de atendimento da Ouvidoria. 

O sistema permite a emissão de relatórios gerenciais, apresentando estatísticas 

dos dados consolidados, o que possibilita não só melhorias no processo de atendimento 

da ouvidoria, como também facilita o diagnóstico dos problemas nos processos da 

organização. É prevista a atuação de uma área estratégica da Ouvidoria para 

acompanhar todo o atendimento a um acionamento, podendo inclusive agir no processo 

de solução. É possível que o sistema seja utilizado por organizações com estrutura 

compostas de vários órgãos ou por um único órgão, uma vez que o sistema permite o 

cadastramento hierárquico de tais estruturas. 

 

Tabela 14 – Funcionamento Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 

Módulo Caso de uso Descrição 

Acionamento Acionamento pelo 

Acionador 

Permitir o cadastramento da mensagem do 

acionador no sistema ouvidoria pela internet 

ou intranet. 

Acionamento pelo 

Atendente 

Permitir que o atendente o cadastre um 

atendimento ao acionador no sistema de  

ouvidoria pela intranet. 

Andamento Andamento pelo 

Acionador 

Permitir ao acionador a verificação da 

resposta a uma mensagem pela internet ou 

intranet. 

Andamento pelo 

Atendente 

Permitir ao atendente a verificação da 

resposta a uma mensagem pela internet ou 

intranet. 

Andamento pelo 

Especialista 

Permitir ao especialista consultar as 

mensagens direcionadas a ele, redirecionar 

uma mensagem para um ouvidor assistente 

ou outro especialista, alterar a classificação 

de um acionamento, ou seja, mudar o tipo de 

assunto de uma mensagem, responder uma 

mensagem ou consultar o andamento de uma 

solução referente a uma mensagem. 

 

6.4.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

Não foram coletados. 

 

6.5 Sistema Ouvidoria – Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
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6.5.1 Descrição do Sistema 

O software Ouvidoria foi desenvolvido e é utilizado pelo TRE-MG – Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais.  

O TRE-MG fez várias adaptações no sistema, tendo como base o Sistema SOS 

(já implementado e em uso pelo TRE-MG), para enquadrá-lo a suas necessidades. 

Funcionalidades que devem ser implementadas são solicitadas à Sessão de 

Desenvolvimento de Sistemas do TRE-MG. 

O software foi desenvolvido em PHP, JavaScript, Delphi e possui banco de 

dados Oracle. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 8 – Organograma Sistema TRE- MG 

 

 

6.5.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

 

O sistema possui funcionalidades que são usadas em todas as etapas do 

atendimento de uma ouvidoria, desde a capitação de uma manifestação, sua triagem e 

encaminhamento da manifestação em forma de demanda para o Sistema SOS (que é 

integrado ao sistema Ouvidoria) aos setores competentes, que devolve a resolução aos 

ouvidores para o Sistema Ouvidoria e assim, é feito repasse ao reclamante. 

Tabela 15 – Funcionalidades Sistema TRE- MG 

Módulo Caso de uso Descrição 

Módulo do Acionamento. Enviar manifestação via web. 
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cidadão Consultar informações. Ver informações enviadas via web. 

Cancelar manifestação. Cancelar a manifestação enviada via 

web. 

Enviar mais informações. Enviar mais informações sobre uma 

mesma manifestação via web. 

Módulo 

administrativo 

Criar demanda off-line. Cadastrar manifestação feita por 

outros meios que não seja web. 

Interagir com o cidadão. Enviar mensagens e anexos ao 

cidadão, sob demanda. 

Concluir demanda. Enviar resposta final e classificar a 

demanda como concluída. Em caso 

de demanda não procedente, 

classificar como Improcedente.  

Emissão de relatórios. Gerar relatórios específicos.  

Encaminhar para Sistema 

SOS. 

Encaminhar manifestação para o 

Sistema SOS em seu setor 

responsável via Sistema Ouvidoria. 

Módulo SOS Interação com manifestação 

encaminhada. 

Enviar mensagens e anexos ao 

Sistema Ouvidoria para resolver 

conteúdo da manifestação. 

Validação da manifestação. Classificar a manifestação como 

concluída ou não, para que seja 

repassada aos atendentes e daí para 

o cidadão. 

Modulo Delphi Gerenciamento dos tipos de 

solicitação possíveis. 

Criar ou modificar os tipos de 

solicitação possíveis de serem 

criadas no Sistema Ouvidoria. 

Módulo SGTI Gerenciamento dos perfis 

de usuários. 

Atribuir acesso à cada ator 

cadastrado no sistema Ouvidoria. 

 

6.5.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

 

6.5.3.1 Documentação 

Não se aplica 
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6.5.3.2 Interface 

 

Gráfico 18 – Percepção usuários Sistema TRE- MG 1 

 
 

 

6.5.3.3 Funcionalidades 

 

Gráfico 19 - Percepção usuários Sistema TRE- MG 2 
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6.5.3.4 Confiabilidade e robustez 

 

Gráfico 20 - Percepção usuários Sistema TRE- MG 3  

 

 

6.5.3.5 Segurança 

 

Gráfico 21 - Percepção usuários Sistema TRE- MG 4 
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6.6 Sistema SisOuvidor III – Ouvidoria do Ministério da Fazenda 

 

6.6.1 Descrição do Sistema 

 

O software SisOuvidor III foi desenvolvido e é utilizado pelo Ministério da 

Fazenda. O software também é usado pelas ouvidorias do Banco Regional de Brasília, 

OAB Federal e do Distrito Federal, TRF de São Paulo, Tribunal de Contas de 

Pernambuco, Assembléia do Ceará, Banco Central, INFRAERO, Ministérios da Justiça, 

da Integração, e do Esporte, além da ouvidoria do Servidor, sendo concedidos aos 

órgãos através de contrato de seção de software, o qual permite a distribuição do 

software para qualquer órgão publico.  

Cada unidade que usa o programa fica responsável pelas adaptações necessárias 

à sua realidade. Mudanças de versão são feitas pela Coordenação-Geral de Tecnologia e 

Informação do Ministério da Fazenda – CGTI/MF, que distribuiu a atualização para os 

demais órgãos.   

O software foi desenvolvido em Java e possui banco de dados em MySQL. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 9- Organograma Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 
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6.6.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

O sistema possui funcionalidades que são usadas em todas as etapas do 

atendimento de uma ouvidoria, desde a capitação de uma manifestação, sua triagem e 

encaminhamento (via e-mail), até que a manifestação seja solucionada e a resposta seja 

repassada ao cidadão. 

 

Tabela 16 – Funcionalidades Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 

Caso de uso Descrição 

Adicionar informação 

complementar 

Permite adicionar informação complementar a 

mensagem. 

Alterar tipo de mensagem para 

denúncia. 

Permite o operador alterar o tipo de mensagem 

de uma manifestação mesmo que ela esteja 

classificada como denuncia. 

Atendimento rápido Permite visualizar o cadastro de atendimento 

rápido do modulo Atendente. 

Avaliar exclusão Permite aceitar ou negar exclusão da mensagem. 

Avaliar reativação Permite aceitar ou negar reativação da 

mensagem. 

Base ativa Permite visualizar o filtro de Base Ativa. 

Base histórica Permite visualizar o filtro Base Histórica. 

Cadastrar – Módulo Atendente Permite visualizar o cadastro de mensagens do 

modulo Atendente. 

Cadastrar – Módulo Ouvidor Permite visualizar o cadastro de mensagens do 

módulo Ouvidor. 

Cadastrar contatos Permite visualizar o cadastro de Contatos. 

Cadastrar auditoria Permite visualizar o filtro de Auditoria. 

Conteúdo multimídia Permite adicionar e visualizar arquivos conteúdo 

multimídia. 

Digitalização Permite visualizar o módulo de digitalização de 

documentos. 

Documento Permite visualizar a consulta dos documentos 

digitalizados e a associar com o cadastro de 

mensagens do modulo Atendente. 



140 
 

 

Enviar e-mail interno Permite enviar e-mail interno para os contatos 

cadastrados no sistema ou para demais 

destinatários. 

Ler mensagem Permite visualizar os dados da mensagem. 

Ler resposta Permite visualizar os dados da resposta da 

mensagem. 

Mensagens Permite visualizar as mensagens da ouvidoria dos 

usuários logado – módulo Ouvidor. 

Módulo Atendente O Operador poderá acessar o módulo atendente. 

Módulo Customização Permite visualizar o módulo Customização. 

Permitir alterações no contato - 

Administrador 

Permitir alterações no contato seja qual for o tipo 

de contato. 

Permitir alterações no contato – 

Operador. 

O Operador poderá alterar informações de 

contato do sistema de usuários do mesmo nível 

de ouvidoria ou abaixo. 

Publicar resposta Permite publicar as respostas feitas pelo Editor. 

Relatórios Permite visualizar o módulo de Relatórios. 

Repassar bolsa Permite repassar um conjunto de mensagens ao 

mesmo tempo. 

Repassar mensagem Permite fazer o repasse de mensagens para as 

ouvidorias responsáveis pela mensagem. 

Responder bolsa Permite responder um conjunto de mensagens ao 

mesmo tempo. 

Responder mensagem Permite responder. 

Solicitar exclusão Permite solicitar exclusão da mensagem. 

Solicitar informação ao usuário Permite solicitar informação ao cidadão. 

Solicitar reativação Permite enviar solicitação de reativação da 

mensagem. 

Visualizar denúncia Permite que vejam os dados dos usuários das 

mensagens que são denúncias. 

Visualizar entidade externa Permite visualizar o campo entidade externa na 

tela de resposta da mensagem. 

Visualizar histórico Permite visualizar o histórico da mensagem. 
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6.6.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

 

6.6.3.1 Documentação 

Não se aplica. 

 

6.6.3.2 Interface 

 

Gráfico 22- Percepção usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 1 

 

 

6.6.3.3 Funcionalidades 

 

Gráfico 23 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 2 
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6.6.3.4 Confiabilidade e robustez 

 

Gráfico 24 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 3 

 
 

 

6.6.3.5 Segurança 

 

Gráfico 25 - Percepção usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Fazenda 4 
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6.7 Sistema SOu-Web – Ouvidoria da Previdência Social 

6.7.1 Descrição do Sistema  

O software para Ouvidoria Sou-Web foi desenvolvido e é utilizado pela 

Ouvidoria da Previdência Social.  

Funcionalidades que devem ser implementadas são solicitadas sob demanda para 

o DATAPREV (empresa terceirizada) com intermédio da Coordenação-Geral de 

Informática da Previdência Social  – CGI. 

O software foi desenvolvido em Java e utiliza o Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados PostgreSQL. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 10 - Organograma Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 

 

 

6.7.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

 

O sistema possui funcionalidades que são usadas em todas as etapas do 

atendimento da ouvidoria, desde a capitação de uma manifestação, sua triagem e 

encaminhamento (via e-mail), até que a manifestação seja solucionada e a resposta seja 

repassada ao cidadão. 
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Tabela 17 Funcionalidades Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 

Caso de uso Descrição 

Analisar manifestação Tratar manifestação podendo editar campos, respostas 

e classificá-la. 

Avaliação de qualidade da tarefa 

– edição 

Avaliar a qualidade da análise da manifestação. 

Avaliação dos revisores Avaliar o trabalho daquele que avaliou a qualidade da 

análise da manifestação. 

Cadastro de manifestação Cadastrar nova manifestação no sistema. 

Possibilidade de cadastrar denúncia, elogio, 

Empregado Público – DATAPREV, Manifestação da 

Área da Receita Previdenciária, Manifestação da Área 

de Benefício, Manifestação sobre Atendimento na 

Previdência Social, Manifestação sobre Atendimento 

nos Órgãos Pagadores/Instituições Financeiras, 

Servidor, Solicitação Diversa e Sugestão. 

Captar manifestação de outro 

tanque 

Pegar manifestação que está sob incumbência de 

analistas de outras áreas. 

Captação para análise Pegar manifestação sob sua incumbência para 

tratamento. 

Emitir resposta paralela Disponibilizar uma resposta intermediária para o 

cidadão. 

Espelho  Visualizar os dados da manifestação. 

Gerar Relatórios Gerar diversos tipos de relatórios.  

Gerenciar manifestações no 

solucionador  

Visualizar e gerenciar manifestações pendentes nas 

áreas solucionadoras.  

Histórico  Visualizar o histórico das manifestações.  

Manter manuais  Editar, inserir e excluir manuais. 

Manter perfis  Editar, inserir e desativar perfis. 

Manter relatórios  Acessar e extrair dados para relatórios. 

Manter tabelas básicas  Acessar o módulo de administração de tabelas. 

Manter usuários  Gerenciar usuários. 

Pesquisa reduzida  
Pesquisar manifestações através de código da 

manifestação. 
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Retorno efetuado pela ouvidoria  
Retornar manifestação da área técnica para a 

ouvidoria para ser retratada. 

Revisão de 

encaminhamento/Resposta 

intermediária/finalização manual  

Realizar controle de qualidade da análise da resposta. 

Revisão de resposta final  Revisar a resposta final. 

Selecionar unidade de 

atendimento/Órgão pagador  

Editar unidades que serão atribuídas a cada 

manifestação. 

 

6.7.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

 

6.7.3.1 Documentação 

 

Gráfico 26 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 1 
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6.7.3.2 Interface 

 

Gráfico 27 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 2 

 

 

6.7.3.3 Funcionalidades 

 

Gráfico 28 -= Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 3 
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6.7.3.4 Confiabilidade e robustez 

 

 

Gráfico 29 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 4 

 

 

 

6.7.3.5 Segurança 

 

 

Gráfico 30 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria do Ministério da Previdência Social 5 
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6.8 Sistema TAG – Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais 

 

6.8.1 Descrição do Sistema  

O software TAG (Tomaz Antônio Gonzaga) – Sistema de Ouvidoria e Gestão 

Pública foi desenvolvido pelo Governo do Estado da Bahia e é utilizado pela Ouvidoria-

Geral do Estado de Minas Gerais – OGE/MG por meio de um Convênio de Cooperação 

Técnica firmado entre o Estado da Bahia e o Estado de Minas Gerais. O sistema 

também é usado pela Ouvidoria do Município de Belo Horizonte. 

A OGE/MG implementou várias adaptações no sistema para enquadrá-lo às suas 

necessidades. Novas funcionalidades que devam ser incluídas no sistema são solicitadas 

aos desenvolvedores da Bahia, pois apenas eles têm acesso à Especificação de 

Requisitos do Software e ao seu código-fonte. Não existe possibilidade de atualização 

própria. 

O software foi desenvolvido em Delphi e utiliza o Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados Microsoft SQLServer. 

Segue abaixo diagrama simplificado do funcionamento do software integrado à 

realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 11 - Organograma Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 

 

 

 

 

6.8.2 Principais Funcionalidades  
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O sistema possui funcionalidades que são usadas em todas as etapas do 

atendimento de uma ouvidoria, desde a capitação de uma manifestação, sua triagem e 

encaminhamento à ouvidoria especializada para análise, resolução e repasse ao 

reclamante.  

 

Tabela 18 – Funcionalidades Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 

Caso de uso Descrição 

Acessar pendências Acesso ao modulo de pendências (trabalha com lançamentos 

e ações) do sistema. 

Acompanhamento da 

tramitação da manifestação 

Acompanhar o andamento da manifestação. 

Cadastrar manifestação de 

outra organização 

Registrar manifestação em outra localidade que não seja 

onde esteja lotado.  

Cadastrar usuários Cadastrar novo usuário para o sistema e definir suas 

atribuições e perfil de acesso. 

Consultar dados Consultar dados das manifestações. 

Encaminhar ou reiterar 

ofício 

Enviar ofício (relatório) aos órgãos competentes que não 

utilizam o TAG. 

Gerar estatística Acesso ao módulo de estatística (gerar gráficos). 

Gerar relatório Acesso ao modo de relatório (mais voltado para controle da 

informação).  

Gerenciar atendimento Controlar o perfil de acesso dos atendentes. 

Gerenciar atributos 

avançados (dados 

complementares) 

Gerenciar tabela de dados complementares. 

Gerenciar o controle de 

acesso 

Gerenciar os perfis de usuário. 

Gerenciar o organograma Gerenciar estrutura e informações dos órgãos cadastrados no 

TAG. 

Gerenciar usuários Controlar o status e informações dos usuários do sistema. 

Realizar triagem e 

encaminhamento 

Triar e enviar manifestações aos órgãos responsáveis. 

Receber manifestações Acesso às manifestações com marcação de restrita 
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restritas (manifestações sigilosas, em que se indica quem terá acesso 

de visualização). 

Registrar atendimento Acesso ao sistema de atendimento ao público. 

Registrar providencia Registrar informações de andamento do processo da 

manifestação. 

Responder manifestação Permissão para dar resposta final ao reclamante. 

Solicitar dado complementar Permissão para solicitar informações complementares ou 

realizar qualquer contato com o reclamante. 

 

 

6.8.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

 

6.8.3.1 Documentação 

Não se aplica. 

 

6.8.3.2 Interface 

 

Gráfico 31 – Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 1 
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6.8.3.3 Funcionalidades 

 

Gráfico 32 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 2 

 
 

 

6.8.3.4 Confiabilidade e robustez 

 

Gráfico 33 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 3 
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6.8.3.5 Segurança 

 

Gráfico 34 - Percepção dos Usuários Sistema Ouvidoria Geral do Estado de MG 4 

 
 

 

 

 

6.9 Sistema OUV – Doado pelo Estado do Paraná e em fase de customização pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

 

6.9.1 Descrição do Sistema 

O software OUV – Sistema de Registro e Controle de Atendimentos, foi 

desenvolvido pela CELEPAR – Companhia de Informática do Estado do Paraná e doado 

perante termo de cessão de uso à Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais.  

 A Ouvidoria do Tribunal de Contas ainda não usa o software, estando em fase 

de estudo e adaptação do sistema para enquadrá-lo às suas necessidades, com previsão 

de implantação em 2012. Funcionalidades e adaptações no sistema são solicitadas à DTI 

– Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. 

O software foi desenvolvido em PHP e utiliza o Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados Postgree. 

Segue abaixo diagrama simplificado do futuro funcionamento do software 

integrado à realidade da Ouvidoria, descrevendo os fluxos de informação: 
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Figura 12 - Diagrama do futuro funcionamento do software integrado TCE/MG 

Fonte: Ouvidoria do Tribunal de Contas de MG.  
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6.9.2 Principais Funcionalidades (uso das funcionalidades) 

 

Tabela 19 – Funcionalidade do Sistema TCE/MG 

Caso de uso Descrição 

Registro de atendimento Possibilita a inclusão, consulta e manutenção do registro. 

Localização de atendimento Apresenta tela com os dados de registro para consulta, 

possibilitando também a alteração ou exclusão dos dados 

e encaminhamento do atendimento. 

Registro de encaminhamento Possibilita o encaminhamento, consulta, manutenção e 

providência para os registros de atendimento. Em todas as 

opções é possível optar por enviar Cartas de 

Encaminhamento e Cartas ao Cidadão, existindo nas telas 

de encaminhamento campos específicos para a seleção da 

carta a ser enviada.  

Localização de atendimento 

para encaminhamento 

Apresenta a tela com os dados do registro informado 

possibilitando encaminhar o registro. 

Localização de 

encaminhamento 

Apresenta tela com a lista de encaminhamentos 

registrados. 

Localização de 

encaminhamento para 

providência 

Apresenta tela com os dados do registro do 

encaminhamento, possibilitando registrar os dados da 

providência tomada.  

Acompanhamento gerencial Fornece relatórios estatísticos e gráficos que visam 

auxiliar o acompanhamento gerencial. 

Atendimentos pendentes Apresenta os atendimentos pendentes que foram 

encaminhados pela Internet. 

Manutenção de tabelas Possibilita que as tabelas básicas utilizadas pelo sistema 

sejam gerenciadas.  

Usuários Cadastra permissão de acesso aos usuários.  

 

6.9.3 Aspectos Relacionados à Percepção dos Usuários 

Não se aplica, uma vez que o software ainda não é utilizado na Ouvidoria. 

6.10. CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DOS SISTEMAS DAS 

OUVIDORIAS 

 

6.10.1 Análise das Funcionalidades 

 

A implementação de um Sistema Nacional de Ouvidorias pressupõe, conforme já 
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analisado, a existência de um sistema de informação que permita o intercâmbio de 

dados e informações entre as ouvidorias integrantes. O processo de troca de 

informações pode ser eficientemente implementado com a utilização de sistemas 

informatizados, em face da necessidade de se obter dados em tempo real e do grande 

volume de informações que se pretende manipular, em âmbito nacional. 

Para uma correta avaliação das possibilidades de intercâmbio de informações 

entre os sistemas informatizados utilizados pelas ouvidorias públicas, foi realizado um 

levantamento das principais funcionalidades oferecidas por essas ferramentas, de modo 

a se traçar um panorama sobre as informações disponíveis. Tal estudo permitiu a 

construção dos cenários propostos como possíveis soluções para a integração das 

ouvidorias, conforme descrito nas conclusões deste projeto. 

A figura a seguir mostra a ocorrência das funcionalidades nos sistemas 

avaliados. 

Tabela 20 - Ocorrência das funcionalidades nos sistemas avaliados 

 
 

Conforme pode ser observado na figura anterior, algumas funcionalidades 

ocorrem em todos os sistemas avaliados, o que sugere que tais características sejam 

importantes na gestão das informações manipuladas pelas ouvidorias públicas. Em 

outras palavras, tais funcionalidades podem demonstrar o que essencialmente constitui 
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as “regras de negócio” das ouvidorias públicas. 

Tal conclusão é importante para a elaboração de soluções que visem integrar 

ouvidorias públicas em qualquer âmbito (nacional, federal ou de uma única área, como 

saúde), pois reflete um núcleo comum de funcionalidades que lidam com o mesmo tipo 

de informação. 

Por outro lado, a figura permite a análise de quais funcionalidades que, embora 

importantes no contexto das ouvidorias, ainda não estão presentes na totalidades dos 

sistemas informatizados. Tal é o caso da “Gestão de qualidade no atendimento”. Esta 

funcionalidade se refere à possibilidade de análise das respostas às manifestações dos 

cidadãos por uma instância revisora, no âmbito das ouvidorias, antes mesmo da 

conclusão do atendimento. Embora esse procedimento reflita a relevância dada à 

qualidade e à padronização das respostas às manifestações, ele ainda não se encontra 

presente em 25% dos sistemas analisados. 

6.10.2 Análise das Plataformas de Implementação 

Um aspecto tecnicamente relevante para a integração de informações entre 

sistemas informatizados são as plataformas em que estes foram desenvolvidos. De 

maneira simplificada, e sem aprofundar a discussão sobre os elementos que distinguem 

as plataformas de implementação de softwares, pode-se dizer que a linguagem de 

programação é um importante parâmetro nessa avaliação. Nesse sentido, a figura a 

seguir aborda as plataformas utilizadas na implementação dos softwares de ouvidoria 

avaliados. 



159 
 

 

 

Gráfico 35 - Plataformas utilizadas na implementação dos sistemas informatizados de 
ouvidoria 

 
 

Conforme se verifica no gráfico da figura anterior, 45% dos sistemas 

informatizados avaliados utilizam plataforma Java
133

 (inclusive Servlets). Dentre os 

benefícios de utilização dessa plataforma, está a possibilidade de execução de sistemas 

(ou de código) em sistemas operacionais distintos, dada a portabilidade permitida pelo 

conceito write once, run anywhere adotado pela plataforma Java. 

Outros 11% dos sistemas utilizam plataforma .NET
134

, a qual também adota 

princípios da plataforma Java (como a geração de código intermediário a partir de 

diferentes linguagens de programação), mas não favorece a execução de programas em 

diferentes sistemas operacionais. 

Um ponto comum e relevante entre as plataformas Java e .NET é a possibilidade 

de implementação de web services, alternativa que será abordada na análise de soluções 

para a integração de sistemas de ouvidorias públicas. 

Quanto aos sistemas que implementam PHP (22%), embora não se trata 

                                                           
133 Sobre a Plataforma Java, conferir o sítio eletrônico http://java.sun.com/j2ee/overview.html. 
134 Sobre a Plataforma .NET, conferir o sítio eletrônico http://msdn.microsoft.com/pt-br/netframework. 
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necessariamente de uma plataforma, essa linguagem possui a vantagem de ter sido 

desenvolvida segundo uma política de código aberto, além de ser compatível com várias 

bases de dados e plataformas. No que tange à integração, a viabilidade está mais 

relacionada à plataforma utilizada do que à linguagem PHP. 

Por fim, cabe ressaltar que a plataforma Delphi (mais propriamente um ambiente 

integrado de desenvolvimento do que uma plataforma) é proprietária e pertence à 

Embarcadero
135

, e é tradicionalmente muito utilizada para o desenvolvimento de 

aplicações desktop para os sistemas operacionais Windows, Mac e iOS. 

6.11 Análise dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 

Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados – SGBDs utilizados pelos 

softwares de ouvidoria avaliados estão retratados na figura a seguir: 

 

Gráfico 36 – Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados utilizados pelos softwares 
avaliados 

 
 

 

                                                           
135 Sobre a IDE Delphi, conferir o sítio eletrônico http://www.embarcadero.com/products/delphi. 
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O SGBD utilizado por cada um dos sistemas de ouvidoria avaliados é um fator 

relevante para as soluções de integração que visem ao aproveitamento de um 

determinado software para ser utilizado por várias ouvidorias. Nesse contexto, é 

relevante avaliar o custo de cada SGBD, uma vez que existem opções gratuitas adotadas 

por vários sistemas. 

Segundo as informações da figura anterior, as opções MySQL e PostGreSQL 

estão presentes em mais de 60% dos sistemas avaliados e constituem uma opções de 

baixo custo para a escolha do SGBD. Assim, a solução de utilização de um sistema 

único para viabilizar a integração das ouvidorias – conforme discutido em seção 

específica deste documento – deve privilegiar alternativas que adotam tais SGBD. 

 

6.12 Análise Quanto à Possibilidade de Distribuição 

 

Os sistemas de ouvidoria avaliados foram desenvolvidos segundo procedimentos 

distintos e específicos, a critério do respectivo órgão. Assim, alguns foram projetados e 

programados pelo setor de informática do próprio órgão público (coordenações-gerais, 

diretorias ou gerências de tecnologia da informações); outros foram desenvolvidos por 

meio de contrato firmado com empresas especializadas no desenvolvimento de 

softwares; e há ainda casos em que o sistema foi obtido por meio de um acordo, 

convênio ou termo de cessão de uso firmado com outro órgão público. 

A análise das possibilidades de distribuição dos softwares de ouvidoria avaliados 

é relevante para o contexto de integração, uma vez que a opção adotada pelo órgão 

público impacta outros aspectos, como a execução das manutenções corretiva e 

evolutiva, o custo total de aquisição, os direitos sobre o código-fonte e os 

procedimentos burocráticos necessários para o acesso ao software. 

A figura a seguir evidencia as possibilidades de distribuição dos sistemas 

avaliados. 
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Gráfico 37 – Procedimentos necessários para a distribuição dos sistemas avaliados 

 
 



163 
 

 

 

6.13 CONCLUSÕES 

6.13.1 O Sistema Informatizado da OGE-MG como paradigma 

A avaliação de sistemas informatizados de ouvidoria, com o objetivo de 

subsidiar a elaboração de alternativas de sistema de informação para um Sistema 

Nacional de Ouvidorias Públicas, teve como parâmetro o Sistema TAG, utilizado pela 

Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais – OGE/MG. 

Inicialmente vale ressaltar que o Sistema TAG – na versão utilizada pela 

OGE/MG – possui integração de informações com o Sistema Ouvidor SUS, por meio da 

tecnologia denominada web services, a qual será explicada em seção posterior deste 

documento.  

Por meio deste canal de informações, o Sistema TAG encaminha manifestações 

da área de saúde para uma ouvidoria integrante da rede de ouvidorias do SUS. A análise 

de tal funcionalidade foi importante para a elaboração de uma proposta de integração 

entre os sistemas de ouvidoria por meio de um padrão de intercâmbio de dados e da 

utilização de web services. 

É importante verificar que, embora integrado ao Sistema Ouvidor SUS, o 

Sistema TAG, segundo a avaliação realizada, não implementa web services, ou seja, não 

oferece um serviço para que outros sistemas informatizados encaminhem dados 

eletronicamente para a OGE/MG. Pelo contrário, a integração entre os sistemas TAG e 

Ouvidor SUS se dá pelo serviço implementado por este último sistema, por meio do 

qual qualquer sistema informatizado de ouvidorias pode também se conectar para o 

encaminhamento de manifestações às ouvidorias do SUS. Contudo, existe o retorno da 

informação, no sentido Ouvidor SUS para o Sistema TAG, de modo que se tenha um 

tráfego em “mão dupla” de informações sobre as manifestações, ainda que nem todo 

esse percurso se dê por meio do sistema informatizado. 

Outro ponto relevante sobre o sistema utilizado pela OGE/MG diz respeito a 

suas manutenções e aos direitos sobre seu código-fonte. Como a OGE/MG não é 

proprietária do código-fonte do Sistema TAG, sua manutenção corretiva e evolutiva não 

pode ser realizada por essa ouvidoria, mas depende de demanda a quem possui direitos 
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sobre o sistema, no Estado da Bahia. Essa característica, associada ao fato de o Sistema 

TAG utilizar plataforma e banco de dados não gratuitos (Delphi e Microsoft SQLServer, 

respectivamente) sugere que esse sistema não seja tido como alternativa para o caso de 

se optar pela integração entre as ouvidorias pela adoção de um único sistema 

informatizado, opção que será discutida adiante. 

É possível ainda avaliar que o Sistema TAG, pelos mesmos motivos expostos, 

não seja a alternativa mais viável caso seja necessário incentivar a utilização de sistemas 

informatizados pelas ouvidorias que ainda não o possuam, ou para aquelas que desejem 

substituir o sistema informatizado já utilizado. 

6.13.2 Obstáculos à Integração dos Sistemas de Informação das Ouvidorias 

Públicas 

6.13.2.1 Aspectos tecnológicos 

Algumas alternativas para a integração de informações entre as ouvidorias 

públicas, de forma sistêmica, têm nos aspectos tecnológicos de seus sistemas 

informatizados pontos desfavoráveis. Alguns sistemas avaliados foram desenvolvidos 

em plataformas que permitem a interoperabilidade de dados por meio de tecnologias 

como os web services, o que permite o aproveitamento dos benefícios da rede mundial 

de computadores para o intercâmbio on-line de informações. São exemplos os sistemas 

desenvolvidos em plataforma Java ou que foram implementados por meio do framework 

.NET. 

Não foi possível concluir se todos os sistemas informatizados avaliados 

permitem a implementação de web services ou de outra tecnologia para o intercâmbio 

de dados via web. Isso se deve ao fato de a informação sobre a linguagem utilizada no 

desenvolvimento de alguns sistemas não implicar necessariamente em plataformas que 

favorecem a implementação de tais serviços. Nesse sentido, uma conclusão sobre as 

possibilidades tecnológicas de integração dos sistemas desenvolvidos em Delphi ou 

PHP requer uma análise mais detalhada sobre a plataforma em que foram 

desenvolvidos, o que não esteve no escopo deste projeto por causa das limitações de 

recursos e de prazo.  

6.13.2.2 Aspectos normativos 
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A metodologia utilizada para avaliar os sistemas informatizados permitiu o 

levantamento de informações sobre os procedimentos necessários para a aquisição de 

cada um dos softwares avaliados. Assim, os sistemas podem ser obtidos e distribuídos 

gratuitamente, por meio da celebração de acordos de cooperação ou por meio de 

convênios. Tais procedimentos, embora necessários para a distribuição de alguns 

softwares, constituem um entrave à integração entre os sistemas de ouvidoria, caso seja 

necessário celebrar os mesmo acordos ou convênios para que seja implementada a troca 

de informações. Em caso extremo, seria necessário a uma determinada ouvidoria 

celebrar tantos acordos ou convênios quantos forem as ouvidorias com as quais se 

deseja praticar o intercâmbio de dados. Em tal ponto, seria inviável a integração em 

forma sistêmica, em detrimento dos benefícios advindos com a criação de um Sistema 

Nacional. 

Além desses aspectos, não foi possível avaliar se existem restrições normativas, 

no âmbito de cada instituição ou órgão vinculado às ouvidorias públicas, que impeçam 

ou vedem o intercâmbio das informações sobre as manifestações. Contudo, vale 

ressaltar que os dados dos sistemas informatizados podem estar sujeitos a normas que 

estabelecem o tratamento sigiloso, como é o caso do Decreto nº 4.553, de 27 de 

dezembro de 2002, no âmbito da Administração Pública Federal. 

Por fim, ainda que a integração das ouvidorias se dê de forma centralizada, por 

meio de um órgão central do Sistema de Ouvidorias, o procedimento adotado para o 

intercâmbio de dados entre os sistemas informatizados deve ser materializado por meio 

de um ato normativo, sob pena de, a qualquer momento, um órgão integrante desse 

sistema romper com o fluxo de suas informações, por diversas motivações, inclusive de 

cunho exclusivamente interno. 

6.13.2.3 Aspectos semânticos 

A integração de dados entre os sistemas informatizados de ouvidoria não 

pressupõe necessariamente a integração de informações. Para tanto, é necessário que os 

dados intercambiados entre esses sistemas tenham o mesmo significado ou representem 

a mesma informação em ambos os softwares. Nesse sentido, o presente estudo detectou 

variações semânticas importantes no que se refere ao significado e abrangência dos 

termos utilizados pelos sistemas informatizados para identificação dos tipos de 

manifestações, das áreas a que se referem e dos prazos para atendimento, dentre outros. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.553-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.553-2002?OpenDocument
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Para ilustrar, cabe verificar que o Sistema SOu-Web, utilizado pela Ouvidoria da 

Previdência Social, permite o cadastro das seguintes manifestações: “denúncia, elogio, 

Empregado Público – DATAPREV, Manifestação da Área da Receita Previdenciária, 

Manifestação da Área de Benefício, Manifestação sobre Atendimento na Previdência 

Social, Manifestação sobre Atendimento nos Órgãos Pagadores/Instituições Financeiras, 

Servidor, Solicitação Diversa e Sugestão”. De maneira diversa, o Sistema Ouvidor SUS, 

utilizado pelas ouvidorias integradas ao SUS, classifica as manifestações como 

“denúncia, reclamação, solicitação, pergunta, elogio e sugestão”
136

. 

Um estudo sobre a integração semântica no contexto das ouvidorias públicas, 

embora não esteja contemplado no escopo do presente projeto, é fator essencial para a 

viabilidade da integração dos sistemas de informação das ouvidorias. 

6.13.2.4 Aspectos ou requisitos funcionais 

Nem todos os sistemas informatizados avaliados oferecem as mesmas 

funcionalidades. Assim, as informações que podem ser intercambiadas entre os sistemas 

de ouvidoria serão limitadas pelas funcionalidades e, consequentemente, pelas 

informações manipuladas por cada sistema. Dessa forma, não será possível a 

intercâmbio de respostas padronizadas entre todos os sistemas, uma vez que nem todos 

possuem a funcionalidade de gestão de respostas ou de textos-padrão. 

6.14 Possibilidades de Integração dos Sistemas de Informação das Ouvidorias 

Públicas 

A base para o fornecimento de melhores serviços, adequados às necessidades 

dos cidadãos e dos negócios, a custos mais baixos, é a existência de uma infraestrutura 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que se preste como alicerce para a 

criação desses serviços. Um governo moderno, integrado e eficiente exige sistemas 

igualmente modernos, integrados e interoperáveis, trabalhando de forma íntegra, segura 

e coerente em todo o setor público. 

Nesse contexto, a interoperabilidade de tecnologia, processos, informação e 

dados é condição vital para o provimento de serviços de qualidade, tornando-se 

premissa para governos em todo o mundo, como fundamento para os conceitos de 

                                                           
136 Para mais detalhes sobre o significado de cada tipo de manifestação, no âmbito do Sistema Ouvidor 
SUS, consultar o endereço eletrônico http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1624. 
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governo eletrônico, o e-gov. A interoperabilidade permite racionalizar investimentos em 

TIC, por meio do compartilhamento, reuso e intercâmbio de recursos tecnológicos. 

Governos como o norte-americano, o canadense, o britânico, o australiano e o 

neozelandês investem fortemente no desenvolvimento de políticas e processos e no 

estabelecimento de padrões em TIC, montando estruturas dedicadas para obter a 

interoperabilidade, com o objetivo de prover serviços de melhor qualidade a custos 

reduzidos. 

O governo brasileiro vem consolidando a arquitetura e-PING – “Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico”, que tem como propósito ser o paradigma 

para o estabelecimento de políticas e especificações técnicas que permitam a prestação 

de serviços eletrônicos de qualidade à sociedade. O uso desta arquitetura bem como de 

diversos conceitos que a compõem, será aqui apresentada no contexto do presente 

projeto com o foco da possibilidade de interoperabilidade entre os sistemas 

informatizados das Ouvidorias Públicas. 

6.14.1 Padrões de Interoperabilidade entre os Sistemas de Ouvidorias Públicas 

Para o estabelecimento dos objetivos da e-PING, é fundamental que se defina 

claramente o que se entende por interoperabilidade. Para apresentar as possibilidades 

que a interoperabilidade dos sistemas de Ouvidorias pode proporcionar, é fundamental 

que se defina claramente o que se entende por interoperabilidade. A seguir são 

apresentados quatro conceitos que fundamentaram o entendimento do governo 

brasileiro a respeito do assunto: 

“Intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. 

Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado 

nos pontos de interligação por outro de especificação similar, sem 

comprometimento das funcionalidades do sistema.” (governo do Reino 

Unido); 

“Habilidade de transferir e utilizar informações de maneira 

uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas de informação.” 

(governo da Austrália); 

“Habilidade de dois ou mais sistemas (computadores, meios de 

comunicação, redes, software e outros componentes de tecnologia da 

informação) de interagir e de intercambiar dados de acordo com um método 

definido, de forma a obter os resultados esperados.” (ISO); 

“Interoperabilidade define se dois componentes de um sistema, 

desenvolvidos com ferramentas diferentes, de fornecedores diferentes, podem 

ou não atuar em conjunto.” (Lichun Wang, Instituto Europeu de Informática 

– CORBA Workshops); 
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Como conclui o Documento de Referência da e-PING – Versão 2012
137

, a 

interoperabilidade não é somente Integração de Sistemas, não é somente Integração de 

Redes. Não referencia unicamente troca de dados entre sistemas. Não contempla 

simplesmente definição de tecnologia. 

É, na verdade, a soma de todos esses fatores, considerando, também, a existência 

de um legado de sistemas, de plataformas de hardware e software instaladas. Parte de 

princípios que tratam da diversidade de componentes, com a utilização de produtos 

diversos de fornecedores distintos. Tem por meta a consideração de todos os fatores 

para que os sistemas possam atuar cooperativamente, fixando as normas, as políticas e 

os padrões necessários para consecução desses objetivos. 

Para que se conquiste a interoperabilidade, as pessoas devem estar engajadas 

num esforço contínuo para assegurar que sistemas, processos e culturas de uma 

organização sejam gerenciados e direcionados para maximizar oportunidades de troca e 

reuso de informações. 

O uso da arquitetura e-PING e de padrões de interoperabilidade entre sistemas 

de ouvidoria é uma possibilidade que aqui será apresentada para que estas 

oportunidades de troca e reuso de informações entre as ouvidorias se torne uma 

realidade. 

6.14.2 Padrões de Serviços/Funcionalidades de Intercâmbio de Informações entre os 

Sistemas de Ouvidorias Públicas 

O estudo das funcionalidades mais frequentes nos sistemas informatizados 

avaliados permite a definição de um conjunto mínimo de funções ou de informações 

que podem ser compartilhadas entre esses sistemas. É possível se inferir que tais 

funcionalidades também sejam frequentes em outros softwares utilizados por ouvidorias 

públicas não avaliadas neste projeto, uma vez que o tratamento dessas informações está 

relacionado com as “regras de negócio” das ouvidorias públicas.  

Esse conjunto mínimo de funcionalidades presentes em 100% dos sistemas 

avaliados pode ser assim detalhado: gestão de manifestações; gestão básica do 

atendimento (encaminhamento de resposta); triagem para análise (que pode estar 

                                                           
137 Conferir documento eletrônico disponível em http://eping.governoeletronico.gov.br. 
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incluído na gestão de manifestações); relatórios gerenciais sobre as manifestações; 

recebimento de manifestações via off-line (carta, telefone, presencialmente, etc); 

recebimento de manifestações via web. 

A partir desse conjunto, é possível definir os serviços que um determinado 

sistema de ouvidoria pode oferecer aos demais. Ou seja, é possível identificar quais 

informações poderão ser compartilhadas, sob demanda. Isso quer dizer que informações 

sobre o conjunto de funcionalidades anteriormente detalhado podem ser intercambiadas 

pelos sistemas de ouvidorias avaliados, independentemente do meio pelo qual esses 

dados são requisitados e disponibilizados. 

6.14.3 Desenvolvimento de um Software/Sistema Unificado 

Uma solução trivial para o intercâmbio de informações entre as ouvidorias 

públicas é a especificação e implantação de um sistema informatizado único, que 

contemple no mínimo as funcionalidades consideradas comuns a todos os sistemas já 

implementados e em uso nas ouvidorias. Tal sistema pode ser desenvolvido tendo em 

vista o atendimento a todas as necessidades das ouvidorias públicas, inclusive os 

requisitos de integração e de intercâmbio de informações para a materialização de um 

Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas. 

Tal solução, embora tecnicamente trivial, pode implicar em procedimentos 

onerosos para sua realização, como o consenso entre as ouvidorias envolvidas sobre 

quais recursos devam ser contemplados no sistema informatizado, ou a transposição de 

barreiras normativas e burocráticas existentes entre órgãos de diferentes poderes ou 

esferas, uma vez que se fala em um sistema nacional. 

6.14.3.1 Banco de Dados Unificado 

A utilização de um sistema informatizado único remete à ideia de um banco de 

dados único (ou unificado), com abrangência nacional. O primeiro problema que daí 

decorre está relacionado ao local ou ao órgão que se incumbirá do gerenciamento desse 

banco de dados. Esse gerenciamento envolve a administração técnica, a gestão da 

segurança física e o custeio de todos os procedimentos. Ante o exposto, é possível 

concluir que para a utilização de um banco de dados único tais questões de ordem 

prática devem ser solucionadas entre as ouvidorias que serão integradas. Por esse 

motivo, é certo dizer que um banco de dados unificado para as manifestações recebidas 
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pelas ouvidorias é um projeto viável no escopo de uma mesma esfera administrativa, e 

mais oneroso se aplicado em escala nacional. Como exemplo, pode ser citado o Sistema 

de Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal – SCDP, o qual integrou os 

procedimentos referentes a diárias e passagens adotados pelos órgãos da Administração 

Pública Federal
138

.  

6.14.3.2 Manutenção Corretiva/Evolutiva 

As manutenções corretiva e evolutiva, as quais fazem parte do ciclo de vida de 

qualquer software, podem ficar a cargo de um único órgão público, com competências 

para tanto. Essa alternativa permite que as demandas de manutenção sejam analisadas e 

encaminhadas de forma coordenada. De outro modo, na medida em que cada ouvidoria 

pudesse implementar modificações específicas no sistema, este deixaria de ser único, 

passando a ser encontrado em várias versões com funcionalidades distintas entre si.  

6.14.3.3 Marco Legal para a Implementação de Regras de Negócio e Funcionalidades 

A abordagem de um sistema informatizado único para as ouvidorias públicas 

enseja a existência de um marco legal que padronize as competências e métodos de 

trabalho entre todas as ouvidorias integrantes do sistema. O marco normativo é 

importante para que o sistema informatizado único contemple todas as funcionalidades 

necessárias à atuação das ouvidorias, nem mais, nem menos. De outra forma, o sistema 

informatizado poderia não se encaixar adequadamente ao processo de trabalho de 

ouvidorias que dele se utilizariam, o que por si só seria um empecilho ao intercâmbio de 

informações e à existência de um sistema de ouvidorias, seja ele nacional ou de menor 

escopo. 

6.14.4 Implementação de Camada Intermediária de Sotware (middleware) para a 

Interoperabilidade entre os Sistemas de Ouvidorias Públicas 

Uma alternativa que integre os sistemas informatizados de ouvidorias públicas e 

sem as desvantagens de utilização de um software único é aquela que, ao mesmo tempo, 

respeite a autonomia dos sistemas já implantados em cada um desses órgãos e os 

procedimentos específicos adotados para o atendimento às manifestações. 

                                                           
138 Para mais informações sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo 
Federal e a obrigatoriedade de utilização do Sistema SCDP, conferir o Decreto nº 5.992, de 19 de 
dezembro de 2006. 
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Do ponto de vista de custos, o ônus da administração de cada sistema 

informatizado continuaria sendo suportado por cada ouvidoria individualmente. Quanto 

às manutenções do sistema, não haveria a centralização das decisões em um único 

órgão. Quanto aos aspectos normativos, os procedimentos de atendimento das 

ouvidorias não precisam ser padronizados, o que dispensaria a edição de uma norma e 

uma série de entraves burocráticos, inclusive no que tange à definição das 

funcionalidades implementadas pelo sistema único. 

Essa alternativa consiste na definição de um padrão para o intercâmbio de dados 

entre os sistemas informatizados de ouvidoria e na utilização de web services para a 

transmissão dos dados de um sistema para outro
139

. 

Um padrão para intercâmbio de dados pode ser entendido como uma estrutura de 

dados conhecida por todos os sistemas que se pretende integrar. Ao se realizar o envio 

de uma informação, um sistema disponibiliza seus dados segundo essa estrutura 

conhecida (o padrão) e os envia ao sistema que os requisitou. O sistema que solicita os 

dados, por sua vez, espera que a resposta a sua requisição chegue estrutura segundo o 

padrão já conhecido, a partir do qual os dados podem lidos e manipulados. 

Uma iniciativa importante do Governo Federal define padrões de 

interoperabilidade entre sistemas informatizados. Trata-se da Arquitetura e-PING – 

Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico
140

, cuja utilização é obrigatória no 

âmbito do Poder Executivo Federal, por força da Portaria SLTI/MP nº 5, de 14 de julho 

de 2005. 

Segundo a versão 2012 do documento da e-PING
141

, as políticas técnicas para 

sistemas de organização e intercâmbio de informações e dados são: 

a. uso de XML para intercâmbio de dados; 

b. uso de XML Schema para definição dos dados para intercâmbio; 

c. uso de XSL para transformação de dados; e 

d. uso de Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico (e-VOG) para a 

interoperabilidade semântica. 

                                                           
139

 Sobre padrões de estrutura de dados para a Web, conferir ABITEBOUL, Serge; BUNEMAN, Peter; 

SUCIU, Dan. Gerenciando dados na Web. Rio de Janeiro. Editora Campos, 2000. 
140

 Para mais informações sobre a e-PING, consultar o sítio eletrônico 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade. 
141

 Disponível em http://eping.governoeletronico.gov.br. 

http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/legislacao/portaria-no-05-de-14-de-julho-de-2005
http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/legislacao/portaria-no-05-de-14-de-julho-de-2005
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As trocas de informações, assim como o intercâmbio dos dados estruturados 

segundo o padrão estipulado, podem ser realizadas por meio de web services, que 

podem ser entendidos como serviços de recebimento e atendimento de solicitações de 

dados entre os sistemas informatizados. A arquitetura e-PING também define, em seu 

item 10.3, modelos para documentação de web services e outras modalidades de trocas 

de dados. 

O padrão para o intercâmbio de dados entre ouvidorias públicas pode ser 

definido de forma participativa, com o envolvimento não só de representantes de órgãos 

públicos, mas também de outros setores da sociedade (empresas, universidades, etc), 

por meio de uma consulta pública. Tal procedimento já vem sendo adotado pelo 

Ministério do Planejamento e de outros órgãos no debate de assuntos que possam ter 

ampla repercussão ou impacto de mercado. 

Em relação aos web services, ou serviços de intercâmbio de informações a serem 

disponibilizados pelos ouvidorias a serem integradas, um ponto de partida são as 

funcionalidades mais frequentes dos softwares de ouvidoria, segundo avaliado neste 

projeto. Tais funcionalidades podem representar um conjunto mínimo de informações a 

serem intercambiadas entre os sistemas de ouvidoria, por meio de web services, uma 

vez que provavelmente todos os sistemas avaliados possuem tais informações. 

6.14.5 Construção de um Data Warehuse a partir de dados extraídos de todos os 

sistemas informatizados de Ouvidorias Públicas Federais 

Uma alternativa que permite a integração das ouvidorias públicas é a construção 

de um procedimento de extração dos dados dos sistemas informatizados, com vistas à 

consolidações das informações em uma base de dados única. Essa base de dados não 

servirá como repositório para um sistema único, mas será atualizada periodicamente a 

partir de novas extrações de dados. A partir da base de dados, é possível a construção de 

um data warehouse para a manipulação de informação a partir de relatórios gerenciais 

customizados. 

Essa alternativa para integração parte da premissa de que um sistema de 

informação não utiliza, necessariamente, um sistema informatizado para o 

processamento de todas as informações, não deixando por isso de ser um sistema. 

Assim, ainda que as informações fluam por uma única via por meio dos sistemas 
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informatizados (dos sistemas informatizados para uma base de dados única), o 

monitoramento de informações de ouvidorias pode resultar em melhorias para o sistema 

como um todo. 

Como vantagem dessa abordagem, podemos citar que envolve menores custos 

de desenvolvimento, uma vez que se baseia em extração de dados dos sistemas. Em 

relação ao prazo de implementação, essa alternativa parece demandar menor tempo para 

seu planejamento e execução. Contribui para essa conclusão o fato de já existir, no 

âmbito da Administração Pública Federal, uma ferramenta elaborada pelo Ministério do 

Planejamento (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação) para a extração de 

dados de diferentes bases de dados, de variados formatos, por meio de mapeamento. Tal 

iniciativa foi utilizada para a construção do Sistema de Protocolo Unificado do Governo 

Federal
142

. 

                                                           
142 Sobre o Protocolo Unificado, acessar a Consulta Pública sobre Padrão de Dados para a solução 
integradora de protocolos do Governo Federal, disponível em 
https://www.consultas.governoeletronico.gov.br/ConsultasPublicas. O documento visa consolidar 
padrão de dados que estabeleça diretrizes para a realização da atualização de informações em solução 
integradora de protocolos do Governo Federal, denominada Protocolo Integrado, pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, definindo as premissas a serem cumpridas e as 
informações a serem fornecidas por aqueles que vierem a aderir a esta solução. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para que se construa um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas apto a atingir 

os objetivos de constituir ao mesmo tempo um mecanismo para o aperfeiçoamento da 

gestão e também da participação popular na Administração Pública, foram analisados 

distintos modelos de estruturas e legislações pertinentes a ouvidorias públicas do país, 

seja em seus aspectos participativos, linguísticos ou operacionais. 

Na tarefa de identificar as funções que deveriam ser exercidas pelas ouvidorias, 

os parâmetros essenciais perpassam por: autonomia administrativa e financeira; o 

mandato; a legitimação democrática da pessoa do ouvidor; requisitos mínimos de 

qualificação por parte da pessoa do ouvidor; a obrigação de resposta em prazo adequado 

por parte do órgão gestor, bem como, a partir daí, resposta em tempo hábil da ouvidoria 

ao manifestante; o direito de realizar investigações preliminares; a faculdade de propor 

recomendações; a divulgação; o sigilo nos casos que o comportam; a acessibilidade à 

ouvidoria e ao ouvidor, bem como questões referentes à capacitação de servidores 

voltada a uma democratização do acesso e a um sistema de manuseio unificado. 

Propomos como conceitos operacionais: 

o Autonomia da ouvidoria: ponto de equilíbrio entre o poder hierárquico ao 

qual está submetido e a discricionariedade suficiente para poder exercer 

suas funções com efetividade. 

o Ouvidoria externa: 

o Ouvidoria interna: 

o Eficácia, eficiência e efetividade: 

São essas as recomendações: 

 A autonomia administrativa e financeira é de extrema importância, tendo em 

vista que a falta de orçamento independente prejudica a imparcialidade do ouvidor. O 

distanciamento da ouvidoria do órgão gestor gerado pela autonomia administrativa e 

orçamentária não é empecilho à efetividade diante da gestão pública, pois podem ser 

firmadas parcerias e estabelecidas relações de vinculação sem subordinação, a exemplo 
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da Ouvidoria de Saúde – OGE/MG que tem parceria com a Secretaria Estadual da 

Saúde
143

.  

 É imprescindível que em um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas os 

ouvidores tenham seus mandatos garantidos em lei. O tempo de mandato e se haverá 

possibilidade de recondução, devem ser previstos por ato normativo de cada ouvidoria, 

observando-se as peculiaridades de funcionamento. A norma que garante o mandato 

evitaria também a troca constante e arbitrária do ouvidor, permitindo que o trabalho seja 

desenvolvido gradualmente e contribua para a efetividade da ouvidoria. 

 Além do mandato, é também necessário que o ato normativo instituidor da 

ouvidoria não subordine o ouvidor a um superior hierárquico. Pode existir certo vínculo, 

como ocorre no sistema da OGE/MG, mas a subordinação hierárquica do ouvidor 

compromete totalmente a autonomia política da ouvidoria pública, fazendo com que 

esta, a despeito do mandato do ouvidor, não venha a lograr autonomia plena. 

 É necessário que ato normativo regulamente o processo de escolha do ouvidor, 

de modo a contemplar mecanismos que lhe confiram legitimidade democrática no 

acesso ao cargo e no desempenho das atividades.  A escolha por meio de eleição é capaz 

de suprir esse critério de legitimidade. Caso a escolha se proceda por indicação do 

gestor, é necessário que haja ao menos aprovação do nome indicado pelo Poder 

Legislativo.  

 Também se faz necessário o estabelecimento de critérios legais que imponham 

pré-requisitos mínimos de qualificação para o acesso ao cargo de ouvidor, a fim de que 

se possibilite o exercício da função de ouvidor somente por profissional honesto e 

minimamente qualificado. 

 As ouvidorias devem possuir prerrogativas que confiram maior relevância às 

sugestões do ouvidor, uma vez que esta tarefa é primordial, independente da função 

escolhida para a ouvidoria. Baseado em sua experiência, ele pode dar sugestões sobre as 

deficiências na prestação do serviço público, propiciando a correção de ilegalidades e 

propor novas condutas ao administrador público. 

 A Lei de Acesso à Informação deverá ser estritamente observada pela ouvidoria, 

de sorte que a publicidade e a transparência a orientem em todo o procedimento 

                                                           
143

 Anexo 01 Ouvidoria de Saúde p. 21 
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percorrido pelas manifestações (salvo em casos que exijam o sigilo). Dessa forma, a 

ouvidoria terá a obrigação legal de fornecer respostas ao cidadão. Além disso, 

recomenda-se fortemente que, após a resposta, haja espaço para que o cidadão se 

manifeste sobre sua qualidade e efetividade ante a manifestação originalmente 

apresentada, o que poderia evitar novas manifestações sobre o mesmo problema. 

 Outra previsão legal que deve estar presente no Sistema Nacional de Ouvidorias 

Públicas é o estabelecimento de prazos adequados para a resposta por parte do órgão 

gestor e por parte da ouvidoria. O cidadão deve receber as respostas dentro de prazo 

razoável, sob o risco de ver esvaziada a própria manifestação. Entretanto, essa posição 

só se justifica se considerarmos a ouvidoria um órgão de funções que transcendem a 

simples “coletora” de informações para o aprimoramento dos serviços da Administração 

Pública.  

 Uma futura normatização deve exigir resposta completa, com todos os 

procedimentos adotados para a solução da demanda e a própria solução, além de 

documentos que comprovem as ações realizadas. Ou, se for o caso, os motivos que 

impedem a ouvidoria de encaminhar a manifestação, quais os locais os quais o cidadão 

pode procurar, etc.; 

 As ouvidorias devem possuir mecanismos que possibilitem maior participação 

do cidadão, tais como mecanismos de feedback e outras formas que promovam diálogos 

entre a ouvidoria e a população; como o espaço supramencionado para que o cidadão 

avalie a resposta. 

 Deve ser garantido o sigilo nas situações que o comportam, principalmente para 

as ouvidorias de polícia e as universitárias. Isso contribui para a efetividade, pois afasta 

o risco de represálias, e dá à Administração Pública legitimidade para solucionar a 

manifestação. 

 Manter os Ouvidores perto, tanto espacialmente quanto institucionalmente, do 

médio e baixo escalão das Ouvidorias e, em especial, do próprio cidadão manifestante, é 

fundamental para a efetividade da sua atuação. 

 A adequada divulgação de informações sobre o funcionamento, função, 

competência e atuação das ouvidorias públicas é medida essencial a ser adotada com 

vistas à concretização do papel das ouvidorias públicas como um canal que possibilite 
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ao povo atuar junto às instituições estatais. Entende-se por divulgação a difusão de 

mensagens elaboradas numa linguagem acessível mesmo aos contingentes iletrados da 

população; em meios que atinjam o maior público possível (como o rádio; a televisão e 

as redes sociais), ou por meio de campanhas da própria instituição (como a iniciativa do 

projeto “Ministério Público Itinerante”).  

 A capacitação dos servidores que farão o atendimento das ouvidorias, nos postos 

presenciais ou por telefone, deve ser providenciada cuidadosamente pelo órgão 

responsável pelo sistema nacional das ouvidorias públicas, levando-se em conta as 

questões já descritas na seção sobre linguagem e atendimento ao público, como a 

importância de conscientização dos atendentes quanto à diversidade da língua 

portuguesa, a necessidade de convergir na linguagem do atendido e de conhecimento 

aprofundado sobre o órgão em que trabalham. 

 Para viabilizar a implantação de postos presenciais de atendimento e ganhar em 

capilaridade, o órgão responsável por gerir o sistema nacional de ouvidorias públicas 

poderia realizar convênios com outros órgãos já existentes (estaduais e municipais). 

Dessa forma, o primeiro poderia colaborar com recursos e com a capacitação de 

profissionais, os quais trabalhariam nos locais já disponibilizados e utilizariam a 

estrutura oferecida pelos segundos. Ressalta-se que adaptações físicas poderiam ser 

necessárias nestes locais, dada a necessidade de sigilo de algumas manifestações. 

 Destaca-se também a necessidade de criação de canais especiais para a 

manifestação de grupos como indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, 

analfabetos e deficientes. 

 Para viabilizar um sistema nacional, é recomendável que a classificação das 

manifestações recebidas nas diferentes ouvidorias guardem homogeneidade entre os 

termos que as definem e o que se entende por cada um deles. 

 Para que se conquiste a interoperabilidade, a Administração Pública deve estar 

engajada num esforço contínuo para assegurar que sistemas, processos e culturas a ela 

vinculados sejam gerenciados e direcionados para maximizar oportunidades de troca e 

reuso de informações. O uso da arquitetura e-PING e de padrões de interoperabilidade 

entre sistemas de ouvidoria é uma possibilidade que aqui é apresentada para que estas 

oportunidades de troca e reuso de informações entre as ouvidorias se torne uma 

realidade. 
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 Uma solução trivial para o intercâmbio de informações entre as ouvidorias 

públicas é a especificação e implantação de um sistema informatizado único, que 

contemple no mínimo as funcionalidades consideradas comuns a todos os sistemas já 

implementados e em uso nas ouvidorias. Esse sistema pode ser desenvolvido tendo em 

vista o atendimento a todas as necessidades das ouvidorias públicas, inclusive os 

requisitos de integração e de intercâmbio de informações para a materialização de um 

Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas. 

 As manutenções corretiva e evolutiva, as quais fazem parte do ciclo de vida de 

qualquer software, podem ficar a cargo de um único órgão público, com competências 

para tanto. Essa alternativa permite que as demandas de manutenção sejam analisadas e 

encaminhadas de forma coordenada. De outro modo, na medida em que cada ouvidoria 

pudesse implementar modificações específicas no sistema, este deixaria de ser único, 

passando a ser encontrado em várias versões com funcionalidades distintas entre si.  

 Uma alternativa que integre os sistemas informatizados de ouvidorias públicas e 

sem as desvantagens de utilização de um software único é aquela que, ao mesmo tempo, 

respeite a autonomia dos sistemas já implantados em cada um desses órgãos e os 

procedimentos específicos adotados para o atendimento às manifestações. 

 Um padrão para intercâmbio de dados pode ser interessante, se objetivar a 

criação de uma estrutura de dados conhecida por todos os sistemas que se pretende 

integrar. Ao se realizar o envio de uma informação, um sistema disponibiliza seus dados 

segundo essa estrutura conhecida (o padrão) e os envia ao sistema que os requisitou. O 

sistema que solicita os dados, por sua vez, espera que a resposta a sua requisição chegue 

estrutura segundo o padrão já conhecido, a partir do qual os dados podem lidos e 

manipulados. 

 Uma alternativa que permite a integração das ouvidorias públicas é a construção 

de um procedimento de extração dos dados dos sistemas informatizados, com vistas à 

consolidações das informações em uma base de dados única. Essa base de dados não 

servirá como repositório para um sistema único, mas será atualizada periodicamente a 

partir de novas extrações de dados. A partir da base de dados, é possível a construção de 

um data warehouse para a manipulação de informação a partir de relatórios gerenciais 

customizados. 
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Por fim, pensar em um Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas que seja efetivo 

no exercício de suas funções, está longe de ser somente estabelecer uma estrutura 

fechada, que seria seguida por todos. Isso porque, além de impossível eleger um modelo 

detalhado que se aplicaria de forma universalizada, traçar uma estrutura única estaria na 

contramão das necessidades específicas de cada órgão e seria arriscar-se em um 

distanciamento da realidade e peculiaridade de cada região e de cada cidadão de um país 

de dimensões continentais.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Diário de Campo é composto: a) pelas impressões sobre a aplicação de 

questionários ao público geral; b) pelos relatórios de visitas à Ouvidoria Geral do Estado de 

Minas Gerais e seus postos de atendimento na capital e interior do estado; c) pelos relatórios 

de visitas a seis demais ouvidorias em Minas Gerais; e d) pelos relatórios das visitas às 

ouvidorias federais em Brasília. Toda a pesquisa de campo foi realizada no período de 2 de 

Janeiro à 29 de Março de 2012, totalizando 17 ouvidorias visitadas.  

Foram visitadas em Minas Gerias: 1) a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 

(OGE/MG), sua sede na Cidade Administrativa, postos de atendimento em Belo Horizonte, 

além de postos de atendimento em seis cidades do interior do estado (Caratinga, Coronel 

Fabriciano, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia); 2) a Ouvidoria do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais; 3) a Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais; 4) Ouvidoria do Tribunal de Contas de Minas Gerais; 5) Ouvidoria do Município de 

Belo Horizonte e 6) a Ouvidoria da Universidade Federal de Minas Gerais.  

Em Brasília, foram visitadas: 1) a Ouvidoria Geral da União; 2) a Ouvidoria Geral do 

Ministério da Fazenda; 3) a Ouvidoria da Receita Federal; 4) a Ouvidoria Geral do Ministério 

da Previdência Social; 5) a Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e Emprego; 6) a 

Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial; 7) Ouvidoria do 

Servidor, localizada no Ministério do Planejamento; 8) a Ouvidoria do Ministério dos 

Esportes; 9) a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, localizada no Ministério da Saúde; 10) a 

Ouvidoria da Advocacia Geral da União; e 11) Ouvidoria do Ministério da Cultura. 

Os relatórios contêm: uma breve apresentação da ouvidoria, a percepção do 

pesquisador do local, o organograma de funcionamento da ouvidoria visitada e demais 

informações colhidas diretamente das pessoas entrevistadas ou indiretamente através da 

análise do cotidiano de trabalho. Importante ressaltar que alguns dos relatos são percepções 

subjetivas dos pesquisadores no momento da visita.  
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1.1 Metodologia: 

Nas entrevistas feitas com o público em geral, foi utilizado um questionário 

estruturado de perguntas, além disso, verificaram-se quais as reações das pessoas 

entrevistadas no momento da entrevista, buscando observar possíveis dificuldades linguísticas 

na comunicação. Nas visitas feitas às ouvidorias e aos postos de atendimento foram feitas 

entrevistas com roteiro semiestruturado com pelo menos uma pessoa de cada área que compõe 

o local pesquisado, além da análise de cotidiano dos locais visitados. 
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2 IMPRESSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO AO PÚBLICO 

GERAL 

Foram aplicados ao público geral dois questionários, um de pré-testagem e o outro 

definitivo. O primeiro questionário continha apenas três questões, onde se buscava respostas 

qualitativas sobre a relação da população com o poder público e o conhecimento sobre 

ouvidorias públicas. O que se verificou é que a palavra “ouvidoria” é estranha para a grande 

maioria. Assim, muitos disseram nunca ter ouvido falar em ouvidoria, a maioria disse que já 

ouviu falar, mas não sabe do que se trata, e uma minoria ínfima relatou ter conhecimento 

sobre o órgão.  

Além disso, foi percebido grande dificuldade da população ao responder perguntas 

quando ouviam termos como “Administração Pública” e “poder público”, havendo maior 

facilidade quando se utilizava apenas “governo”. 
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3 VISITA À OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CIDADE 

ADMINISTRATIVA (SEDE), BELO HORIZONTE 

As visitas à sede da OGE/MG, na Cidade Administrativa (CA), em Belo Horizonte, 

foram realizadas durante a segunda e durante a terceira semanas de Janeiro de 2012, de terça à 

sexta em ambas as semanas. Na primeira semana visitou a OGE/MG, a pesquisadora Dayana 

Gargano Perdigão, na terceira visitaram a ouvidoria, Danilo Resende Soares e Fabíola Juliana 

Afonso. As visitas foram feitas em quase todos os dias de 10h às 17h. Seguem abaixo os 

relatórios da visita. 

3.1 Visita 1 

Pesquisadora: Dayana Gargano Perdigão 

Período: de 10/01/2012 a 13/01/2012 

Ao chegar à sede da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG), às 

10h40min, fiquei aguardando a Camila, servidora do órgão, terminar um telefonema para me 

atender. Enquanto isso, conversei com uma servidora sobre o cotidiano da OGE/MG. Ela me 

informou que as ouvidorias especializadas que mais recebem manifestações são a de polícia e 

a de educação. 

Às 11h, aproximadamente, a Camila me atendeu. Ela me informou que era o Hugo, 

gestor governamental do setor de atendimento ao público da OGE/MG, que estava a par da 

visita. Ela me encaminhou até ele. 

A maior parte das informações me foi passada pelo coordenador do atendimento, 

Hugo Leonardo Souza Maciel, que é formado em Psicologia. Expliquei para ele a nossa 

pesquisa e ele mostrou muita boa vontade em colaborar. Ele passou no concurso da OGE/MG 

há três anos e ocupou a vaga direcionada a graduados em psicologia. No seu trabalho, ele lê 

todas as manifestações recebidas pela OGE/MG (tanto as recebidas na Cidade Administrativa 
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– por telefone, internet e atendimento presencial -, quanto as recebidas presencialmente nos 

postos de atendimento do estado), depois encaminha as manifestações para as ouvidorias 

especializadas. Juntamente com a Mônica ele coordena o setor de atendimento da ouvidoria.   

No dia da visita, havia 5 (cinco) servidores responsáveis pelo atendimento ao 

público. Geralmente são 6 (seis), mas 1 (um) estava de férias. Os atendentes da OGE/MG são 

servidores de nível médio.  

O atendimento na ouvidoria pode ser feito presencialmente, por telefone ou pela 

internet, principalmente. Para o atendimento presencial, há uma sala de reunião na OGE/MG 

da Cidade Administrativa (CA), que é utilizada para receber o público. 

Perguntado sobre a rotina da OGE/MG, o Hugo informou que a média de 

atendimento presencial é em torno de 2 pessoas por dia em ambos os postos da OGE/MG em 

Belo Horizonte - CA e Unidade de Atendimento Integrado (UAI) na Praça Sete – somados. O 

atendimento presencial pode durar desde poucos minutos até mais de 3 horas, dependendo do 

caso e do estado de exaltação do atendido. O número de atendimentos aumentou de 2010 para 

2011, devido ao projeto “Ministério Público Itinerante”, na qual a OGE/MG participou junto 

ao Ministério Público, divulgando o seu trabalho e sua função. Esse projeto em 2010 atendeu 

as cidades-pólo de Minas Gerais e em 2011 as cidades menores. Além disso, houve um 

aumento na procura pela OGE/MG também devido à comunicação “boca a boca” entre os 

cidadãos. 

Fique a maior parte do dia, observando o trabalho no atendimento telefônico. Às 

11h40min, houve uma ligação. Tratava-se de um policial denunciando outro policial por 

enviar sites pornográficos para a filha do primeiro. A servidora atendente informou que a 

denúncia não era cabível à OGE/MG e orientou o cidadão a procurar uma delegacia de polícia 

para fazer a denúncia. Diante disso, o Hugo me informou que só são pertinentes à OGE/MG 

as manifestações que se referem aos órgãos estaduais, aos servidores estaduais em horário de 

serviço e às empresas concessionárias (CEMIG, COPASA, etc). No que diz respeito a essas 

empresas, o Hugo informou que é necessário levar a manifestação à própria empresa antes de 

o cidadão buscar a OGE/MG. Ele disse que muita demanda chega à OGE/MG que não é de 
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sua competência, como manifestações referentes a órgãos municipais e federais. 

Conversando com o Hugo a respeito do que me disse a servidora assim que eu 

cheguei à OGE/MG - sobre as ouvidorias de polícia e de educação receberem mais 

manifestações que as demais - ele me informou que a ouvidoria de polícia recebe mais 

manifestações porque é a que tem contato mais direto com a população. Informou, ainda, que 

a ouvidoria pública, como é hoje, teve o seu início com a ouvidoria de polícia e que agora esta 

é uma das ouvidorias especializadas no âmbito da OGE/MG. Quanto à Ouvidoria de 

Educação, Hugo mencionou que ela recebe mais manifestações de servidores públicos 

reivindicando direitos que dizem respeito ao seu trabalho, enquanto a ouvidoria de polícia 

recebe manifestações do “cidadão comum”. 

Às 12h18min, foi recebida outra ligação. Tratava-se de uma denúncia anônima. Por 

as manifestações serem sigilosas, eu não pude ter acesso ao conteúdo das mesmas. 

Conversando novamente com o Hugo, fui informada que caso o atendido seja a vítima da 

denúncia, não é possível o anonimato. Este só é possível quando se tratar de investigações 

mais gerais, que não envolva uma vítima em específico. 

Questionado a respeito da expectativa do cidadão quanto ao atendimento da 

OGE/MG, Hugo revelou as suas impressões, baseadas em sua experiência: o cidadão acredita 

que os atendentes devem ter um conhecimento prévio do caso; o cidadão não sabe que a sua 

manifestação vai ser separada de acordo com as especialidades; e o cidadão acha que cabe à 

OGE/MG investigar o caso. 

No que diz respeito à linguagem, Hugo informou que os atendentes são treinados a 

transcrever a manifestação em maior medida possível nas palavras do próprio manifestante, 

buscando não influenciar na manifestação. Segundo ele, a linguagem técnica costuma ser bem 

utilizada na resposta dada pelo setor que investiga a manifestação (órgão demandado pela 

OGE/MG). Ele falou que há um trabalho de “trato” nessas respostas para que ela chegue ao 

cidadão numa linguagem o mais clara possível. No final de 2011 houve uma comissão, da 

qual ele participou, responsável por elaborar métodos de facilitar o entendimento da resposta 

pelo atendido. Os resultados obtidos por essa comissão serão implementados no decorrer do 
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primeiro semestre de 2012. 

Hugo disse que o “cidadão comum” geralmente se contenta em saber se possui 

determinado direito ou não. Quando se trata de o atendido ser um servidor, este exige uma 

resposta fundamentada, explicando o porquê da existência ou não de determinado direito e 

demonstrando onde ele está previsto.  

Ele me disse que o atendimento nas UAIs é feito por servidores de empresa 

prestadora de serviço para o estado de Minas Gerais e que o mesmo servidor que faz a carteira 

de identidade do cidadão recebe a manifestação que diz respeito à ouvidoria. Ele informou 

que as cidades do interior recebem um número extremamente pequeno de manifestações e 

que, quando recebem, elas geralmente se referem à própria UAI. 

Num período de 2 (duas) horas (11:00h às 13:00h), foram feitos 5 (cinco) 

atendimentos por telefone e nenhum presencial. 

Às 13:00h, fui almoçar. Às 13:40h, voltei do almoço. Sentei e fiquei observando o 

movimento, ou melhor, a falta dele. O Hugo, naquele momento, estava no calendário do 

facebook e os demais atendentes estavam fazendo alguma coisa no computador. Hugo disse 

que quando não estão ao telefone, ou seja, na maior parte do tempo, os atendentes 

acompanham alguns casos para ter um maior “know-how” para lidar com o cidadão nos 

próximos atendimentos, além de fazerem busca, pela internet, de informações sobre outros 

órgãos para saber orientar melhor o cidadão quando a manifestação não guardar nexo com a 

OGE/MG. 

Diante do silêncio que estava no local, me peguei pensando: “Como um Sistema de 

Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa qualquer pode receber mais reclamações que 

a OGE/MG? Não é possível que um estado inteiro não consiga ocupar o dia de trabalho de 5 

atendentes”. 

Não tendo nada para acompanhar no setor de atendimento ao público além do 

barulho da impressora e dos teclados, passei a fazer uma descrição do espaço físico da 
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OGE/MG na CA. 

O espaço físico da OGE/MG é muito grande e há mais mesas e computadores que 

servidores. O ambiente é tranquilo e os servidores trabalham em silêncio. Quando algum 

servidor tem alguma dúvida referente ao atendimento que está realizando, busca esclarecê-la 

junto aos demais servidores. 

A OGE/MG está localizada no 12º andar do edifício “Gerais” da CA. Entrando na 

repartição, tem-se um espaço de aproximadamente 15x25m destinado às ouvidorias 

especializadas. Havia nesse espaço aproximadamente 60 (sessenta) mesas, cada qual com o 

seu computador, das quais apenas 9 (nove) estavam ocupadas no momento em que observei 

(10/01/12, 3ª feira, às 14:20h). Passando essas mesas, há armários que dividem o espaço onde 

trabalham os servidores. Para além deles, à esquerda de quem chega à repartição, há um 

espaço destinado a arquivos físicos e à direita as mesas dos atendentes. Nessa última área 

(aproximadamente 12m²), havia 25 (vinte e cinco) mesas, mas apenas 13 (treze) tinham 

computador. Dessas, apenas 8  (oito) estavam ocupadas no momento da observação, sendo 

que apenas 5 (cinco) dos servidores eram atendentes. 

Passando essa área, há outros armários que dividem o espaço. Após esses armários, 

há mais duas grandes áreas com muitas mesas e seus respectivos computadores, mas poucos 

servidores. Trata-se da região onde fica o gabinete da Ouvidora-Geral do Estado, a assessoria 

de comunicação e o setor administrativo da OGE/MG. Mais ao fundo, separado apenas por 

armários, funciona o setor de outro órgão que não guarda qualquer relação com a OGE/MG. 

Havia atendentes usando o telefone da OGE/MG para assuntos pessoais, outras 

conversando entre si e, ainda, outra atendente lendo um livro. 

Às 14h34min, houve duas ligações ao mesmo tempo. Um atendente disse que não 

poderia se identificar e explicou para o atendido que ele deveria buscar a CEMIG e lhe 

informou o telefone da empresa concessionária. A ligação durou cerca de 1 minuto. Enquanto 

isso, a outra atendente perguntava à atendida mais detalhes para fazer a manifestação: se o 

fato ocorreu durante o horário de trabalho e a data e o local do ocorrido. Enquanto 
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perguntava, digitava tudo no sistema de dados, o TAG. Ela insistiu com a atendida que 

fornecesse as informações solicitadas, mesmo que de forma aproximada. Ela ficou alguns 

minutos apenas escutando a atendida e fez outras perguntas: “A Senhora sabe a patente dele? 

Em qual local fica o banco? Qual rua? Você sabe em qual batalhão ele está locado?”. Ela 

interrompeu o atendimento por um instante para esclarecer uma dúvida junto aos demais 

atendentes: “Onde o policial trabalha além de batalhão?”,  cuja resposta foi “companhia”. Ela 

perguntou à atendida se podia finalizar a manifestação. Ela passou para a atendida um número 

de protocolo e senha e falou que ela podia acompanhar o andamento da manifestação pelo site 

da OGE/MG. A ligação durou cerca de 12min.  

Um dos atendentes foi embora às 15h. 

Voltei a conversar com o Hugo. Ele me disse que trabalha na UAI da Praça Sete, mas 

estava na CA para cobrir as férias da Mônica. A ouvidoria da Praça Sete e a da CA são uma 

coisa só. É a OGE/MG dividida em dois endereços. Na Cidade Administrativa se localiza 

quase a totalidade da estrutura da ouvidoria, no entanto, na Praça Sete, ficam dois 

coordenadores de atendimento, que fazem a triagem das manifestações, e um ouvidor ou 

assessor de plantão. Nas UAIs no interior só funciona o atendimento presencial. 

O Hugo me informou que alguns atendentes são concursados diretamente na 

OGE/MG e outros estão locados na ouvidoria pela empresa Minas Gerais Administração e 

Serviços (MGS). A carga horária dos primeiros é de 6h/dia, enquanto a dos segundos é de 

8h/dia. Eles recebem remunerações diferentes e estão sob regimes trabalhistas igualmente 

diferentes, apesar de fazerem o mesmo trabalho. 

Os serviços do atendimento da OGE/MG na CA se encerram normalmente às 17h, 

mas caso seja necessário finalizar algum caso, há quem fique até às 18h. 

Hugo disse que o cidadão sempre tem uma resposta, nem que seja a informação de 

qual órgão deve procurar. Algumas manifestações registradas necessitam de complemento, 

não sendo possível dar prosseguimento no caso sem algumas informações. O complemento é 

solicitado ao manifestante, que tem dez dias para fazê-lo. Caso contrário, a manifestação é 
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arquivada. Há muitos casos de encerramento de manifestações feitas por e-mail, uma vez que 

o cidadão não coloca dados suficientes para instruir a manifestação. Quando há telefone para 

contato, o Hugo ou a Mônica entram em contato com o manifestante para complementar os 

dados.  

Às 15h34min houve outra ligação. A atendente informou ao atendido que ele deveria 

ligar para a CEMIG e lhe forneceu o número de telefone para contato. 

Às 15h40min houve mais uma ligação.  O atendido disse que não estava conseguindo 

fazer a manifestação pela internet, que não conseguia sair da 2ª página. Ele perguntou se 

podia ir pessoalmente até a UAI da Praça Sete e perguntou quais documentos precisaria levar. 

A atendente disse que poderia ir pessoalmente, sim, e o orientou que levasse o maior número 

possível de documentos relacionados ao caso. O Hugo vistoriou o site e disse que estava tudo 

normal, que podia ser problema no navegador do usuário. 

Outra ligação às 15h45min. Pelo pouco que pude escutar, tratava-se de uma denúncia 

contra um servidor que não quis fornecer um medicamento público. Pelo o que parecia, não 

havia medicamento disponível. A atendente entrou em contato com a Ouvidoria de Saúde e 

transferiu a ligação. Esse caso já havia passado pela OGE/MG e já havia sido encerrado com 

êxito. A Ouvidoria de Saúde tinha entrado em contato com o órgão responsável pelo 

fornecimento do medicamento e havia sido combinado que o medicamento chegaria à casa do 

atendido. No entanto, o medicamento não chegou e o atendido buscou a OGE/MG outra vez, 

exaltado. 

Uma atendente disse que os atendidos são grossos ao telefone em aproximadamente 

oitenta por cento das vezes. 

Ao meu lado, o Hugo estava conversando ao telefone sobre um manifestante que 

colocou nota no jornal “Hoje em dia” por não ter obtido resposta suficiente para sua 

manifestação. 

A maior parte das pessoas que ligou no dia deste relato foi orientada a buscar a 
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CEMIG. Perguntei à atendente Marcela o porquê disso e ela me informou que a OGE/MG fez 

propaganda na CEMIG e na COPASA em novembro e dezembro de 2011 e que, desde então, 

é comum que se faça ligações à OGE/MG pensando que se está ligando para o SAC da 

CEMIG. Segundo ela, o pessoal “não lê a conta direito”.  

A Marcela disse que é a favor da criação de um sistema de dados específico para a 

OGE/MG, uma vez que não usa “noventa por cento” do sistema atual, o TAG, que é da Bahia. 

Nos demais dias, pude observar a OGE/MG de maneira mais dinâmica, tendo em 

vista que fui apresentada à Ouvidora-Geral, aos ouvidores especializados e seus respectivos 

assessores. 

Quando estive com a ouvidora-geral, ela mencionou que recebeu telefonema da 

Ouvidoria Geral da União (OGU) para avisar sobre a visita do pessoal do projeto de pesquisa 

e para perguntar se já havíamos iniciado o trabalho junto à OGE/MG. Ela me autorizou a 

acompanhar uma manifestação de cada ouvidoria especializada, selecionada pelos próprios 

ouvidores. O Heleno, conhecido como o “faz-tudo”, ficou responsável por me apresentar aos 

ouvidores. 

Pedi permissão à ouvidora-geral para aplicar o questionário aos atendentes e aos 

ouvidores especializados. Ela orientou que eu deveria lhe remeter o questionário antes, para 

que avaliasse se havia questões que poderiam ferir o sigilo das manifestações. Assim o fiz: 

enviei os questionários. 

Acompanhando a finalização de uma manifestação, vi que há as seguintes perguntas 

direcionadas ao atendido: “Qual a cor da sua pele? Qual a sua escolaridade? Qual o seu estado 

civil? Qual a sua profissão? Qual a sua renda mensal?”. As respostas não são obrigatórias. 

Hugo me informou que em Belo Horizonte há outros postos UAI além daquele 

localizado na Praça Sete: no Barreiro, no Barro Preto e em Venda Nova. Nessas unidades, não 

há funcionários específicos para a OGE/MG. Eles têm acesso limitado ao sistema TAG e só 

podem fazer a manifestação, não podem acompanhar o caso. 
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Quanto às UAIs das cidades do interior, Hugo informou que os funcionários não 

possuem acesso através de senha própria ao sistema TAG e, assim, eles utilizam o mesmo 

sistema do cidadão. 

Comecei, então, a conversar com o pessoal das ouvidorias especializadas. Falando 

com a Camila, assessora da Ouvidoria Educacional, ela me disse que um dos aspectos da 

baixa demanda pela OGE/MG é a pulverização de órgãos que prestam semelhante serviço: o 

“fale conosco”, o “disque denúncia”, dentre outros. Ela acredita que a nossa pesquisa pode ser 

muito válida do sentido de unificação das ouvidorias. 

Acompanhei pelo menos duas manifestações de cada ouvidoria especializada, exceto 

a Ouvidoria da Saúde, uma vez que a ouvidora estava de férias. A partir da visita, verificou-se 

a veracidade do fluxograma abaixo, apresentado na cartilha da OGE/MG. 
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3.2 Visita 2 

Pesquisadores: Danilo Resende Soares e Fabiola Juliana Afonso  

Dia 24/01 

A Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) funciona na Cidade 

Administrativa na capital do estado, Belo Horizonte. Na Cidade Administrativa, antes de 

chegar até ao andar onde se localiza a OGE/MG, nós tivemos que passar pela Recepção do 

prédio. A recepcionista ligou para a ouvidoria, disse qual o motivo da visita e pediu 

autorização para que pudéssemos subir. Depois pediu o documento pessoal e tirou uma foto 

de cada um de nós para completar o cadastro. Isso demorou cerca de 5 minutos e, e foi feito 

todas as vezes que precisávamos entrar no prédio.  

Chegamos ao 12º andar do edifício “Gerais”, onde funciona a OGE/MG, às 13h. 

Procuramos pela Mônica, coordenadora do setor de atendimento, que nos recebeu e nos 

mostrou onde ficam as ouvidorias especializadas. Dirigimo-nos primeiro à Ouvidoria do 

Sistema Penitenciário. 

3.2.1 Ouvidoria do Sistema Penitenciário 

Conversamos com o João e ele nos explicou como se dá o funcionamento da 

ouvidoria. Na ouvidoria do Sistema Penitenciário existem atualmente cinco funcionários, 

além da ouvidora. Assim que a manifestação chega à ouvidoria, após a triagem no 

atendimento, a Ana Paula recebe e dá uma resposta quase padrão para o cidadão, dizendo que 

foi recebida a manifestação e estão sendo tomadas providências. Então, a ouvidora, Marlene, 

lê a manifestação e a classifica quanto à natureza e/ou quanto ao crime cometido, como, por 

exemplo, “Abuso de autoridade”, “Tortura”, etc. 

Após esta parte, ela mesma ou os seus assessores entram em contato com os órgãos 

responsáveis, tais como a Secretaria de Defesa Social (SEDS), a Corregedoria do sistema 
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penitenciário e a Subsecretaria Estadual de Administração Penitenciária (SUAP). Porém, o 

João nos informou que atualmente eles estão entrando em contato somente com a SEDS, e é 

ela que está encaminhando para os demais órgãos. Segundo ele, esse procedimento está 

causando maior demora da resposta, no entanto, é temporário. 

O João nos apresentou a Cristiane. Ela nos falou da função dos assessores, dizendo 

que cabe a eles encaminhar manifestações aos órgãos, fazer pareceres para o manifestante, 

acompanhar a ouvidora Marlene em visitas a presídios e, na ausência da Ouvidora, fazer a 

classificação das manifestações. Perguntamos a ela, se há uma sanção caso o órgão demore a 

apresentar uma resposta. Segundo ela, existe uma previsão legal de multa se houver o 

descumprimento do prazo máximo de resposta, porém essa lei não é aplicada. Ela mencionou, 

no entanto, que existe o “Acordo de Resultados” firmados entre os órgãos da administração 

estadual. Este é um instrumento de pactuação de resultados que estabelece, por meio de 

indicadores e metas, quais os compromissos devem ser entregues pelos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Estadual. Em razão desse acordo, as respostas dos órgãos ou entidades as 

quais a ouvidoria encaminha manifestações geralmente são dadas em tempo hábil, menos de 

30 dias. 

A Cristiane elogiou bastante o trabalho da ouvidora Marlene, principalmente no que 

se refere às visitas aos presídios, o que torna mais ágil o processo. Esse trabalho é realizado 

como fiscalização prévia. 

Quanto à OGE, como um todo, a Cristiane acredita que os funcionários de lá não são 

muito valorizados e gostaria que houvesse uma maior valorização. Ela exemplificou, dizendo 

que muitas vezes são chamadas pessoas de fora da instituição para ocupar vagas em alguns 

cargos, e não são dadas chances aos funcionários que já estão dentro do órgão. 

3.2.2 Ouvidoria da Educação 

Depois, a Mônica nos apresentou o Paulo Silva, assessor da Ouvidoria da Educação. 

Ele nos falou dos procedimentos adotados nessa ouvidoria no trato da manifestação. Nela, 

assim que a manifestação passa pela triagem, chega para os assessores. Não existe entre eles 
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uma divisão fixa das funções. Segundo o Paulo, o assessor que pega a manifestação verifica 

do que se trata e dá uma resposta ao manifestante, dizendo que o caso está sendo analisado, 

etc. Em algumas manifestações, logo já se percebe que não há como ser feita nenhuma 

investigação ou algo semelhante, por exemplo, por ser muito geral. Porém, em todos os casos 

o cidadão recebe uma resposta. 

Na Ouvidoria da Educação, a ouvidora não acessa todas as manifestações, como 

acontece em outras ouvidorias especializadas. Na maioria das vezes, os próprios assessores 

fazem todo o tratamento das manifestações, ou seja, recebem a manifestação, entram em 

contato com os órgãos responsáveis, buscam uma solução junto a eles e respondem o cidadão. 

A ouvidora acessa manifestações específicas, quando se trata de um caso mais complicado. 

Ela também faz o trabalho de comunicação junto a alguns órgãos, firmando parcerias, etc. 

O Paulo nos informou que a Secretaria do Estado da Educação é o principal órgão a 

qual se encaminha as manifestações. As principais demandas são servidores denunciando 

escolas, e alunos e pais reclamando de professores e dos métodos de avaliação. Ele também 

nos relatou que a Ouvidoria da Assembleia algumas vezes é procurada pelo cidadão para se 

efetuar reclamações referentes à Educação. A manifestação posteriormente é encaminhada 

para a OGE/MG pela própria ouvidoria da Assembleia. A resposta é dada à ouvidoria, que 

deverá responder o cidadão. 

3.2.3 Ouvidoria da Fazenda 

Posteriormente fomos encaminhados à Ouvidoria da Fazenda, onde conversamos 

com a Ouvidora, Maria Celeste. Na ouvidoria, os demais funcionários estavam de férias. Ela é 

a única Ouvidora que é indicada pelo Governador.  

Segundo ela, a manifestação chega à Ouvidoria e é classificada pela funcionária, 

Rosi. Depois, ela acessa todas as manifestações, verifica do que se trata e distribui para os 

assessores. Ela disse que faz essa distribuição de acordo com a aptidão e o gosto dos 

assessores por determinadas demandas, tendo em vista que nessa ouvidoria chegam 

manifestações muito variadas. As manifestações, pois, que fogem das esferas das demais 
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ouvidorias são encaminhadas para esta. Os assessores se comunicam com os órgãos 

responsáveis e dão uma resposta ao manifestante. Os principais órgãos dos quais são 

encaminhadas manifestações são: CEMIG, COPASA e DER. 

3.2.4 Ouvidoria de Polícia 

Logo depois, fomos até a Ouvidoria de Polícia, onde conversamos com o assessor 

jurídico, Alysson Macedo. Na Ouvidoria de Polícia existe a assessoria jurídica e mais três 

assessorias: uma da Polícia Civil, uma da Polícia Militar e uma dos Bombeiros. Assim que a 

manifestação chega à ouvidoria, ela é encaminhada aos assessores de alguma dessas três 

últimas, de acordo com a natureza da manifestação. A assessoria jurídica auxilia todas as três. 

O principal órgão no qual se encaminham as manifestações é a Corregedoria de Polícia. 

Ao conversarmos a respeito do tema do nosso projeto, o Alysson nos falou que 

acredita que a grande dificuldade para a efetivação de um sistema nacional de ouvidorias é a 

existência de muitas peculiaridades em cada uma delas. 

3.2.5 Ouvidoria Ambiental 

Por último, conversamos com a Luana, assessora da Ouvidoria Ambiental. Ela nos 

informou que são três pessoas que trabalham com o ouvidor (um engenheiro ambiental, uma 

geógrafa e um advogado especializado em meio ambiente). O ouvidor é formado em Letras, 

mas atua há muito tempo na área ambiental.  

A manifestação chega até a Ouvidoria Ambiental, e, então é lida por algum dos que 

integram a ouvidoria. Esta pessoa classifica a manifestação e posteriormente passa para o 

ouvidor, afim que de ele a encaminhe ao órgão responsável. Luana nos falou que a demanda 

na Ouvidoria Ambiental é muito pequena, se comparada às demais. No entanto, trata-se de 

manifestações variadas e os órgãos aos quais são encaminhadas também são muitos, tais 

como órgão que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Prefeituras, MP e Polícia 

Militar Ambiental. Perguntei a Luana sobre o local de trabalho. Ela reclamou do local por não 
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possuir privacidade, por ser um lugar sem paredes ou salas. Ela falou ainda da mudança do 

centro para a Cidade Administrativa. Segundo ela, o ponto positivo é a nova estrutura, porém 

o local é afastado da população. 

Dia 25/01 

Chegamos à Ouvidoria e inicialmente entrevistamos a Flávia, uma das atendentes 

que faltavam ser entrevistadas.  

3.2.6 Ouvidoria da Saúde 

Posteriormente, partimos para a pesquisa na Ouvidoria da Saúde, onde entrevistamos 

uma funcionária, que trabalha na ouvidoria desde a sua fundação. Ela nos falou que na 

Ouvidoria de Saúde os assessores fazem todo o processo, desde a chegada da manifestação, 

após a triagem, até o recebimento da resposta dos órgãos demandados. A ouvidora da saúde 

faz o trabalho de coordenação e auxilia nas questões mais difíceis, além de fazer o trabalho de 

divulgação e de firmar parcerias com outros órgãos e entidades. A Ouvidoria da Saúde tem 

parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), que recebe a maioria dos 

encaminhamentos das manifestações. As manifestações mais frequentes dizem respeito a 

pedido de medicamentos e cirurgias.  

A funcionária nos falou ainda do sistema de dados do SUS, que para a Ouvidoria de 

Saúde se mostra mais completo que o TAG.  

A funcionária nos falou também da influência política que pode afetar o trabalho das 

ouvidorias. Segundo ela a posição política de um governante pode afetar o trabalho e as 

respostas dos órgãos para onde vão as manifestações e esses afetam o trabalho das ouvidorias. 

Além disso, ela falou que pelo órgão estar subordinado ao Governador, há uma dificuldade de 

se levar adiante manifestações que contrariam os seus interesses. 

Conversa com o ouvidor de Polícia 

Depois a Mônica nos apresentou o Ouvidor de Polícia, Paulo Alkmim. Então 
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conversamos com ele. Primeiramente, perguntei como ele foi eleito ouvidor. Então ele nos 

falou do processo de seleção.  

Abre-se um edital, onde os interessados se inscrevem desde que preencham os pré-

requisitos, quais sejam: ser bacharel em Direito, ter mais de 35 anos, ter reputação ilibada e 

possuir notório conhecimento em Segurança Pública.  O Conselho de Defesa Social é 

formado por: vice-governador, secretaria de Defesa Social, pelo comandante da Polícia Civil, 

pelo chefe da polícia Militar, pelo comandante dos Bombeiros, pelo MP, pela Defensoria 

Pública, pela OAB, pela Ouvidoria de Polícia, pelo Sindicato dos Jornalistas e por dois outros 

que ele não se recordou. 

O mandato do ouvidor é de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos. Ele é 

subordinado apenas à Ouvidora Geral e ao Governador. Quanto aos comandantes das polícias 

e dos Bombeiros não há subordinação. 

Ele nos falou que para o trabalho da ouvidoria é necessário um pilar formado por: 

independência, mandato e autonomia. 

Ele nos mostrou a divulgação que é feita da Ouvidoria de Polícia. Através de visitas 

às cidades do interior, conglomerados, e outros, o trabalho da ouvidoria é divulgado. É feita 

também divulgação dentro da própria instituição da polícia, através de palestras a cadetes, 

aspirantes, etc. Além disso, ele falou que procura estar sempre na mídia, nas rádios das 

cidades em que visita ele procura sempre dar entrevistas, mostrando o trabalho da Ouvidoria 

de Polícia.  

Algumas denúncias geram investigação, que é feita pelo órgão responsável. Podem-

se abrir sindicâncias que são monitoradas pela Ouvidoria de Polícia. Após a investigação a 

ouvidoria recebe o relatório final, que o ouvidor pode concordar com o resultado, pode exigir 

correções ou pode não arquivar e enviar para o MP. Encerrando-se assim o trabalho da 

ouvidoria no caso. Perguntei ao ouvidor sobre a sua segurança e ele me respondeu que anda 

escoltado. 
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Depois ficamos observando o movimento no atendimento. Houve algumas ligações, 

mas a maior parte do tempo ficava ociosa. E as atendentes ficavam fazendo outras coisas 

como ler livros e revistas. 

Dia 26/01 

Chegamos à OGE e a Mônica nos levou até a Marlene, Ouvidora do Sistema 

Penitenciário. Então, fizemos a entrevista com ela. No meio da entrevista, ela nos disse que no 

dia seguinte iria ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) de Betim e nos 

convidou para acompanhá-la. Nós aceitamos. 

Depois da conversa com a Marlene, conversamos um pouco mais com o João e a 

Cristiane, assessores dela, que nos contaram um pouco da experiência das visitas aos 

presídios. Inclusive, no dia anterior, a ouvidora e sua equipe haviam ido até a Penitenciária 

Nelson Hungria. 

Depois, ficamos no atendimento verificando o movimento. O trabalho das atendentes 

é muito tranquilo. Cada uma deve fazer em média um atendimento por hora, além de 

receberem algumas ligações rápidas, entre pedidos de informações e enganos. O que significa 

que na maior parte do tempo elas ficam ociosas. Segundo a Mônica, são registradas, em 

média, 40 manifestações por telefone diariamente. E 100 ligações que não geram 

manifestações, como pedido de informações, enganos, etc. 

Conversando com a Mônica, ela nos falou dos problemas que a OGE enfrentava na 

gestão passada, na qual o Ouvidor-Geral, segundo ela, só ocupava o cargo por questões 

políticas e não era nada ativo. A gestão atual se mostra muito diferente e vem lutando para 

aumentar o espaço de atuação e a força da OGE, havendo um aumento da sua divulgação. 

Presenciei a conversa das atendentes com a Mônica sobre um problema com uma 

manifestante. No caso, a manifestante reclamava de um policial que deixava o carro da polícia 

em frente da casa dela. A atendente havia informado que medidas imediatas não seriam 

tomadas, pois a apuração leva algum tempo. A manifestante insistia e queria que algo fosse 
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feito imediatamente. Pediu a atendente para falar com a Mônica, que ela conheceu em outra 

oportunidade quando fez uma manifestação na Cidade Administrativa. A atendente não passou 

a ligação. A manifestante, mesmo sendo informada que registrar outra manifestação sobre o 

mesmo caso não faria com que o caso fosse resolvido mais rapidamente, quis registrar 

novamente a manifestação, e a atendente não se negou a fazê-lo. 

Depois fomos embora. No dia seguinte iríamos ao CERESP/Betim, acompanhando a 

ouvidora Marlene e sua equipe. 

3.2.7 Visita ao CERESP/Betim 

Dia 27/01 

No dia 27, chegamos à Cidade Administrativa por volta de 08h20min. Subimos para 

o andar da OGE/MG e encontramos com a Maximina e com a Cristiane, que iriam com a 

gente para Betim. Antes de sairmos, despedimo-nos do pessoal. Saímos da OGE/MG às 9h.  

Chegamos ao CERESP de Betim às 10h30min. A Ouvidora Marlene já estava lá. 

Entramos no centro de reclusão e acompanhamos a conversa da Marlene e dos representantes 

da Defensoria Pública de Betim, que também estavam lá, com o Diretor geral e o diretor de 

segurança no CERESP.  

Depois visitamos a galeria A, onde conversamos com os presos nas selas. 

Conversamos também com presos da galeria D, que estavam no banho de sol. Eram 

perguntados sobre as condições de alimentação e tratamento dos agentes para com eles. Além 

disso, o pessoal da Defensoria prestava rápidas consultas e pegavam os nomes e dados de 

determinados presos para poderem averiguar a situação deles. 

Após a visita na galeria, voltamos à sala do Diretor. Os representantes da Defensoria 

foram embora. A conversa dessa vez, com o Diretor, foi pontual. A Marlene, junto com a sua 

assessora, com as manifestações referentes ao centro de reclusão nas mãos, questionava sobre 

as denúncias, uma a uma. Nessa conversa ficou nítida a autoridade da ouvidora.  
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Em uma das manifestações, havia o nome de um preso. Tratava-se de uma denúncia 

contra agentes penitenciários que haviam espancado tal preso. A Ouvidora mandou chamá-lo. 

Com o processo dele nas mãos, a Marlene fez várias perguntas sobre o caso 

denunciado e sobre outros casos também. Fez perguntas também ao Diretor sobre os agentes 

citados. Ele informou que o caso havia sido passado para a Corregedoria, pela própria 

ouvidoria, como já se sabia, e que os agentes estavam respondendo processo administrativo. 

O preso informou que as agressões não voltaram a acontecer. Antes de terminar o 

interrogatório, a Ouvidora garantiu ao preso que a sua segurança estaria garantida. 

Depois de mais uma conversa com o Diretor sobre a situação geral do Centro de 

reclusão, a visita se finalizou.  
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4 VISITA A POSTOS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS – BELO HORIZONTE E CIDADES DO INTERIOR 

Os postos de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG) 

se localizam em sua maioria nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI). Essas são 

unidades localizadas em alguns locais de Belo Horizonte e em várias cidades do interior de 

Minas Gerais. Nelas, os cidadãos podem realizar diversos serviços como: tirar Carteira de 

Trabalho, dar entrada no Seguro Desemprego, tirar Identidade, entre outros. Em algumas 

delas, é realizado o serviço de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 

(OGE/MG), onde o cidadão tem a oportunidade de registrar pessoalmente, reclamações, 

denúncias, críticas, elogios, etc. – as denominadas manifestações. 

4.1 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Praça Sete 

A visita ao posto de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais 

(OGE/MG), na Praça Sete, em Belo Horizonte, foi realizada pelos pesquisadores Danilo 

Resende Soares e Fabiola Juliana Afonso, do dia 10/01/2012 ao dia 13/01/2012. A estrutura da 

ouvidoria na unidade de atendimento é formada por: um guichê de atendimento e uma sala, 

ambos no primeiro andar; e outra sala no terceiro andar. Assim, os pesquisadores se 

dividiram: o Danilo passou a semana no primeiro andar, observando o cotidiano de trabalho 

do funcionário que trabalha na sala e o cotidiano do guichê de atendimento; e a Fabiola ficou 

no terceiro andar, observando o cotidiano de quem estava trabalhando no local, ouvidor ou 

assessor de plantão. Então os relatórios estão divididos por dias, primeiramente o relatório do 

Danilo, em seguida o da Fabiola. 

Pesquisador: Danilo Resende Soares 

4.1.1 Dia 10/01 

Nós chegamos à UAI, às 08h. Inicialmente busquei saber se os funcionários do posto 

saberiam me informar sobre a ouvidoria. Perguntei uma funcionária onde deveria ir pra poder 

registrar uma reclamação. Fui informado que deveria me dirigir à Recepção, pegar uma senha 
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e esperar para ser atendido na ouvidoria. 

Depois liguei para a ouvidoria e por duas vezes ninguém atendeu. 

Perguntei a outro funcionário onde a ouvidoria funcionava e fui informado do local. 

Porém, disseram-me que os trabalhos começavam somente por volta de 9h. (No final do dia, 

perguntei ao Eduardo, coordenador do atendimento, o horário de funcionamento e ele me 

disse que não tem horário certo. Ele deve cumprir a sua carga horária, mas não tem horário 

definido. Quase sempre, ele chega por volta de 8h45min e vai embora por volta de 17h45min) 

Às 9h liguei novamente e consegui falar com o Eduardo. Dirigimo-nos a sala dele, 

que fica logo na entrada do posto UAI, e fomos muito bem recebidos. 

O posto de atendimento da ouvidoria na Praça Sete, em BH, funciona com 3 

funcionários. Um atendente (que fica no guichê 1, onde acontecem os atendimentos), um 

coordenador da diretoria de atendimento (que fica na sua sala no térreo) e um ouvidor ou 

assessor de alguma das Ouvidorias Especializadas da OGE/MG (que fica no terceiro andar, 

onde são atendidos cidadãos com alguma manifestação que juguem ser necessário um 

tratamento especial). Cada dia um assessor ou ouvidor diferente faz plantão, havendo um 

revezamento. Nesse dia, estava trabalhando o Antônio
1
, assessor da Ouvidoria de Polícia. 

Assim que chegamos, o Eduardo nos apresentou o Sistema de dados que eles 

utilizam: o TAG, sistema vindo da Bahia que funciona via Web.
2
 Eduardo nos informou que 

praticamente tudo na ouvidoria é online, não havendo nela arquivos ou papeladas. Inclusive 

os documentos apresentados como provas durante a manifestação são digitalizados e 

devolvidos ao cidadão. 

Depois dessa conversa inicial, nos dirigimos ao terceiro andar e conversamos com o 

Antônio, da Ouvidoria de Polícia. Ele nos falou que existem três assessores na Ouvidoria de 

                                                 

1
 Nome fictício. 

2
 (Detalhes sobre o sistema podem ser encontrados na sessão “sistema de dados” no relatório do projeto de 

pesquisa). 
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Polícia: um da Polícia Militar, um da Polícia Civil e um dos Bombeiros. Ele nos contou de 

forma rápida a história da OGE/MG. Disse ele que antes da criação da OGE/MG, desde 1998, 

já havia as ouvidorias de polícia. Em 2004, a OGE/MG foi criada e incorporou a Ouvidoria de 

Polícia, além de serem criadas mais cinco outras ouvidorias especializadas. 

Ele nos falou também dos ouvidores gerais que já passaram pela OGE/MG. Foram 

quatro, até então. O primeiro era muito militante, tendo participado das lutas contra o regime 

militar. Porém, na sua gestão não houve muitas mudanças.  A segunda era petista ferrenha e 

era a favor de toda denúncia contra a polícia. O terceiro um pouco mais tranquilo que a 

segunda. Sobre a atual ouvidora ele não falou muito, pelo fato dela ter assumido o cargo a 

poucos meses. 

No seu relato, Antônio contava basicamente sobre a Ouvidoria de Polícia, que é a 

área em que trabalha. Ele se mostrou muito otimista, fazendo uma avaliação muito positiva do 

trabalho das ouvidorias. 

Ele falou também dos critérios para se tornar Ouvidor. Tem que ser bacharel em 

Direito, não ter pertencido a nenhum comando (exigência que objetiva dificultar a prática 

corporativa), ter reputação ilibada e possuir notório conhecimento na área de atuação. Sobre o 

sistema de eleições, ele não nos forneceu maiores explicações. 

Além disso, ele nos falou das etapas de funcionamento das ouvidorias, que será 

detalhado mais adiante. 

Após esse contato inicial com o funcionamento da OGE/MG, continuamos a 

pesquisa, verificando como é o trabalho cotidiano dos funcionários naquele posto. Para isso, 

eu e a Fabíola nos dividimos. Ela ficou no terceiro andar, com a observação do trabalho do 

Assessor de plantão e eu fiquei no térreo, com a observação do trabalho do atendente e do 

coordenador de atendimento. 

Primeiro observei o espaço. O guichê é uma mesa, com um computador, além de 

duas cadeiras nas extremidades para se sentar o atendente e o atendido. É mais um entre os 
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vários guichês do posto UAI. O local de atendimento não é nada reservado, não fornecendo 

quase nenhuma privacidade. Há apenas uma divisória entre um guichê e outro. O atendimento 

é feito em meio a muito barulho, devido a grande movimentação de pessoas no posto. 

A sala do coordenador tem um tamanho razoável. Há uma mesa em L no fundo, com 

duas cadeiras à frente para eventualmente atender alguém. Há um telefone, um scanner e um 

computador. Há ainda, um armário grande do lado da sala, onde são guardados materiais de 

escritório, e outro pequeno à frente, onde são guardados objetos pessoais, com outro telefone 

em cima, além de um ventilador ao lado. 

Perguntei ao Eduardo sobre o movimento e a quantidade de atendimentos no posto. A 

demanda é pouca e consequentemente o trabalho também. Em virtude disso, o serviço dele 

está sempre em dia. 

Fui informado que há uma média de 40 atendimentos feitos pessoalmente por mês na 

ouvidoria da Praça Sete. E por volta de 850 por internet e telefone em toda a OGE/MG. O 

próprio Eduardo disse que é muito pouco e ressaltou a necessidade de uma maior propaganda 

institucional. Esta, atualmente, restringe-se a alguns cartazes e folders informativos, afixados 

em órgãos do governo. 

Quanto às manifestações que chegam à Ouvidoria, as principais são reclamações e 

denúncias e as principais formas são por internet (site da OGE/MG) e telefone. 

Durante a pesquisa, presenciei uma senhora que desejava fazer uma reclamação do 

atendimento do Posto UAI, relacionada a outros serviços. Então, fui informado pelo Eduardo 

que por ser uma ouvidoria dentro do UAI, o órgão funciona também como ouvidoria do posto, 

recebendo muitas reclamações sobre os serviços realizados nele. A senhora, após ser 

informada que deveria pegar uma senha e aguardar ser chamada, desistiu de fazer a 

reclamação. 

O cotidiano do Eduardo é muito tranquilo. Ele fica na sua sala quase todo o tempo. 

Faz alguma coisa no computador e fala de vez em quando ao telefone. Mas não me parece que 
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todas as atividades são do trabalho, haja vista que, com o pouco movimento, não deve haver 

muitas coisas a se fazer relacionadas à sua função. 

A rotina de trabalho das atendentes também é muito tranquila. Elas ficam no guichê, 

sentadas em frente ao computador, durante quase todo o horário de trabalho. Às vezes 

conversam com a atendente que estiver ao lado. Na maioria do tempo ficam mexendo no 

computador. Algumas vezes, dão informações para algum usuário do UAI, que lhes pergunta 

algo. Só trabalham quando chega algum manifestante.  

Nesse dia, houve apenas um atendimento, que durou cerca de 40 minutos.  

Fiz a entrevista com a servidora atendente, Marli, que trabalha na ouvidoria no 

período da tarde. Ela me disse que antes havia três atendentes de manhã e três à tarde. Mas 

com a pouca procura, foram reduzidos os funcionários e agora só existe uma atendente por 

período. 

Ela mostrou um problema na divulgação do órgão: em um panfleto que divulga a 

OGE/MG, a menção feita do local para atendimento pessoal do cidadão é somente a Cidade 

Administrativa. 

Algumas vezes, durante um atendimento, a atendente é interrompida para dar 

informações aos usuários do UAI. Esse foi um problema apresentado pelas duas atendentes. 

Elas acreditam que o local de atendimento, como é aberto, não é apropriado para o tipo de 

serviço prestado na ouvidoria, haja vista, que muitas vezes elas recebem denúncias que 

requerem maior sigilo. 

As atendentes são terceirizadas, porém, somente duas delas trabalham no guichê da 

ouvidoria, havendo um revezamento por período. 

Elas se mostram preparadas para atenderem ao público, não demonstrando 

dificuldades em conversar com as diversas pessoas que procuram a ouvidoria. Elas recebem 

um treinamento de um mês, antes de começarem os trabalhos. Quanto ao tempo de 

atendimento, varia muito, no geral de 30min até 2 horas, dependendo do caso. 
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Todos os três funcionários demonstraram estarem muito satisfeitos com o seu 

trabalho. 

Fiz a entrevista com o Eduardo, com as perguntas do questionário, e percebi que ele 

faz uma avaliação muito positiva da OGE/MG. Ele não apresenta problemas relacionados à 

ouvidoria, falando somente da falta de divulgação. No momento da entrevista, ele me pareceu 

falar realmente o que pensa. 

As etapas do percurso da manifestação na OGE/MG: 

As manifestações chegam por telefone, site da OGE, atendimento presencial, 

documentos de outros órgãos parceiros, tal como o MP, e, raramente, por cartas. 

O atendimento presencial é feito da seguinte forma: a atendente anota a manifestação 

do cidadão, de forma fácil e direta, no sistema TAG. Ela passa para o coordenador, que 

verifica se está tudo certo ou quais informações faltam. Após as eventuais correções, é 

entregue ao manifestante um documento com: cópia da manifestação, número de protocolo e 

senha para acompanhamento pela internet. Após a verificação da cópia da manifestação e da 

avaliação do atendimento, realizadas pelo manifestante, encerra-se a primeira etapa do 

processo. 

As manifestações feitas pelo telefone também se sujeitam às correções, o que não 

acontecem com as manifestações feitas através do site e com as demais formas. 

Depois a manifestação passa para a triagem, onde se verifica do que ela trata, 

definindo-se qual o tipo de manifestação – denúncia, reclamação, crítica, sugestão, elogio, 

etc.. Depois disso, o caso é encaminhado para uma das Ouvidorias Especializadas. Esta faz o 

tratamento da manifestação, ou seja, verifica a ocorrência, toma providências, responde 

através do sistema sobre as medidas tomadas e dá respostas para os manifestantes. 

Pesquisadora: Fabiola Afonso 

Depois que o Danilo desceu para o primeiro andar, eu fiquei na sala com o Antônio. 
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Então começamos a conversar. Ele me relatou casos de atuação da ouvidoria de Polícia no 

interior. E descreveu como o Ouvidor de Polícia anda escoltado, em virtude das constantes 

ameaças.  

Antônio criticou o seu cargo de assessor em razão de não poder ascender na carreira 

profissional, já que para ser Ouvidor de Polícia tem que ser civil e bacharel em Direito, sendo 

que ele não é nem um nem outro. Ele está na ouvidoria há sete anos e entrou por indicação. 

(Depois conversamos sobre Direito e sobre a guarda da filha dele) 

Às 12h20min fui para o almoço. Ao retornar, ele me disse que teria um manifestante 

para falar com ele. Entretanto, ao chamar a senha, esse não apareceu. 

Fiquei sentada no canto da sala e ele ficava mexendo no computador durante a maior 

parte do tempo. Depois que o Danilo trouxe o questionário, eu fiz a entrevista com ele.  

A sala do terceiro andar é grande. Ela possui uma mesa com um computador no 

fundo, onde o assessor fica; uma mesa redonda com algumas cadeiras em volta, para uma 

possível reunião; e umas cadeiras com apoio para escrever no lado da sala. Como tudo é 

online, não há nenhuma papelada, nem armários para guardá-la. 

Durante todo o dia, o Antônio não teve o que fazer. Mesmo porque não conseguiu 

acessar o sistema de dados. Então, ficou a maior parte do dia mexendo no computador, mas 

não fazendo nada relacionado à sua função. 

No fim do expediente, aconteceu uma cena interessante. No momento em que nos 

dirigíamos para o elevador, para ir embora, Antônio encontrou uma pessoa conhecida e 

conversou com ela algumas poucas coisas. Dentre elas, ele disse: “Estou a sete anos 

descansando”, referindo-se ao tempo de exercício de sua função na ouvidoria. Assim, 

demonstrando a visão que tem do seu trabalho.  
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4.1.2 Dia 11/01 

Pesquisador: Danilo Resende 

Fiz a entrevista com a outra servidora atendente, do turno da manhã, Andreza.  A 

opinião dela é muito semelhante a da atendente Marli. Ambas citaram o problema do local de 

atendimento, além da falta de divulgação. 

Nesse dia a assessora de Plantão era da Ouvidoria Educacional, Adriana. 

Como já escrevi acima, os trabalhadores da ouvidoria, parecem-me contentes com a 

sua profissão. Acredito que isso se deva a pelo menos dois motivos. O primeiro é que o 

trabalho é tranquilo e não tem muito estresse, não havendo nem sobrecarga de trabalho, nem 

pressão de superiores. O segundo é que eles realmente dão valor para a função que 

desempenham. Eles veem o seu trabalho como um trabalho de espera, onde o ócio faz parte. 

Sentem-se bem na medida em que estão preparados para atenderem as pessoas que vierem e 

podem ajudá-las. 

Tive curiosidade de saber como é feita a divisão dos trabalhos, já que as 

manifestações feitas por telefone e internet chegam ao sistema e várias pessoas tem acesso. O 

Eduardo me informou que se encarregam de fazer a triagem apenas três pessoas: ele, a 

Mônica e o Hugo. A Mônica trabalha na Cidade Administrativa (CA) e o Hugo, normalmente, 

trabalha junto com o Eduardo na Praça Sete, no entanto, estava na CA cobrindo as férias da 

Mônica. 

Pesquisadora: Fabiola Afonso 

No dia 11, estava presente a assessora da Ouvidora Educacional, Adriana. 

Cheguei às 10h, horário em que os assessores chegam.  Aguardei a Adriana e fomos 

para o terceiro andar, onde começamos a conversar.  

Ela me disse qual a função dela na ouvidoria, esta função é exercida por mais três 
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pessoas. Seu papel é abrir as reclamações e encaminhar para os órgãos ou entidades 

específicas, tais como Secretarias, Corregedorias, entre outros. Isso é feito depois do 

recebimento da manifestação pelo atendente e de sua triagem feita pela coordenação do 

atendimento – Eduardo, Mônica e Hugo. Depois do contato com os outros órgãos ou 

entidades, ela responde ao manifestante. 

Ela relatou que entrou na ouvidoria especializada porque foi designada para essa 

área. Antes ela fazia licitações, mas essas eram poucas. Assim, devido à necessidade de uma 

pessoa para fazer parte da ouvidoria educacional, ela foi, então, deslocada para a Ouvidoria de 

Educação. 

Conversando com ela, percebi a sua falta de conhecimento sobre algumas coisas 

relacionadas à ouvidoria, isso se justifica pelo fato de a Adriana ter entrado para a ouvidoria 

em Julho, tirado férias prêmio de 60 dias e ter apenas voltado em meados de Novembro de 

2011. 

A fim de me fornecer maiores informações, ela abriu o site da OGE/MG e me 

mostrou diversas informações, inclusive quanto a Legislação da ouvidoria. 

Falamos também da possibilidade de unificação das ouvidorias no país. Ela disse 

torcer muito para que isso aconteça. 

Perguntei a ela sobre as principais demandas recebidas pela Ouvidoria de Educação. 

Ela me respondeu que são a respeito de folhas de pagamento; de greve (no período de greve 

que aconteceu recentemente no estado, houve muitas reclamações de pais e alunos, estas 

inclusive nem foram encaminhadas adiante, devido ao fato de não haver destinatário de tal 

reclamação. Assim, eles mesmos criaram uma resposta modelo e enviaram para o cidadão 

reclamante); além de reclamações de pequenos acontecimentos entre aluno e professor. Em 

períodos de eleição para Diretor, há diversas denúncias de compra de votos. 

A Adriana ligou para a Cidade Administrativa pedindo para que lhe enviassem as 

manifestações para que ela trabalhasse nelas. Entretanto, essas não foram enviadas. 
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Ao meio dia, fui para o almoço. 

Depois, ao subir para o terceiro andar, fiz a entrevista com as questões do 

questionário com a Adriana. Além das perguntas do questionário, perguntei a ela como 

funciona a cobrança da Ouvidoria com o respectivo órgão ou entidade aos quais algumas 

manifestações são encaminhadas. Ela me disse que existem prazos determinados legalmente, 

o que confere autoridade para a Ouvidoria cobrar. Caso não haja resposta, existem constantes 

cobranças feitas pelos ouvidores aos órgãos. 

Ela teve o tempo quase todo ocioso. Assim, ficava mexendo no computador. Por 

algum motivo, ela foi embora mais cedo, às 16h10min. 

Antes de sair, ela disse que na Cidade Administrativa tem bastante serviço e que lá 

no terceiro andar da Praça Sete ela fica à toa.  

4.1.3 Dia 12/01 

Pesquisador: Danilo Resende 

Cheguei às 9h30min e quem estava na sala da Coordenação era o Hugo. Ele disse 

que o Eduardo chegaria mais tarde. 

No terceiro andar, esteve a Marlene, Ouvidora do Sistema Penitenciário. 

Por volta de 10h40min chegou uma senhora chorando no guichê 1, querendo fazer 

uma denúncia ou reclamação. O Hugo saiu da sala e conversou com a senhora, tentando 

acalmá-la. Como ela não havia pegado a senha foi informado que deveria fazê-lo. Mesmo 

sabendo disso, ela insistia em falar do que se tratava. E novamente, o Hugo disse a ela que 

precisava da senha. Depois ela desistiu de fazer a tal denúncia. 

Após o ocorrido, o Hugo me informou que ela dizia trazer uma reclamação sobre um 

policial municipal, e que se fosse isso, não seria a Ouvidoria que receberia a reclamação. 

Porém, ela dizia que queria reclamar também de um policial militar, além do porteiro do posto 
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UAI. Segundo o Hugo, ela já é conhecida no posto por causar problemas, não sendo a 

primeira vez que ela vai à ouvidoria querendo reclamar de alguém. 

Ninguém foi atendido no período da manhã. 

Ao voltar do almoço, o Eduardo havia chegado e o Hugo havia ido embora. Pareceu-

me que o Eduardo teve que fazer alguma coisa de manhã e pediu ao Hugo para lhe substituir 

no período. Sei que não foi por imprevisto, pois o próprio Eduardo havia dito no dia anterior 

que o Hugo estaria lá no dia seguinte. 

Só passei pela sala do primeiro andar, cumprimentei o Eduardo e fui para o terceiro 

andar. A Ouvidora Marlene estava à espera de um manifestante. Como a Fabiola chegaria 

depois de mim, fui ao terceiro andar para não correr o risco de o tal manifestante chegar antes 

dela, e nós perdermos a oportunidade de presenciar o relato. Porém, o manifestante não 

apareceu. 

Enquanto estava na sala, no terceiro andar, verifiquei que a Marlene estava tendo 

trabalho. Ela ligou algumas vezes para a Cidade Administrativa, buscando alguns dados de 

manifestações. 

Assim que a Fabiola voltou do almoço, a Marlene nos mostrou o seu trabalho e como 

lida com as denúncias que lhe chegam. Enquanto explicava os procedimentos realizados no 

exercício de sua função, ela nos falava do dia-a-dia dos presos e da realidade do sistema 

penitenciário. Mostrou inclusive a ética que rege o comportamento dos presos, apresentando 

algumas práticas comuns entre eles, desde a postura na cadeia até a pena de morte que existe. 

Quanto ao seu trabalho, ela nos disse que lê todas as manifestações que chegam para 

a Ouvidoria do Sistema Penitenciário. Deu-nos exemplos de medidas que são tomadas em 

determinados casos, apresentando-os no sistema, como visita a presídios, conversa com 

agentes penitenciários e presos para averiguações das informações, dentre outros. 

A Marlene nos informou que grande parte dos casos é repassada para a Corregedoria, 

porém ela tem ciência da sobrecarga de trabalho que existe nesses órgãos. Por isso, às vezes, 
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ela mesma com sua equipe faz as averiguações pessoalmente nos presídios, para tornar ágil o 

trabalho. 

A Marlene também faz a classificação das manifestações. Ela verifica do que se 

tratam os casos e, no caso de denúncias, de quais delitos foram cometidos de acordo com os 

relatos. 

Ela nos disse que nos casos de denúncias genéricas, onde não são mencionados os 

nomes dos envolvidos, é pedido para que o manifestante faça um complemento com esses 

dados. Caso o manifestante não acrescente as informações solicitadas no prazo de dez dias, o 

caso é arquivado. Isso é feito, pois não é possível dar início as investigações sem os nomes 

dos envolvidos. 

Além dos trabalhos comumente realizados na ouvidoria, a Marlene disse que na 

Ouvidoria do Sistema Penitenciário são criados projetos para melhoria do sistema, do 

tratamento dos presos, de medidas preventivas, entre outros. 

A Marlene foi embora às 16h. Depois voltei para o térreo. 

No dia, a atendente, Marli, passou mal e foi substituída pela Jaymes. Então, eu 

apliquei o questionário a ela. Durante todo o dia, não houve nenhum atendimento presencial. 

Pesquisadora: Fabiola Afonso 

Ao chegar ao terceiro andar, lá estava a Marlene (Ouvidora do Sistema 

Penitenciário). Então, começamos a conversar. Primeiramente, ela frisou muito que o papel da 

Ouvidoria Penitenciária não é apenas encaminhar a reclamação para os respectivos órgãos ou 

entidades, mas atuar também diretamente, como por meio de elaboração de projetos. Ela falou 

um pouco de um desses projetos, o “Leitura para a Liberdade”. Através dele, o preso tem a 

possibilidade de ler livros e fazer resumos deles, podendo conseguir diminuição da pena.  

Tive a impressão que a Marlene é muito dedicada e possui grande satisfação em 

realizar o seu trabalho, inclusive quanto às visitas nas penitenciárias. Ela possui muito 
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conhecimento e tem muita experiência na área penal. Mostra-se muito competente no 

exercício de sua função. 

Ela me disse que as principais manifestações que a Ouvidoria Especializada em que 

trabalha recebe são denúncias de casos de abuso de autoridade e principalmente corrupção 

interna, envolvendo agentes penitenciários. 

Ela apontou como dificuldade na administração dos dados a falta de alimentação do 

sistema, ou seja, quando os funcionários que trabalham com o TAG não colocam todas as 

informações que deveriam colocar no sistema. Assim, segundo ela, o sistema em si não 

necessita ser aprimorado, mas os funcionários que trabalham com ele é que deveriam receber 

treinamentos.  

Segundo ela, os acertos da ouvidoria do sistema penitenciário estão relacionados à 

sua pró-atividade, fazendo projetos, propondo políticas, etc. Quanto aos erros, Marlene 

apontou a falta de poder investigatório, que, para ela, atrasa o andamento do processo. 

Ela disse que, muitas vezes, a condição socioeconômica dos manifestantes traz 

dificuldades para que ele possa acompanhar o caso, por não ter acesso à internet, por 

exemplo. Ainda que essa não seja a única forma de acompanhar o andamento. 

A ouvidora falou que, muitas vezes, a população confunde Ouvidoria Pública com 

Corregedoria, confundindo o papel da primeira.  

Segundo ela, dos casos que são acompanhados, a maioria é solucionada. Para ela, a 

Ouvidoria atua com a maior eficiência possível. Os únicos problemas são: a localização na 

Cidade Administrativa, que dificulta o acesso do pobre; e a pouca divulgação. Ela sugeriu 

uma intensificação da divulgação, já que chegam poucas manifestações. Nesse sentido, ela 

mostrou que o aumento da procura pela OGE/MG aumentou nos últimos anos após visitas ao 

interior do estado. 

Durante o dia, ela me relatou diversas experiências práticas que teve nos presídios. 

Percebi a vontade e satisfação que ela possui em exercer o seu cargo. 
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4.1.4 Dia 13/01 

Pesquisador: Danilo Resende 

Nesse dia a pesquisa aconteceu somente no período da manhã. Estava de plantão, a 

assessora da Ouvidoria de Saúde, Alda. 

O dia de trabalho foi um dia comum, assim como deve ser a maior parte do ano no 

posto da Praça Sete. O Eduardo, no seu computador, dividia, com as outras duas pessoas que 

fazem a triagem das manifestações, o trabalho que chegava por telefone à Cidade 

Administrativa. O resto do tempo era ocioso. 

A atendente mexia no computador e, às vezes, conversava com a atendente ao lado, 

enquanto não chegava ninguém para ser atendido. Ademais, dava informação a algum usuário 

do posto, algumas vezes. 

Peguei a cartilha da OGE e li novamente, de forma rápida, para ver se havia alguma 

coisa a ser questionada ou algum ponto divergente, etc. Porém, não encontrei nada que 

pudesse originar demais questionamentos e observações no posto de atendimento. 

Por volta de 12h, o Hugo chegou ao posto. Às 12h40min finalizei a visita. 

Pesquisadora: Fabiola Afonso 

Nesse dia quem estava no plantão era a Alva, assessora da Ouvidoria de Saúde.  

Pedi a ela que apresentasse a Ouvidoria de Saúde. Assim, ela disse que a Ouvidoria 

da Saúde se estende a órgãos municipais através do SUS. Sua equipe promove visitas em 

órgãos, a fim de conhecê-lo melhor, como consequência acaba divulgando o trabalho da 

ouvidoria. Ela me informou que as principais demandas são: pedidos de medicamentos, 

pedidos de cirurgias e falta de médicos em postos. Ela frisou que o cidadão cobra muito da 

ouvidoria pela urgência dos casos. 

Em seguida, fiz a entrevista com as perguntas do questionário para ela. Desta forma, 
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encerrou-se a pesquisa no posto UAI da Praça Sete, em Belo Horizonte. 

 

4.2 Visita ao posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Barro Preto, Belo Horizonte 

Pesquisadora: Lidiane Barros de Oliveira Ataide 

Dia: 17/01/2012 

A visita ao posto de atendimento na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), no 

bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, foi realizada de 15h50min até às 18h. Cheguei ao 

posto UAI e retirei a senha no guichê já que o local estava muito cheio e não sabia se teria 

preferência ou ficaria aguardando como as outras pessoas. Enquanto aguardava para ser 

chamada fui à administração conversar com o coordenador Gustavo de Paiva Azevedo Silva 

que solicitamente me atendeu e se disponibilizou para contribuição com a pesquisa. Segundo 

relatório emitido por Gustavo, no ano de 2011 foi realizado 38 (trinta e oito) atendimentos 

para a OGE/MG, já no ano de 2012, devido ao pouco tempo decorrido, nenhum atendimento 

foi realizado. 

A respectiva unidade funcionou durante nove meses no sistema de guichê único, na 

qual uma pessoa era designada para receber as manifestações oriundas da ouvidoria e registrá-

las no sistema. Entretanto, como a demanda ainda é muito baixa, o atendente ficava a maior 

parte do tempo ocioso, enquanto os demais se sobrecarregavam de trabalho, já que para os 

outros serviços a procura pelos postos UAI é muito alta. Logo, esse fato ensejou a mudança 

para, ao invés de guichê único, tornar-se balcão único, onde todos ficaram responsáveis pelos 

diversos tipos de atendimentos, inclusive o atendimento a manifestantes. 

Para ser realizada esta mudança os atendentes não fizeram nenhum treinamento 

especifico, apenas receberam uma apostila que explicava sobre a OGE/MG. 

Ao ser chamada pela senha - a primeira do dia emitida para a ouvidoria – eu me 

apresentei à atendente, Eliana, que tem pós-graduação em Pedagogia e  trabalha no posto UAI 
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há um ano. Segundo Eliana, em três meses de mudança do guichê único para balcão único, 

somente havia realizado o atendimento de duas pessoas. Apliquei o questionário à Eliana e a 

mais três atendentes. Além das perguntas do questionário busquei saber sobre o trabalho na 

unidade de atendimento. 

A segunda entrevistada foi Marlene que possui ensino médio completo e trabalha no 

posto UAI há um ano e três meses. De acordo com Marlene, que nunca teve a oportunidade de 

realizar qualquer atendimento, para o trabalho da ouvidoria ser valorizado devem ser 

realizados investimentos em divulgação. 

 A terceira pessoa entrevistada, Valdete possui ensino médio completo e trabalha no 

local a pouco mais de um ano. Era justamente a pessoa responsável pelos atendimentos e 

manifestações direcionadas a ouvidoria, quando da utilização do guichê único, e por isso já 

havia atendido cerca de dez pessoas. A outra atendente, que trabalhava juntamente com 

Valdete, atendendo as manifestações da OGE/MG, estava de férias e, portanto, não pôde ser 

entrevistada. 

Por fim entrevistei Evani, que possui ensino médio completo e trabalha na ouvidoria 

a mais de um ano. Ela nunca realizou qualquer atendimento da OGE/MG. 

Cada entrevista durou cerca de 30 trinta minutos. Em geral todas as entrevistadas se 

consideram muito preparadas para lidar com o publico. O sistema TAG foi considerado muito 

fácil de ser utilizado. Foi unânime a opinião de que para que o trabalho das ouvidorias seja 

mais valorizado, faz-se necessário uma maior divulgação, pois, em realidade, as 

manifestações recebidas eram de cidadãos insatisfeitos com o próprio atendimento do posto 

UAI, por demora, falta de empatia do atendente entre outros, e que eram incentivados pelos 

próprios funcionários a fazer a manifestação na OGE/MG. 

Não foi observado nenhum treinamento a respeito da linguagem e cada atendente ao 

interagir com o manifestante fazia-o de forma aleatória adaptando seu vocabulário quando 

necessário. 



 

 

42 

 

4.3 Visita ao posto de atendimento da OGE/MG (Venda Nova – Belo Horizonte) 

Pesquisadora: Lidiane Barros de Oliveira Ataíde 

Dia: 23/01/2012 

Nessa unidade de atendimento, a visita durou cerca de uma hora. Cheguei à unidade 

às 13h30min. Procurei a coordenação, sendo atendida pelo Sr. Rafael Faria, coordenador de 

toda a unidade, que emitiu relatório dos anos de 2009 a 2012. Segundo dados, em 2009 foram 

realizados 59 atendimentos, ocorrendo uma brusca queda em 2010 e 2011 onde apenas sete 

pessoas procuraram a OGE/MG no posto, e em 2012 foram realizados apenas quatro 

atendimentos. Obviamente o baixo número deste último se deve ao fato da visita ter ocorrido 

no primeiro mês do ano. Segundo Rafael, a queda percebida do ano de 2009 para os outros se 

deve ao fato de que as pessoas descobriram o número 0800 283 9191 (número da OGE/MG), 

na qual as manifestações puderam ser realizadas muito mais facilmente em casa através do 

telefone. 

Na unidade UAI/Venda Nova realizei apenas uma entrevista, pois é utilizado o 

sistema de guichê único, ficando apenas uma pessoa responsável pelo atendimento das 

manifestações da ouvidoria. 

A entrevista foi feita com Cristiane, formada em pedagogia e trabalha na UAI há 11 

meses. Segundo ela, foi feita a tentativa de se instalar o balcão único, mas que foi 

inviabilizado devido à mobilização dos atendentes que não aceitaram tal mudança. Para a 

entrevistada, não há como saber se o sistema da ouvidoria funciona já que não é muito usado, 

e é necessário maior divulgação do trabalho da ouvidoria. 

A maioria das manifestações é relacionada a problemas com a própria UAI, por 

demora no atendimento ou falta de qualidade deste. Cristiane não sabia ao certo dizer quantos 

atendimentos a manifestantes já havia realizado, mas informou que não foram muitos. 

Às 14h30min, encerrei a visita. 
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4.4 Visita ao posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Barreiro, Belo Horizonte 

Pesquisadora: Lidiane Barros de Oliveira Ataíde 

Dia: 18/03/2012 

A visita ao posto UAI/Barreiro durou cerca de duas horas. Cheguei ao local às 

13h30min e me dirigi diretamente ao coordenador Railton Canazart de Freitas que, se 

prontificou a ajudar na pesquisa. Segundo Railton, no ano de 2011foram feitos cerca de 10 

dez atendimentos para a OGE/MG e, no ano de 2012, não havia ocorrido nenhuma 

manifestação. 

A primeira atendente entrevistada foi Francisca, que possui ensino médio completo e 

trabalha na unidade há um ano. Segundo ela, a principal mudança ocorrida no posto foi a 

troca para o balcão único e não mais guichê único como ocorria anteriormente. Devido a esse 

fato, Francisca somente havia realizado três atendimentos. 

A segunda entrevista foi com Amilton, que possui curso técnico em edificações e 

ensino médio completo, trabalha na unidade há um ano e atendeu apenas uma manifestante 

até aquele momento. 

A última entrevista foi realizada com Estefânia, que possui ensino médio completo e 

trabalha na unidade há um ano e três meses e nunca realizou atendimento da ouvidoria, pois a 

mudança para balcão único foi recente e era responsável por outros tipos de atendimentos da 

unidade. 

No total foram realizadas três entrevistas que duraram cerca de 30 trinta minutos 

cada, e durante o trabalho fui auxiliada por Maria Aparecida, assistente do coordenador geral. 

Todos os entrevistados citaram a questão da divulgação como fator primordial para a 

valorização da ouvidoria. Terminei os trabalhos neste posto às 15h30min. 
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4.5 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Caratinga 

Pesquisadora: Fabiola Juliana Afonso 

Dia: 17/01/12 

A visita ao posto de atendimento da OGE/MG em Caratinga, foi realizada de 10h às 

16h. Ao chegar ao UAI, direcionei-me, primeiramente, a recepção e fui informada da sala da 

coordenadoria. Chegando à sala, encontrei a coordenadora da unidade, que já me esperava, 

devido à comunicação da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), que supervisionas 

as UAI. Eu apresentei o projeto a ela e a perguntei sobre o funcionamento do posto de 

atendimento. Ela então me informou que são dois atendentes para a ouvidoria, estes são 

responsáveis por mais três serviços, alheio a ouvidoria, como o recebimento de pagamentos 

de contas. Ela mencionou a dificuldade de nos dois dias de minha visita encontrar um público 

que procura a ouvidoria, devido às baixas demandas do serviço. A coordenadora me relatou 

ocasiões de conversas com o cidadão na qual ela indicava a importância do instrumento das 

ouvidorias públicas.  

A coordenadora me apresentou diretamente os dois servidores responsáveis em aos 

manifestantes. Ela mesma explicou a eles o projeto.  Devido o recebimento de IPVA, que é 

uma das atribuições destes dentro da ouvidoria, e que ocorria frequentemente no período da 

visita, eles não teriam tempo disponível para responder o questionário. Assim, ela pediu a eles 

que tirassem um tempo no horário do almoço para fazerem isso. 

O espaço da unidade é bem amplo: possui 16 quiches, recepção e sala de espera. O 

autoatendimento e a sala da coordenadoria encontram-se nesse mesmo ambiente, separados 

apenas com divisórias.  

Fiquei sentada em uma cadeira na sala de espera observado o trabalho dos 

atendentes. Os dois atendentes revezam-se para tomar café e para almoçar a fim de sempre ter 

alguém no atendimento dos serviços que realizam.  

Apliquei primeiramente o questionário a um dos atendentes no horário de seu 
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almoço. Durante a entrevista, ele diversas vezes falou de certo descrédito em relação à 

ouvidoria pública. Para ele, isso acontece porque a organização da ouvidoria é eficiente, 

apenas, até o momento de encaminhar a reclamação para o respectivo órgão, mas, que a partir 

desse momento não se constata nenhum retorno ao cidadão. Segundo ele, sempre quando 

acessa o sistema encontra somente a afirmativa de que a manifestação já foi encaminhada, que 

inclusive, é até bem rápido. Ele, afirma que nunca se deparou com uma resolução concreta e 

satisfatória de um caso, já que embora sejam poucos os registros de manifestações, ele nunca 

verificou uma resposta ao cidadão via sistema. 

Ele também sugeriu um ouvidor para o funcionário da UAI, entretanto, isso foge do 

foco da unidade, já que a UAI atende diversos serviços e a ouvidoria é apenas um deles. Ele 

frisou, reiterada vezes, a paciência que deve ser mantida sempre ao lidar com a população, 

haja vista, a diversidade de público.  

O outro atendente foi entrevistado também no período do almoço como já dito. Ele 

também disse que em todas as reclamações feitas ele sempre se deparou com a frase de que a 

manifestação foi enviada para o órgão responsável. Assim, ele acredita que isso faz com que o 

povo busque outros meios mais concretos e eficientes de manifestar-se. 

Às 13h00min fui almoçar.  Ao retornar do almoço, voltei a ficar sentada observando 

todo o trabalho dos dois atendentes em questão. Nenhuma manifestação foi registrada. 
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4.6 Visita ao posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Uberlândia 

Pesquisadora: Dayana Gargano Perdigão 

Datas: 17/01/2012 e 18/01/2012 

As visitas ao posto de atendimento em Uberlândia foram realizadas nos dias 17 e 18 

de Janeiro, de 8h às 16h. No dia 17, às 08h, cheguei à Unidade de Atendimento Integrado de 

Uberlândia (UAI/Uberlândia) e conversei com o gerente da Unidade, Fábio Honda. 

Em seguida, Fábio me apresentou Lilian Castro, sua secretária. Expliquei a ambos o 

propósito de minha visita e eles se mostraram dispostos a colaborar com a pesquisa. 

De acordo com Fábio, a UAI/Uberlândia adquiriu sua atual estrutura recentemente, 

em julho de 2011. Ele disse que, antes dessa data, o serviço era fornecido pelo Posto de 

Serviço Integrado Urbano (PSIU). Tal mudança se deu após a Parceria Público-Privada (PPP) 

com a empresa Minas Cidadão, que venceu a licitação para administrar a atual Unidade. Fábio 

acrescentou dizendo que as atividades da UAI/Uberlândia são supervisionadas pela Secretaria 

de Estado e Planejamento e Gestão (SEPLAG). 

Fábio disse que a UAI/Uberlândia só foi aberta ao público em agosto de 2011 e que 

os empregados da Unidade mais antigos iniciaram seus trabalhos nessa data. De acordo com 

ele, houve melhoras significativas no atendimento ao cidadão após o início da administração 

da Unidade pela empresa Minas Cidadão. 

Solicitei à Lilian alguns dados acerca da Unidade. A UAI/Uberlândia funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h00min às 17h00min e desenvolve suas atividades num espaço 

físico de 2.291m², situado no centro da cidade. A Unidade possuiu 45 atendentes e 7 

BackOffice (empregados que possuem pouco contato com o cidadão). 

O serviço mais procurado na Unidade é a Emissão de carteira de Identidade, com 

média de 266 atendimentos por dia. Considerando todos os serviços prestados pela 

UAI/Uberlândia, tem-se uma média de 1610 atendimentos por dia. 
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Observando o funcionamento da UAI/Uberlândia, percebi que o fluxo de pessoas que 

passa pela Unidade é grande e que, apesar disso, o tempo de espera é pequeno. A Unidade 

conta com 35 guichês de atendimento ao público. 

De acordo com Fábio, a UAI/Uberlândia apresenta baixíssima demanda pelo 

atendimento da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG). Ele disse que havia 

na Unidade um guichê exclusivo para esse atendimento, mas devido a pouca procura pelo 

serviço, tal guichê deixou de ser exclusivo para atendimento referente à OGE/MG. 

Atualmente, é possível atender o cidadão que demanda os serviços da OGE/MG em qualquer 

guichê. 

Fábio reclamou não ter senha de acesso ao sistema TAG da OGE/MG. Ele disse que 

vive cobrando da SEPLAG tal senha. Disse ainda que, como não possui acesso ao sistema 

como atendente, os empregados da Unidade orientam o cidadão a se dirigir à central de 

computadores da Unidade para que eles mesmos realizem suas manifestações. A referida 

central de computadores fica na própria Unidade e está à disposição dos cidadãos. Os 

computadores permitem acesso à internet gratuitamente. 

Segundo Fábio, todos os empregados receberam treinamento para realizar o 

atendimento da OGE/MG, sendo que uns se deslocaram até a cidade de Belo Horizonte para 

fazê-lo e outros fizeram apenas treinamento provisório na própria Unidade. 

Coletei poucas informações acerca do atendimento referente à OGE/MG devido à, 

praticamente, inexistência do mesmo. Durante os dois dias que estive na Unidade, não houve 

interessados em se manifestar junto à ouvidoria. 

Fábio disse que houve um curto período em que a UAI/Uberlândia possuía a senha 

de acesso ao sistema TAG e que, nessa época, as poucas manifestações registradas pelos 

atendentes se referiam a questões ligadas à própria UAI/Uberlândia. 

Durante o período em que estive na UAI/Uberlândia, entrevistei 8 atendentes. O 

resultado das entrevistas constará junto aos demais dados que se referem a atendentes das 
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ouvidorias pesquisadas pela nossa equipe. 

 

4.7 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Montes Claros 

Pesquisador: Danilo Resende Soares 

4.7.1  Dia 18/01/2012 

As visitas ao posto de atendimento da OGE/MG em Montes Claros foram realizadas 

nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2012, de 9h às 17h. No dia 18, liguei para a unidade, às 

08h15min. A pessoa que me atendeu teve um pouco de dificuldade para me informar se o 

atendimento da OGE/MG funcionava no local. Após duas transferências de ligação, descobri 

que, sim, na unidade funcionava o atendimento da OGE/MG. 

Falei com a Vládia, gerente da unidade. Ela me atendeu muito bem e disse que já 

havia sido informada sobre a minha visita pela Secretaria de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG). 

Cheguei à UAI, às 9h. Eu fui recebido pela Vládia, que se mostrou muito atenciosa e 

disposta a contribuir com a pesquisa. Ela me informou que a unidade visitada funciona há, 

somente, um mês e que os serviços antes realizados no Posto de Serviço Integrado Urbano 

(PSIU) da cidade passaram a ser feitos pela UAI. 

Logo, ela quis apresentar alguns problemas pelos quais a unidade vem passando 

relacionados ao Ministério do Trabalho e Emprego e que geram reclamações. Ele fechou 

recentemente e a população procura no UAI os serviços antes realizados por ele. Porém, nem 

todos os serviços o UAI pode realizar. 

Toda a receptividade e o apontamento desse problema me pareceu estarem ligados a 

certo receio de uma avaliação negativa ou receio de que a pesquisa fosse também 

fiscalizatória. Assim, tratei de esclarecer que não era nenhuma fiscalização que eu estava 
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fazendo ali e que o meu objetivo era apenas observar e entender o funcionamento. Fiz isso 

afim de que o trato com eles ocorresse de forma mais natural. 

A unidade é grande. Na entrada, à direita, há a recepção, onde as pessoas enfrentam a 

fila, assim que chegam, para a retirada da senha. No centro ficam as cadeiras e os telões, à 

frente, onde são chamadas as senhas. De um lado e de outro ficam os guichês de atendimento. 

Juntamente com a Vládia, fiz uma simulação de como seria o atendimento a um 

manifestante, desde a chegada à UAI.  

Assim que chega ao posto, o cidadão é recebido pelos funcionários responsáveis por 

dar informações. Ele informa o que deseja na unidade e é informado que deverá enfrentar uma 

fila e se dirigir à Recepção, se o UAI realizar o serviço desejado pelo cidadão. Na Recepção, 

ele recebe uma senha correspondente ao serviço que deseja. No nosso caso, a senha para o 

atendimento da ouvidoria. Depois ele aguarda no local de espera e é atendido assim que a sua 

senha é chamada no telão. 

Na simulação, o tempo de espera foi pequeno, porém, deve-se levar em conta que 

não tive que enfrentar a fila da Recepção. Ao chamar a minha senha, dirigi-me a um dos 

guichês. Então conversei um pouco com a atendente. 

Na unidade, não existe um guichê e atendentes exclusivos da ouvidoria. Mas 

somente certos atendentes, sete, que fazem o trabalho da ouvidoria, além do atendimento 

relacionado a outros serviços. Eles são terceirizados e passaram por um treinamento antes de 

começarem a trabalhar no UAI, inclusive neste foi estudado o manual da OGE. 

Os atendentes acessam o TAG através do site da OGE/MG, da mesma forma que o 

cidadão acessa, ou seja, não possuem senha do sistema. Diferente do que ocorre na Praça 

Sete, não há uma segunda etapa após a anotação da manifestação feita durante o atendimento, 

onde um terceiro confere se todos os dados necessários, de acordo com a manifestação, foram 

colhidos. O próprio atendente faz todo o processo, o que ocasiona erros, como o relatado por 

uma atendente, no caso em que faltaram algumas informações em uma manifestação e ela foi 
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advertida pela OGE/MG. 

Como o posto estava cheio e os atendentes bem ocupados, não demorei muito na 

conversa com a atendente.  

O movimento no posto pela manhã é grande. Existem funcionários que monitoram o 

tempo de espera, após a retirada da senha na Recepção. O local de atendimento na Ouvidoria, 

como em BH, é um guichê, como todos os outros. O local é aberto e sem privacidade. 

A gerente da unidade disse que falta divulgação do serviço de ouvidoria na cidade e, 

por isso, a procura é pequena. Então disse a ela que em BH a procura também não é grande, o 

que a surpreendeu. 

Ela disse ainda que gostaria que eu desse alguns conselhos para os atendentes e 

orientações sobre as demandas que a OGE/MG pode receber. Isso, nesse primeiro momento, 

fez-me perceber que os funcionários do posto de forma geral não estavam muito preparados 

para o atendimento de manifestantes, até pela falta de experiência. 

Observei o cotidiano dos atendentes em seu trabalho rotineiro. Eles parecem não ter 

dificuldade para lidar com o público. Acompanhei algumas avaliações feitas pelos usuários na 

unidade após serem atendidos, que acontece de forma eletrônica. Quase sempre os usuários 

avaliavam o atendimento como “ótimo”, em uma escala crescente de “ruim”, “regular”, 

“bom” e “ótimo”. 

A gerente me informou que é feita uma divulgação interna da ouvidoria. Essa é feita 

pelos próprios funcionários da UAI. Quando algum deles percebe que algum usuário tem 

alguma manifestação, estão orientados a informar sobre o serviço de ouvidoria. 

Presenciei um rapaz que queria reclamar sobre funcionários da unidade. Após ser 

atendido e fazer a avaliação do atendimento, ele disse que queria “dar nota” para o segurança 

e os funcionários que orientavam as filas. Ele não foi encaminhado à ouvidoria. Os próprios 

funcionários, juntamente com a gerente buscaram resolver o problema por eles mesmos. Após 

falar com a gerente, o cidadão foi embora. 
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Às 12h30min, fui almoçar. Às 13h10min, voltei do almoço. 

No período da tarde, o movimento de pessoas no posto diminui. Segundo os 

funcionários da unidade, há uma cultura na cidade de procurar os serviços principalmente pela 

manhã. Esse costume provavelmente está ligado à antiga necessidade de acordar cedo para 

conseguir ser atendido no PSIU, onde eram realizados os serviços agora realizados pelo UAI. 

A ouvidoria é mais um dos serviços da unidade e o atendimento a manifestantes é 

mais uma dentre as funções dos atendentes do UAI. Na maior parte do ano esse serviço não é 

solicitado. Assim os funcionários do posto não possuem muita experiência na realização de 

atendimentos a manifestantes. Eles estão preparados para lidar com o público, mas quando se 

trata de demanda da ouvidoria, essa experiência faz falta. Como os atendimentos acontecem 

eventualmente, não há tanto cuidado no manejo das informações, como há na Praça Sete, por 

exemplo. 

No período da tarde, eu entrevistei os atendentes. Como o posto é novo, houve 

poucas manifestações e alguns atendentes nunca atenderam nenhum manifestante. Dentre as 

poucas manifestações que houve, os atendentes me disseram que houve uma reclamação de 

uma escola e três elogios. A justificativa de esses elogios gerarem manifestações para a 

OGE/MG se dá pela própria divulgação dos atendentes, como um me informou. Quando 

alguém elogia o posto durante o atendimento, às vezes, o atendente pergunta se a pessoa não 

quer formalizar o elogio, junto à ouvidoria. O que verifiquei é que o mesmo não acontece com 

as reclamações da unidade. Percebi que há certo receio de levar à ouvidoria reclamações 

contra a própria unidade, como se fosse reclamar de si mesmo. 

O serviço de ouvidoria realizado pelo posto funciona também como serviço de 

ouvidoria do próprio posto, recebendo as manifestações relativas a ele. Como relatado, as 

reclamações referentes à unidade, na maioria das vezes não são encaminhadas à OGE/MG e 

busca-se resolver os problemas por eles mesmos. Dessa forma, em uma reclamação de um 

funcionário do UAI, a providência tomada é uma simples conversa da gerente com o 

funcionário. 
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De forma geral, os atendentes são pouco preparados para fazer o serviço de 

ouvidoria. Houve uma preparação prévia, mas eles se mostram inseguros de receberem 

manifestações, principalmente por faltar experiência prática. Eles sabem pouco da OGE/MG. 

No atendimento há uma cartilha da OGE e os atendentes recorrem a ela quando necessário. 

4.7.2  Dia 19/01/2012 

Cheguei à unidade, ás 9h. Nesse dia o posto iniciou as atividades com uma 

quantidade menor de pessoas. 

Como todos os dias, os atendentes faziam o seu trabalho, atendendo os usuários na 

realização de serviços como pagamento de IPVA, entre outros. 

Como havia descoberto que a unidade funcionava há somente um mês, procurei ver 

se conseguia informações sobre o PSIU, onde eram realizados os serviços anteriormente. No 

dia anterior, após sair do UAI, no fim da tarde, fui até o endereço do PSIU. Ele estava 

fechado, mas a porta era de vidro e dava para ver um pouco do espaço de dentro. O lugar é 

bem menor do que o espaço da unidade atual. 

Conversando com a Vládia, descobri que a antiga coordenadora do PSIU, Arlene, 

trabalha no UAI. Então, perguntei se podia falar com ela. A gerente me informou que ela 

estaria no posto no horário da tarde.  

Depois do almoço, dirigi-me até a sala da Arlene e conversamos um pouco sobre o 

funcionamento do PSIU e sobre o trabalho da Ouvidoria realizado no posto.  

Ela me disse que houve uma transformação radical na mudança do PSIU para o UAI. 

Segundo ela, o PSIU funcionava em um local muito menor, com péssima estrutura e sem 

condições de atender toda a demanda. Os computadores e equipamentos eram muito velhos. O 

número de funcionários era bem reduzido e eles, em sua maioria, acumulavam funções. 

Alguns eram remanejados de outros órgãos e trabalhavam no posto. Para serem atendidos, os 

usuários tinham que dormir na fila, pois havia uma quantidade limitada de senhas por dia. 



 

 

53 

 

Quanto ao funcionamento da ouvidoria no local, havia um guichê próprio para ela. 

Lá trabalhavam alguns funcionários que revezavam durante os períodos do dia. Segundo a 

Arlene, havia também um revezamento entre períodos do ano. Esses prestavam 

exclusivamente o serviço de ouvidoria. Com a ínfima quantidade de atendimentos do posto na 

ouvidoria, esses atendentes ficavam durante quase todo o tempo sem ter o que fazer. 

Após a conversa com a Arlene e antes de terminar o trabalho no posto da cidade, 

conversei com a Vládia e, como ela me pediu, passei algumas orientações para a melhoria do 

trabalho no UAI, como um todo, e na ouvidoria, especificamente. Assim, terminou a minha 

visita ao posto de atendimento da OGE/MG, em Montes Claros. 

 

4.8 Visita ao Posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Coronel Fabriciano 

Pesquisadora: Fabiola Juliana Afonso 

4.8.1 Dia: 19/01/12 

A visita foi realizada no dia 19 de Janeiro de 2012, de 09h às 17h. Primeiramente ao 

chegar ao posto de atendimento UAI de Fabriciano, direcionei-me a recepção e fui recebida 

na sala da coordenadora. Ela muito solícita e me ouviu explicar o projeto, posteriormente, 

informou-me que no dia 20 era feriado em Fabriciano e, portanto, não seria possível fazer a 

visita nesse dia, já que a unidade estaria fechada. Logo depois, ela me levou aos dois guichês 

que eram responsáveis pelo serviço da ouvidoria. Então, os dois servidores correspondentes a 

este serviço me foram apresentados e eu lhes expliquei qual era a minha finalidade naquele 

dia. Prontamente, eles se dispuseram a me fornecer as informações. A coordenadora me 

convidou a sentar em uma cadeira do lado de dentro do guichê, de onde eu observava todo o 

trabalho. 

Um aspecto importante que verifico aqui é um cartaz da OGE/MG na entrada da 

UAI. O serviço da UAI na cidade é relativamente pequeno, assim pude conversar um dos 

atendentes. Nessa conversa, ele me apresentou sua percepção quanto à ouvidoria. De acordo 
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com ele, pelo fato de Coronel Fabriciano ser uma cidade interiorana, a população ainda tem 

muito receio em fazer denúncias, já que há muita desconfiança por parte do cidadão ao 

fornecer informações. Assim, ele acredita que a pouca demanda do serviço da ouvidoria 

acontece por esse motivo. Questionei a ele se isso não decorria da falta de divulgação, ele me 

disse que este fator era secundário e que a comodidade do lar, por meio do telefone e internet, 

é o melhor local para se efetuar uma denúncia.  

Conversando com a outra atendente, ela concordou com o primeiro. Além disso, ela 

me informou que o sistema TAG, para os atendentes do local, é muito limitado, já que o 

acesso que eles possuem é o mesmo que o cidadão tem em casa.  

Perguntei a eles se esses casos já atendidos foram solucionados, eles responderam 

que não sabem, porque eles não consultam o sistema TAG novamente, o cidadão fica 

encarregado dessa parte. Assim, eles nem sabem se o cidadão desistiu do caso, se foi 

respondido, enfim, não sabem o que acontece após os registros das manifestações. Acredito 

que esse contexto determinaria certa desmotivação deles mesmos, visto que eles não vêm o 

resultado de seu trabalho. Além disso, se o cidadão não tem internet em casa, o 

acompanhamento da manifestação fica comprometido. 

  Eles afirmam que muitas pessoas usam o “0800”. Eles mesmos já presenciaram um 

cidadão relatando um caso em que, como manifestante, foi informado pela ouvidoria que seu 

caso estava fora da competência da ouvidoria.  

O entrevistado não dá credibilidade para a ouvidoria, pois ele acredita que a 

OGE/MG está atrelada ao poder executivo, assim ela age sempre parcialmente, priorizando, 

assim, os interesses do Executivo em detrimento do interesse do manifestante. 

Os servidores se revezaram no atendimento para que eu pudesse questioná-los. 

Em seguida, fui almoçar. Ao retornar do almoço uma das atendentes me contou como 

foi que entrou para o UAI para fazer serviço da ouvidoria.  Ela relatou que é terceirizada, 

assim, já trabalhou na secretaria do UAI, na recepção e agora nesse guichê.  O outro atendente 
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em questão também me relatou sucintamente sua historia na UAI: primeiramente, ele 

trabalhou no “posso ajudar” (aquele que dá informações ao cidadão), posteriormente, devido 

uma artrose, Gilberto foi direcionado para esse guichê. Eles me relataram que foram 

preparados em poucas horas por duas pessoas de Belo Horizonte, que os instruíram a lidar 

com o sistema TAG. 

 A atendente em análise, disse que eles deveriam ser mais instruídos. Entretanto, que 

isso não faz tanta falta devido a pouca demanda no serviço da ouvidoria. 

Continuei, durante todo o dia, a observar o trabalho dos atendentes. Nenhuma 

manifestação foi registrada. 

 

4.9 Visita ao posto de atendimento da OGE/MG – UAI/Juiz de Fora 

Data: 09/02/2012 

Pesquisadora: Lidiane Barros de Oliveira Ataide 

A visita ao posto de atendimento da OGE/MG em Juiz de Fora foi realizada no dia 

09 de Fevereiro de 2012, de 8h às 14h. Cheguei ao posto UAI/Juiz de fora as 08:00 horas, 

apresentei-me e fiquei aguardando autorização para entrar. Fui então recebida pela 

coordenadora Sra. Andréia, que me explicou brevemente como é a rotina de trabalho. Depois 

me apresentou a todos os funcionários da unidade. No posto UAI visitado há uma demanda 

extremamente baixa, no local não chega a ser utilizado 20% da capacidade da estrutura. 

Segundo a coordenadora, no posto UAI Juiz de Fora funcionava o sistema balcão 

único onde não havia uma especificidade e cada atendente fazia diversos tipos de 

atendimentos. No entanto, recentemente, a unidade passou a funcionar com o guichê único, 

onde quatro pessoas ficam responsáveis pelo atendimento ao público que procura a ouvidoria. 

Buscou-se que essas quatro pessoas fossem as que possuíssem maior escolaridade. Após a 

apresentação geral do local, Andréia se dispôs a responder qualquer dúvida que tivesse.  
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De acordo com os entrevistados, o posto em juiz de fora foi inaugurado no dia 

04/10/201. Então, todos os atendimentos são recentes e em menor quantidade. De acordo com 

relatório emitido por Digiane Piubello, assistente da coordenação, em pouco mais de quatro 

meses haviam sido realizados 48 atendimentos da ouvidoria o que reflete uma procura 

expressiva se comparado a outros postos de atendimento pesquisados. 

A primeira a ser entrevistada, Juliana, possui ensino médio completo e trabalha na 

ouvidoria há 04 (quatro) meses. Juliana havia feito apenas 03 (três) atendimentos somente. 

Segundo a entrevistada, a ouvidoria é uma forma de o cidadão reivindicar diretamente com os 

órgãos responsáveis e que esse mecanismo de participação somente é valorizado pelo publico 

que conhece seus resultados. As pessoas que não conhecem, de fato, o trabalho da ouvidoria 

muitas vezes não se manifestam por acreditarem que nada será feito.  

A atendente Flávia, segunda pessoa entrevistada, e que possui ensino médio 

completo, começou a trabalhar na unidade juntamente com as demais funcionárias quando da 

inauguração. O sistema virtual foi considerado muito simples e fácil de ser utilizado. Segundo 

ela, quem analisa a reclamação é que deveria ter um maior treinamento e preparação. 

 As principais manifestações, em geral, são: reclamações da própria UAI; questões 

ambientais; e reclamações da saúde. Flávia informou ainda, que ela mesma registra 

manifestações sobre diversos problemas pelo sistema da OGE/MG e que nunca obteve 

resposta concreta para nenhuma delas. Apenas mensagens solicitando complemento de 

informações e que apesar de complementadas não são respondidas. Para maior valorização 

das ouvidorias, seria necessária maior eficácia na resolução e resposta das manifestações. 

Durante a segunda entrevista fui chamada para acompanhar uma manifestação de 

uma cidadã Sra. Maria Luiza de 46 anos e formada em Direito. 

A atendente pediu verbalmente autorização a manifestante para que eu pudesse 

acompanhar o atendimento e ela autorizou. O atendimento iniciou-se as 09h15min. Ocorreu 

que, a cidadã estava insatisfeita com as informações prestadas, pois, por auxilio incorreto de 

uma das funcionárias, teve que voltar duas vezes ao posto UAI, assim perdendo tempo e 
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dinheiro. Durante o atendimento não foi pedido sigilo e a Sra. Maria optou por registrar a 

manifestação como sugestão e passou alguns dados pessoais para que a atendente pudesse 

prosseguir nas páginas do sistema OGE/MG. Nesse período, observou-se que a chegada de 

uma pessoa no guichê ao lado, desconcentrou tanto a atendente como a manifestante e 

interrompeu o atendimento. 

Durante o registro, a funcionária explicava sempre o que estava inserindo no sistema 

e se a cidadã estava de acordo e se era realmente aquilo que estava querendo dizer. Foi 

percebido ainda, que não há uma tela voltada para manifestante, para que esta possa ver o que 

está sendo colocado no sistema. 

A manifestante, muito preocupada com medo de estar prejudicando alguém, pedia 

desculpas todo o tempo. Ao final a manifestação foi toda lida com muita clareza e detalhe, e 

apliquei para a manifestante o questionário direcionado ao público que procura a ouvidoria e 

não foi relatado problemas na comunicação. O atendimento terminou as 09h50min. 

Pude entrevistar outra cidadã que havia, em momento anterior, procurado a ouvidoria 

da saúde. O fato ensejador da manifestação foi um caso de péssimo atendimento em um posto 

de saúde, e a entrevistada afirmou, não ter tido nenhuma dificuldade para explicar e entender 

o que foi explicado. Disse ainda, que o atendimento da ouvidoria foi muito bom e que apesar 

disso não tem expectativa de ter o caso resolvido.  

O terceiro entrevistado foi Giovanne, que possui formação de nível médio. Segundo 

ele, deveria ser feito um maior trabalho de divulgação das ouvidorias públicas, já que, pela 

sua experiência, normalmente quem procura a OGE/ MG é um público mais instruído, com 

mais acesso as informações. Enquanto o público mais simples normalmente demonstra 

excessiva timidez e vergonha em realizar uma manifestação. Aduziu ainda, que as principais 

solicitações relacionam-se a distância do posto UAI da cidade, além da falta de informação e 

conexão entre os órgãos, vez que o cidadão não sabe ao certo onde recorrer. 

 O sistema foi considerado muito complexo e com muitos campos a serem 

preenchidos exigindo muito tempo do cidadão para a manifestação. 
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A quarta entrevista foi realizada com Graziela, formada em artes plásticas e que 

também trabalha há pouco tempo no posto UAI. Para Graziela a importância do trabalho das 

ouvidorias está no fato de a população poder ser ouvida por pessoas independentes do núcleo 

daquele local de onde quer manifestar. O que inviabiliza o corporativismo, contudo, seria 

necessária maior divulgação do trabalho da ouvidoria para que ocorra a valorização desta. A 

entrevistada disse ter realizados pouquíssimos atendimentos de ouvidoria, e os que ocorreram 

são devidos ao próprio incentivo dos atendentes, que explicam sobre a ouvidoria e estimulam 

o cidadão a procurar a OGE/MG. O sistema TAG foi considerado bom, mas o problema, para 

ela, é não haver a possibilidade de registro de manifestação no total anonimato. 

Na entrevista realizada com André, que possui ensino médio completo, foi abordado 

o fato de que, para haver maior valorização do trabalho das ouvidorias, deveriam ser tomadas 

maiores providências para a “solução” das reclamações recebidas. Assim, haveria mais 

confiança no órgão. Além disso, falou que para a melhoria desse trabalho, deveriam ocorrer 

melhor treinamento e seleção dos funcionários públicos de todos os órgãos. 

A penúltima entrevista realizada foi com Graciano, estudante de Direito e atendente 

do posto UAI. Para ele, a ouvidoria é importante, já que consiste em um mecanismo do 

Estado para que a prestação dos serviços públicos seja fiscalizada, através das informações 

trazidas pelos cidadãos. Ainda que, por enquanto, o trabalho não seja valorizado, pois é algo 

novo e as pessoas não sabem do que se trata, deve-se investir amplamente em divulgação para 

que este órgão seja percebido como algo que realmente funciona, demonstrando que o que é 

“pedido” através das manifestações é averiguado. Para Graciano, é isso que facilmente 

ensejaria e alavancaria a participação popular. 

Por fim entrevistei Carolina que é formada em letras, com ênfase em inglês. Para a 

entrevistada o trabalho da ouvidoria é importante, mas deveria ser mais divulgado. Disse que 

gostaria que os atendentes tivessem o retorno das manifestações registradas. Para ela, o 

sistema é complexo e pelo fato de haver declarações no sistema que são opcionais, como 

idade, cor, entre outras categorias, o Estado nunca vai ter um parâmetro estatístico no 

momento da elaboração de políticas públicas. De acordo com Carolina, as principais 
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solicitações relacionam-se a questões internas da UAI Juiz de Fora.   

Foi percebido que as principais manifestações elencadas pelos entrevistados são 

relacionadas ao posto UAI, não havendo muitas manifestações mais interessantes para a 

OGE/MG. Isso porque a unidade localiza-se em uma área de difícil acesso para os cidadãos, 

além de se situar em uma região nobre da cidade, o que possivelmente desestimula a maior 

parte da população. 

Todos os entrevistados se consideraram muito preparados para lidar com o público e 

que apesar de registrarem as manifestações, não acreditam muito nas possibilidades de 

resoluções. 

A visita foi encerrada às 14horas. 
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5 VISITAS ÀS OUVIDORIAS INTERNAS EM MINAS GERAIS 

 

5.1 Visita à Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 

Pesquisador: Danilo Resende Soares 

Data: 06/02/2012 

A visita à Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais foi realizada no 

dia 06 de Fevereiro de 2011, de 9h às 16h. A ouvidoria funciona no quarto andar do prédio do 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Antes de chegar até lá, precisei passar pela Recepção, 

onde é feito o cadastramento, sendo necessário apresentar documento de identidade e tirar 

uma foto. Após a autorização da coordenadora da ouvidoria, a minha entrada foi permitida. 

Cheguei à ouvidoria às 09h40min. Fui recebido pela Soraia, que foi muito solícita. A 

ouvidoria ocupa uma sala de tamanho médio e nela trabalham sete funcionárias. Uma delas, a 

Soraia, é a assistente do ouvidor e é responsável por coordenar o trabalho das demais. Todas 

são servidoras efetivas do TRE e trabalham fazendo tanto o atendimento ao público 

(presencial ou telefônico) quanto o tratamento das manifestações – leitura, encaminhamento 

aos demais setores ou órgãos, e resposta aos manifestantes. 

As manifestações são feitas principalmente pela internet, através do site do TRE na 

“aba” da ouvidoria. Dentre os meios de registro de manifestações, o segundo mais utilizado é 

a carta selada. Elas podem ser registradas também presencialmente e por telefone.  

No ato da manifestação, o manifestante deve informar nome completo e nº do título 

de eleitor. Importante ressaltar que a manifestação só se conclui se o nome informado 

coincidir com o nome do título. A manifestação não pode ser feita de forma anônima. O 

máximo que pode ser feito é pedir o “sigilo da fonte”. Uma manifestação que peça o sigilo da 

fonte possibilita que a ouvidoria tenha acesso ao nome do manifestante, no entanto, ela não 

pode passá-lo para outros órgãos.  
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A falta de possibilidade do sigilo é um fator que, segundo as servidoras, afasta o 

manifestante. A própria Soraia narrou um acontecimento da época em que não havia sequer o 

“sigilo da fonte”. No caso relatado, o manifestante denunciava fatos que aconteciam no seu 

local de trabalho. Os seus colegas descobriram que foi ele o autor da denúncia e, então, este 

ficou sem condições sequer de voltar onde trabalhava. Com medo de tais consequências, 

muitas pessoas devem deixar de se manifestar. 

O número de manifestações que chegam à ouvidoria varia muito de acordo com o 

período. Em ano de eleição, chegam, em média, duzentas manifestações por mês. Atualmente 

há uma média de cinquenta manifestações mensais. Como o volume é pequeno, as 

manifestações registradas são lidas quase que imediatamente. 

Depois de recebidas, as manifestações são encaminhadas para os respectivos órgãos 

aos quais cabem fornecer respostas, por exemplo, as Corregedorias. Esses respondem à 

ouvidoria e, então, esta, responde ao cidadão.  Então, de acordo com os dados colhidos na 

visita, pode-se traçar o seguinte fluxograma: 

 

Não foi possível conversar com o ouvidor do TRE, mas algumas informações foram 

levantadas sobre ele. O ouvidor do TRE exerce o cargo por indicação. Ele exerce as funções 
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cumuladas de juiz do tribunal e ouvidor. O que se percebe é que ele dedica pouco tempo ao 

trabalho como ouvidor. Dessa forma, falta a ouvidoria a sua autoridade na relação com outros 

órgãos. O efeito disso se percebe a partir da verificação de que as servidoras não conseguem 

fazer o trabalho de cobrança por respostas de forma eficiente. É o que se verifica em uma fala 

de uma servidora: “A gente cobra sim, porém em alguns momentos é difícil, pois como é o 

Corregedor...”. Essa frase foi dita exatamente assim, sem complementos. 

 

5.2 Visita à Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

Pesquisadora: Christina Vilaça Brina 

Dia: 06/02/2012 

A visita no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) foi realizada 

de 14h às 17h. Chegando lá, conversei com o Gustavo Terra Elias, colaborador do projeto de 

pesquisa e servidor do TCE/MG.  Ele nos levou até a ouvidoria, onde fomos apresentadas à 

coordenadora da secretaria da ouvidoria. Ela nos deu informações sobre o funcionamento da 

ouvidoria de forma geral.  

A Ouvidoria do TCE/MG funciona no prédio do Tribunal de Contas de Monas Gerais 

(TCE/MG), em Belo Horizonte. O espaço é composto por uma sala onde trabalham as 

atendentes, sendo o local bem tranquilo. 

Os cinco servidores que trabalham na ouvidoria possuem formação diversificada, 

como letras, psicologia, administração, engenharia e direito, além de trabalharem no TCE/MG 

há pelo menos quinze anos. Todos eles atendem às ligações de manifestações. 

O Ouvidor é um dos conselheiros do TCE/MG, Cláudio Couto Terrão. 

Foi-me informado que a ouvidoria encontra-se em processo de formação, sendo 

criada pela resolução nº 10/2010 do TCE/MG. Em junho de 2011 foi criada uma comissão 
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com o intuito de implementar a ouvidoria, sendo esta comissão extinta posteriormente e, em 

18/08/2011 foi criada uma “secretaria”.  

Segundo a coordenadora da secretaria da ouvidoria, o modelo de ouvidoria deve se 

adequar à instituição, tendo sido realizado um plano de ação para a formação da ouvidoria. 

Foram visitadas outras ouvidorias de outros estados, sendo obtidos diversos materiais 

informativos sobre as atividades por elas desenvolvidas. Alguns servidores realizaram um 

curso sobre ouvidorias no sul do Brasil, onde foi intensificada/criada uma rede de contatos 

com outras ouvidorias. 

Os servidores da ouvidoria criaram formulários e pesquisaram qual seria o melhor 

sistema de dados a ser utilizado pelo TCE/MG, optando pelo CELEPAR. 

Um dos objetivos da ouvidoria é a busca por celeridade, havendo a estipulação 

interna de prazos, como o de trinta dias para a resposta de casos mais complexos. 

Há a divisão das manifestações recebidas em sugestões, solicitações de informações, 

elogios e reclamações, sendo recebidas manifestações tanto de servidores do TCE/MG, quanto 

do público externo. As manifestações são recebidas pessoalmente, por carta, fax e e-mail 

(maior número de manifestações). 

 Não há o recebimento de denúncias pela ouvidoria, segundo os servidores, não se 

pode confundir a atuação da ouvidoria com a própria atuação do Tribunal de Contas. 

Os servidores demonstram uma grande preocupação com a divulgação da ouvidoria, 

já que poucos servidores do TCE/MG possuem conhecimento dela e de suas funções. Há 

divulgação da ouvidoria no site do TCE/MG, havendo inclusive a divulgação na intranet. 

Também houve o envio de um artigo para a revista do TCE/MG para divulgá-la. 

Informaram-nos, ainda, que a ouvidoria encontra-se em patamar horizontal com a 

diretoria. 

Houve a criação de uma planilha para a organização das manifestações recebidas, 



 

 

64 

 

cabendo a cada funcionário uma parte de seu preenchimento. 

Durante a visita tentei aplicar os questionários para a obtenção de mais dados, porém, 

acharam melhor que os questionários não fossem aplicados devido ao fato da ouvidoria ser 

muito recente. Além disso, algumas outras informações também não foram fornecidas, o que 

impediu a construção de um fluxograma de funcionamento desta ouvidoria visitada. 

 

5.3 Visita à Ouvidoria da Universidade Federal de Minas Gerais 

Pesquisadora: Fabiola Juliana Afonso 

Dia: 07/02/2012 

A visita à Ouvidoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi realizada 

no dia 07 de Fevereiro de 2012, de 11h às 15h. Ao chegar à ouvidoria da UFMG, apresentei-

me à ouvidora e lhe apresentei o nosso projeto. Então ela me contou que a ouvidoria surgiu 

em 2009 e que, portanto, por ser recente, carece de um sistema de dados. Assim as 

manifestações ficam arquivadas no Excel.  Para ela, devido ao baixo número de 

manifestações, o Excel é suficiente.  

Ela disse que a informalidade presente nessa ouvidoria favorece sua eficiência, uma 

vez que rapidamente ela, a ouvidora, consegue entrar em contato com os órgãos ou entidades, 

buscando “solucionar” os problemas em questão, dispensando, desse modo, papéis. 

Segundo a entrevistada, pelo fato do público ser universitário, não há nenhum 

problema referente à comunicação, visto que a maioria utiliza a mesma linguagem. Ela 

acredita que todos compreendem a função a que se destinam as ouvidorias. Ela nos disse que 

no primeiro ano, 2009, foram registradas em torno de 150 manifestações, no segundo ano 

aumentou para 450, devido intensificação da divulgação, e nesse ultimo, 2011, foram 

registradas em torno de 400 manifestações. 
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Perguntada sobre a autonomia da ouvidoria, ela me disse que apesar da ouvidoria da 

UFMG estar atrelada a reitoria, ela é autônoma em relação a qualquer órgão da UFMG. Só em 

casos excepcionais de gravidade elevada é que ela recorre ao reitor. 

Ela contou que em 2009, por meio de uma portaria do reitor, ela foi nomeada 

ouvidora. Disse ainda, que é aposentada, e formada nos cursos de engenharia e de psicóloga, e 

este último que pesou na indicação do reitor. 

Ela disse que a divulgação da ouvidoria é feita pelo Centro de Comunicação 

(CEDECON), por meio de propagandas em lixeiras espalhadas pela universidade. Assim, o 

aluno é incitado a recorrer a uma ouvidoria para exigir o cumprimento de seus direitos dentro 

da UFMG. Além disso, a ouvidora ministra palestras para calouros a fim que desde o início da 

graduação o aluno tome conhecimento deste órgão.  

Observei várias fichas de atendimento preenchidas manualmente. Além do 

atendimento presencial há muitas reclamações via e-mail, pelo próprio site da UFMG e por 

telefone. O retorno ao manifestante é dado pelo e-mail, presencial ou por telefone. 

De acordo com a visita, pode-se traçar o seguinte fluxograma de funcionamento da 

ouvidoria da UFMG: 
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Ela nos relatou que fornece um relatório ao reitor contendo uma avaliação das 

manifestações recebidas. Assim, ela ajuda o reitor a propor melhorias para a universidade. 

Além disso, ela apontou como aspecto negativo, o fato de muitos membros da própria 

universidade ainda serem refratários em relação a este órgão. Já como aspecto positivo ela 

aponta o fato da ouvidoria da UFMG estar muito próxima do manifestante, dando suporte e 

podendo colher individualmente e informalmente a demanda dele. 

A ouvidora nos contou das mudanças ocorridas e dos projetos já implementados na 

universidade por meio da ouvidoria. Ela falou do projeto “Gentileza no campus”, do 

melhoramento da comida do Restaurante Universitário e da substituição do motorista de um 

ônibus que circula na UFMG. 

 

5.4 Visita à Ouvidoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais 

Pesquisador: Danilo Resende Soares 

Datas: 14/02/2012, 20/02/2012 e 20/03/2012 

Foram realizadas três visitas à Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais (OGMP/MG) nas seguintes datas e horários: 14/02/2012, de 10h às 12h30min; 

20/02/2012, de 9h30min às 12h30min; e 29/03/2012, de 11h às 12h. No primeiro dia, 

conversei com a secretária do ouvidor, Nádia, e ela me falou sobre o funcionamento da 

ouvidoria de forma geral. No segundo dia, conversei com as atendentes e acompanhei um 

pouco do trabalho delas. No terceiro dia, conversei com as funcionárias que fazem o 

tratamento das manifestações – leitura, triagem e encaminhamento das manifestações. Não 

houve a possibilidade de conversar com o ouvidor da OGMP/MG. 

A OGMP/MG funciona no prédio do Ministério Público (MP), em Belo Horizonte, 

no 12º andar. O espaço é composto por: uma sala de recepção; uma sala onde trabalham as 

atendentes; uma sala onde trabalham as funcionárias que fazem o tratamento das 

manifestações; e duas salas, acima dessas, onde trabalham a secretária do ouvidor e o ouvidor, 
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respectivamente. O local é bem tranquilo e silencioso. 

A OGMP/MG recebe manifestações referentes ao MP de todo o estado de Minas 

Gerais e não há ouvidorias do MP subordinadas a ela. No entanto, no site do MP existem 

vários outros canais desvinculados da ouvidoria em que são feitas denúncias, tais como 

“Denúncia direta ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais”. 

As formas de registro de manifestações mais utilizadas na ouvidoria são internet e 

telefone. Também são registradas manifestações presencialmente ou por carta, mas o número 

é pequeno. No registro da manifestação, o manifestante pode optar pelo sigilo (as informações 

pessoais são registradas na manifestação, mas essas são passadas somente aos membros do 

MP) ou pelo anonimato (as informações pessoais não são fornecidas no registro da 

manifestação). 

No atendimento trabalham três pessoas em cada período, manhã e tarde. Uma delas é 

terceiriza e trabalha durante todo o expediente, outras quatro, de duas em duas, se revezam 

nos períodos do dia. Foram entrevistadas duas atendentes, que trabalham no período da 

manhã, ambas estagiárias estudantes de psicologia. Nenhuma delas passou por qualquer 

capacitação antes de iniciar o trabalho de atendimento. Segundo elas, para a quantidade de 

ligações que são feitas, o número de funcionários é suficiente. 

Cada atendente faz, em média, três atendimentos por telefone durante o período de 

trabalho. Os problemas linguísticos na comunicação com os manifestantes são frequentes, no 

entanto, eles são contornados através do cuidado que se tem na interpretação do que o 

manifestante diz, sendo feitas repetidas perguntas até se ter certeza da real intenção dele. 

Muitas pessoas ligam para a ouvidoria com manifestações que não são da competência do MP, 

outras esperam da ouvidoria ações que não são da competência do órgão, confundindo o papel 

dele. 

As manifestações feitas presencialmente e por telefone, após o atendimento, são 

registradas no sistema de dados. Aquelas que chegam por meio de cartas são digitadas e 

registradas no sistema pelas funcionárias da ouvidoria. As manifestações feitas pela internet já 
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são registradas diretamente no sistema. Assim, todas as manifestações ganham forma de texto 

e podem ser tratadas pelo setor de tratamento das manifestações. 

Nesse setor, na OGMP/MG, trabalham três funcionárias, todas servidoras públicas. 

Conversei com uma delas, a Luana. Ela me informou que chegavam, em média, 40 

manifestações por dia à ouvidoria, até o mês passado, e que, com esse volume, as duas 

servidoras conseguiam fazer todo o trabalho sem atrasos. No entanto, ela informou que foi 

determinado há pouco tempo que a OGMP/MG receberá e deverá tratar as manifestações 

referentes a direitos humanos do estado. Estas eram tratadas anteriormente pela ouvidoria da 

Secretaria de Direitos Humanos em Brasília. Assim, o volume aumentou em cerca de 400 

manifestações por semana e elas já estão percebendo que as três funcionárias somente não 

serão suficientes para tratar todas as manifestações. 

As manifestações mais frequentes se referem à fraude em concurso público, fraude 

em licitações, corrupção e práticas de nepotismo. 

As manifestações registradas passam por uma triagem. Nessa, elas são lidas, 

classificadas de acordo com a prioridade e, de acordo com o conteúdo, encaminhadas a 

membros do MP, procuradores ou órgãos responsáveis. As manifestações geralmente são lidas 

e encaminhadas após um dia do registro. Quase a totalidade delas é encaminhada, via sistema, 

aos procuradores do estado. São eles os responsáveis por tomar as devidas providências e dar 

respostas ao cidadão. 

De acordo com os dados coletados na visita, tem-se o fluxograma abaixo:  
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O tempo de resposta e o conteúdo dela, que é dada pelos procuradores aos quais as 

manifestações são encaminhadas, não é verificado pela OGMP/MG. Como o volume de 

manifestações é grande, os servidores não conseguem observar certos detalhes, como o tempo 

de resposta. Dessa forma, não é feita nenhuma cobrança da ouvidoria aos locais ou pessoas 

que recebem as manifestações. 

O ouvidor do MP é indicado pelo procurador geral, mas possui mandato, que pode 

ser reconduzido. Ao ouvidor da OGMP/MG são passadas apenas manifestações referentes a 

membros do MP e outras que geram mais dúvidas aos servidores. Ele exerce um trabalho de 

coordenação sobre toda a equipe da ouvidoria, mas dá bastante autonomia a cada setor. 

Perguntei aos servidores sobre as mudanças relativas à Lei de Acesso à Informação, 

nenhum dos funcionários entrevistados soube falar. A percepção que tive foi de que eles nunca 

ouviram falar em tal lei, o que ilustra o cenário de grande desconhecimento dos servidores 

públicos sobre a lei de acesso, não obstante, terem que lidar com os efeitos dela de Maio de 

2012 em diante. 
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6 VISITA ÀS OUVIDORIAS FEDERAIS EM BRASÍLIA 

 

6.1 Visita à Ouvidoria da Advocacia Geral da União 

Pesquisadora: Fabiola Juliana Afonso 

Dia: 28/02/2012 

           A visita à Ouvidoria da Advocacia Geral da União (AGU) foi realizada no dia 

28 de fevereiro, de 10h às 16h. Foram realizadas entrevistas com a ouvidora da Advocacia 

Geral da União, Mariana Rodrigues Silva Melo, com o ouvidor substituto Erivaldo Ferreira da 

Silva e com as atendentes, Lucia Mara Alves Godin e Ariane Carneiro Reis da Silva. 

A ouvidoria da AGU foi criada pelo Ato Regimental AGU n.º 03/2007. A ouvidoria 

não dispõe de um regulamento interno. Atualmente funciona no prédio da AGU no terceiro 

andar. A área de trabalho é pequena, aparentemente é um ambiente tranquilo e bem silencioso.  

A ouvidoria não possui ouvidoria subordinada. Ela recebe todas as manifestações referentes à 

AGU. As demandas demoram em torno de 3 a 4 dias para serem lidas. E até o presente 

momento (final de Fevereiro de 2012) foram registradas em torno de 1011 manifestações no 

ano de 2012. 

A ouvidoria tem aproximadamente dez funcionários, entre secretárias, atendentes, 

assessores técnicos, o ouvidor geral e o ouvidor substituto. 

Ao chegar à ouvidoria da AGU, conversei primeiramente com Catarina, secretária da 

ouvidoria. Nessa conversa ela apenas nos apresentou os funcionários e, posteriormente, nos 

levou até as duas atendentes: Ariane e Lúcia. 

Quanto à organização interna pude observar que as manifestações chegam 

primeiramente até as atendentes, estas fazem a classificação e enviam para os funcionários 

que incubem encaminhar as manifestações para outros órgãos ou entidades, tais como 
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Corregedoria, Secretarias, etc. Apenas algumas destas manifestações o ouvidor encaminha. 

Posteriormente, as respostas são enviadas para o cidadão pelo próprio órgão que recebeu a 

manifestação da AGU.  

     

Então, de acordo com as informações colhidas, temos o fluxograma de 

funcionamento da Ouvidoria da AGU: 

 

Ariane nos relatou que nos últimos anos, em virtude do surgimento de um formulário 

eletrônico, disponível no site da AGU, o número de manifestações por telefone reduziu 

bastante. Ela também disse que o telefone é procurado atualmente, na maioria das vezes, para 

o fornecimento de telefones de setores internos. Posteriormente, ela nos apresentou esse 

formulário presente no site, demonstrando, passo a passo, os procedimentos necessários para 

registrar uma manifestação por essa via, relatando desde a identificação até a forma de 

resposta. 

Quanto a linguagem no processo de atendimento ela me informou que pelo fato de 

algumas pessoas serem leigas e simples elas apresentam dificuldades de se expressarem, o 

que compromete o desenvolvimento da redação de um texto. Além disso, há o vocabulário 

técnico jurídico utilizado por determinado número de manifestantes, o que acarreta, também, 

um déficit de clareza do texto da manifestação. Ariane não apontou nenhuma sugestão para a 

melhoria da ouvidoria e disse, ademais, que acredita que a ouvidoria da AGU é bem 

valorizada. 

Quanto à compreensão do trabalho das ouvidorias por parte do cidadão, Ariane me 
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disse que há reiteradas confusões a respeito da função de uma ouvidoria, no entanto, ela me 

disse que está preparada para lidar com o público, assim, ela o explica e esclarece esses mal-

entendidos frequentes. 

Na entrevista com Lucia, ela foi bem sucinta em suas respostas. Ela me disse, assim 

como, Ariane, que com alguma frequência, tem dificuldade de compreender o manifestante 

em razão de certas peculiaridades linguísticas. Ela apontou que as ouvidorias tem um 

importante papel de desenvolver interesses já que ela capta todas as necessidades do público 

geral. Ela ainda me disse das confusões do cidadão quanto à função da ouvidoria. O público 

geral, segundo ela, quer resposta rápida e não compreende que a ouvidoria efetua apenas o 

encaminhamento das manifestações. 

No turno da tarde, conversei com a Dra. Mariana. Ela entrou para a ouvidoria no ano 

de 2009, como substituta, foi nomeada ouvidora em 2010. Mariana é procuradora geral da 

União, sua função de ouvidora é cargo de confiança cuja nomeação compete ao ministro. 

Seguiu-se a aplicação do questionário semi-estruturado. 

Ao ser questionada sobre a eleição dos ouvidores, ela mencionou que o mandato é 

importante, entretanto, a eleição traz “politização”, uma vez que pode-se eleger candidato sem 

perfil técnico. Segundo ela, a eleição para a ouvidoria é positiva até certo ponto, visto o que 

prepondera é o respaldo do gestor superior. 

Ela me disse que as manifestações são enviadas pelo sistema, às vezes,  por  

memorando, por e-mail e pelo telefone. 

Também relatou que a ouvidoria tem o papel de aperfeiçoar o serviço público, uma 

vez que ela age como um termômetro da sociedade, apontando suas reais necessidades, 

visando, assim, a melhorias. 

Depois, mostrou o sistema cuidadosamente. Com a chegada do Erivaldo, seu 

substituto, perguntei também a ele sobre a autonomia das ouvidorias, ele então me disse que o 

que garante a autonomia é a confiança e vinculação do ministro o respaldo da autoridade. Para 
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ele uma eleição corroboraria um corporativismo.  

Erivaldo sugeriu que em um sistema nacional de ouvidorias seria importante não 

somente se garantir acesso às estatísticas, mas também ver quais foram às demandas 

realmente encaminhadas e quais foram acatadas. 

Posteriormente, via e-mail, a Dra. Mariana me respondeu algumas questões. Dentre 

essas perguntas, está uma referente aos relatórios que contem dados estatísticos, perguntei a 

ela se estes possuem efetividade e se são bases para a criação de políticas públicas.  Ela, 

então, disse que: “atualmente os relatórios trazem apenas os principais números. A equipe esta 

trabalhando na melhoria dos relatórios, para que tenham informações que possam embasar a 

criação de políticas públicas”. Acrescentou, ainda que “a Ouvidoria atua pontualmente, a 

partir das demandas recebidas, com sugestões de melhoria dos serviços prestados pela 

instituição”. Outro questionamento feito foi a respeito da Lei de Acesso a Informação. 

Segundo ela: “a ouvidoria está coordenando um grupo de trabalho que vem atuando nos 

procedimentos necessários à implementação da lei de acesso. Será a ouvidoria, a responsável 

por coordenar o Sistema de Informações ao Cidadão (SIC)”. 

 

6.2 Visitas à Ouvidoria Geral do Ministério da Fazenda e à Ouvidoria da Receita 

Federal 

Pesquisadores: Danilo Resende e Lidiane Barros 

Dia: 28/02/12 

A visita à Ouvidoria Geral do Ministério da Fazenda (OGMF) foi realizada no dia 28 

de Fevereiro de 2012, de 9h30min às 15h30min, pelos pesquisadores Danilo Resende e 

Lidiane Barros. Foram entrevistados o agente administrativo, Matias, a ouvidora adjunta, 

Adriana, e o ouvidor, Carlos Augusto. Em virtude de não funcionar no local o Call Center, 

onde são feitos os atendimentos por telefone, não foi entrevistado nenhum funcionário na 

função de atendente. 
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A pesquisa no Ministério da Fazenda (MF) foi composta também pela entrevista 

realizada com o ouvidor, Lauri Weiler, da ouvidoria da Receita Federal, subordinada à OGMF. 

Esta foi realizada no período de 16h às 18h, também no dia 28 de Fevereiro. Como as duas 

ouvidoria apresentadas nesse relatório fazem parte de um mesmo sistema de ouvidoria do 

Ministério da Fazenda, preferimos apresentar os dados de forma unificada no mesmo 

relatório. 

No local onde funciona a OGMF há: uma sala de recepção, onde trabalha uma 

recepcionista; duas salas onde trabalham o ouvidor e a ouvidora-adjunta, respectivamente; e 

uma sala onde trabalham os funcionários que lidam mais diretamente com as manifestações.  

O clima entre as pessoas no local é bem agradável. Os funcionários foram muito 

solícitos e se mostraram dispostos a contribuir com a pesquisa.  

No dia da visita, antes de nossa chegada, aparentemente houve uma confraternização 

entre os servidores, pois havia no local uma mesa com restos de comidas e bebidas.  

A OGMF está subordinada à Ouvidoria Geral da União (OGU). Esta última exerce 

um trabalho de coordenação da primeira. Dentro do MF existem outras ouvidorias, que estão 

subordinadas à OGMF. O fluxograma de funcionamento da ouvidoria, de acordo com as 

informações colhidas na visita, pode ser assim representado: 
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O registro da manifestação pode ser feito por internet, telefone, carta e, em alguns 

casos, pode ser presencial.  

Por internet, o serviço da ouvidoria pode ser encontrado no site da Fazenda, no link 

do "Fale Conosco". No site se encontram várias informações referentes a formas de 

atendimento da ouvidoria, serviços prestados, função, textos sobre ouvidoria em geral, e 

outros, além de haver um link para o registro da manifestação. Por telefone, há um call center 

que recebe as manifestações através do número “08008021111”. Por carta, encontram-se 

cartas-respostas nos órgãos que prestam serviços do MF. 

Quase tudo o que é feito relacionado às manifestações, é feito pelo sistema. Assim, 

quase não existem papéis no trabalho da ouvidoria. 

No registro da manifestação, o cidadão tem a possibilidade de requerer o sigilo. Na 

OGMF é feito um trabalho de verificação, onde se observa se uma manifestação marcada 

como sigilosa possui informações não sigilosas no texto. Se isso acontecer, é pedido ao 

cidadão que ele faça outra manifestação de modo que o texto dela não contenha informações 

pessoais. 

As pessoas que trabalham no atendimento telefônico, no call center, passam por uma 

capacitação antes de começarem o trabalho. Através dele, os atendentes conhecem mais sobre 

o trabalho do MF e da ouvidoria, preparando-se para o atendimento da demanda específica do 

ministério. E também são capacitados para lidarem com a linguagem do cidadão.  

Nas ouvidorias do MF, o recebimento das manifestações acontece de forma 

centralizada. Todas as manifestações chegam primeiramente à OGMF. Nela há uma equipe, 

formada por oito pessoas, que faz o trabalho de ler todas as manifestações, verificar a quais 

ouvidorias serão encaminhadas, de acordo com o conteúdo das manifestações e da 

competência das ouvidorias subordinadas, e de encaminhar às demais ouvidorias do MF 

(Ouvidorias específicas do MF, como a ouvidoria da Receita Federal).  

Como os funcionários da OGMF não fazem o trabalho de busca por “soluções”, de 
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comunicação com outros órgãos e de responder aos manifestantes, eles não ficam 

sobrecarregados. Assim, os servidores consideram o número de funcionários suficiente para o 

trabalho, não obstante, cada um deles ler e encaminhar, em média 50 manifestações por dia. 

A manifestação que chega à OGMF é lida em um prazo de dois ou três dias, em 

média. 

Após lida e encaminhada, a manifestação chega até uma das ouvidorias do MF 

subordinadas a OGMF. Cada uma dessas ouvidorias subordinadas está localizada dentro de 

um órgão ligado ao MF. É nessa ouvidoria que é feito o trato da manifestação. Ou seja, é 

verificado qual o tipo de demanda, se é possível resolvê-la pela própria ouvidoria ou se é 

necessário se recorrer a outros órgãos, e é dada uma resposta ao manifestante. 

Em todas essas ouvidorias subordinadas à OGMF existe um “representante” da 

ouvidoria. Em algumas esse cargo é chamado de ouvidor, em outras é chamado de 

representante da ouvidoria ou nomes similares. Este representante é indicado pelo gestor do 

órgão onde a ouvidoria está localizada. Por exemplo, no caso da Ouvidoria da Receita 

Federal, existe um ouvidor, Lauri, que foi indicado pelo “gestor maior” daquele órgão. 

Na ouvidoria da Receita Federal, ouvidoria subordinada pesquisada, a manifestação é 

lida e respondida em 5 dias, em média.  

As manifestações que chegam às ouvidorias subordinadas podem ou não necessitar 

de respostas de outros órgãos. Aquelas que são encaminhadas para apuração ou que de alguma 

forma necessitem da resposta de outros órgãos são encaminhadas a estes. No entanto, a 

cobrança para que eles deem uma resposta satisfatória e em tempo hábil é informal. Não 

existe nenhum mecanismo legal que os obrigue a responderem a ouvidoria em determinado 

prazo. Assim, a resposta dada por esses órgãos geralmente é demorada, podendo ser dada após 

meses. 

Nas ouvidorias do MF, no trabalho com a resposta ao cidadão, existem duas funções: 

a de editor e a de publicador. O editor é a pessoa que escreve o texto de resposta com todos os 



 

 

77 

 

elementos que ela deve conter. Esse texto muitas vezes é bem técnico. Então, o que é escrito 

pelo editor é passado ao publicador. Ele revisa o texto e verifica a linguagem se está adequada 

para uma resposta ao cidadão. Só então, a resposta é enviada ao manifestante. 

Percebe-se nas ouvidorias do MF o foco na resposta ao cidadão. Não há tanta 

preocupação em dá uma solução para a demanda, entretanto, a resposta dada deve ser de 

qualidade. 

A OGMF exerce um trabalho de coordenação das ouvidorias subordinadas a ela. Essa 

coordenação é feita através dos relatórios que o próprio sistema de dados gera sobre o 

trabalho de cada uma. 

Há também contato com outros órgãos com competências similares à da Fazenda e 

que são externos ao Ministério, como o Banco Central. Este contato se dá através do sistema 

de dados. Assim, a ouvidoria geral encaminha a esses órgãos as manifestações que lhes dizem 

respeito, cabendo a eles fazer todo o trato da manifestação e dar a resposta ao manifestante. A 

relação entre a Ouvidoria Geral e esses órgãos é de simples cooperação, não havendo 

nenhuma vinculação ou subordinação. Dessa forma, a OGMF não exerce controle quanto aos 

procedimentos adotados por esses órgãos no trato da manifestação. 

Esse contato não acontece com as ouvidorias dos outros ministérios. As 

manifestações que chegam à OGMF e que não são da competência do MF, são respondidas 

informando ao cidadão que deverá procurar a ouvidoria ou órgão competente. Assim, não há 

encaminhamento direto de manifestações, nem qualquer ligação entre os sistemas de dados. 

A coordenação exercida pela OGU também não se dá através do sistema. Entre a 

Ouvidoria Geral do MF e a OGU, o contato só existe através de solicitação de documentos via 

ofício que eventualmente é feita pela segunda à primeira. 

A participação do cidadão no trabalho das ouvidorias só acontece de duas maneiras: 

através do registro da manifestação e através de eventuais complementos da mesma. Não há 

nenhum mecanismo para retorno do cidadão quanto à resposta ou solução dada para a sua 
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manifestação. 

Conversa com o ouvidor da Ouvidoria Geral do Ministério da Fazenda – Carlos 

Augusto 

O cargo de Ouvidor foi criado por uma Portaria do Ministro. 

O Carlos Augusto, além do trabalho na ouvidoria, preside a Comissão de Ética e 

Comissão de implantação da Lei de Acesso à Informação. No entanto, o trabalho como 

Ouvidor é o que lhe ocupa o maior tempo. Ele atua na ouvidoria desde 2007.  

Foi indicado pelo Ministro da Fazenda, é efetivo, não tem mandato. Ele disse que foi 

escolhido por ter conhecimento em gestão pública. Antes de tomar posse do cargo, ele nada 

sabia sobre ouvidoria e nem tinha qualquer experiência. 

Segundo ele, a pessoa que indica alguém para o cargo de ouvidor, quer alguém que 

leve a opinião de fato e que mostre o que está sendo levantado pelos cidadãos, sem ter medo 

de “chatear o chefe”. 

Para ele, a ouvidoria é parte do Estado e é necessária para o seu funcionamento. A 

visão dele é que de um lado está o Estado e os que participam dele, do outro está o cidadão. 

Mas, disse que o povo não sabe o poder que tem.  

Ele considera que ouvir o cidadão é essencial para a melhoria dos serviços públicos. 

O trabalho dele é realizado na base da conversa e do convencimento. Segundo ele, 

alguém que tenha bom senso e vontade de trabalhar consegue realizar as funções de ouvidor 

sem prejuízos. Se o ouvidor não estiver esse perfil cabe ao ministro trocá-lo.  

Assim, para ele é possível trabalhar sem mandato. No entanto, posteriormente ele 

afirmou que a mudança de ouvidor seria interessante para oxigenar a máquina pública. Essa 

deveria ocorrer em um período maior de tempo, por exemplo, de oito em oito anos. 

O ouvidor disse que a completa autonomia da ouvidoria, com a não subordinação ao 
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ministro, não é tão necessária . Para funcionar eficientemente não é necessário ser autônomo.  

No seu cotidiano ele trabalha fazendo contatos com os órgãos. Em relação a esses 

órgãos que a ouvidoria comumente encaminha manifestações, o ouvidor disse que é feito um 

trabalho de cobrança em cima de quem está encarregado de dar uma resposta ao cidadão, para 

que a resposta seja de qualidade. Mesmo que não solucione o problema, interessa que a 

resposta seja de qualidade. 

Perguntei ao ouvidor sobre a Lei de Acesso à Informação e os possíveis impactos que 

ela poderá trazer para a ouvidoria. Segundo ele, a lei prevê que o cidadão deverá fazer a 

solicitação por carta, então dificulta que as pessoas acessem documentos de órgãos que 

estejam longe delas. Ele disse que a ouvidoria fará esse papel de possibilitar que os cidadãos 

acessem documentos em locais de longa distância. 

Ele acredita que no primeiro momento, vão se beneficiar da lei de Acesso à 

Informação os jornalistas e pessoas mais esclarecidas, o que pode não representar uma 

demanda muito grande. 

Pode ser que o cidadão, tendo acesso aos documentos, tenha curiosidade e assim 

queira ter acesso a mais e mais documentos. Assim também, poderá questionar o que lhe é 

passado pela ouvidoria nas respostas dadas a ele. 

Sobre a lei, ele demonstra ter algumas dúvidas. Se na solicitação deverá constar que 

está sendo feita em motivo da lei ou se qualquer solicitação deverá ser atendida, 

independentemente de especificação da lei de acesso. Quanto aos prazos, não sabe se 

permanecem os prazos específicos estabelecidos por outros atos regulamentares ou se a partir 

da lei todos os prazos serão regulados por ela. 

Conversa com o Ouvidor da Receita Federal – Lauri Weiler 

Verificamos que 70% da demanda da Fazenda é encaminhada à Receita. Então, 

fomos verificar como funciona a Ouvidoria da Receita. Além disso, interessava-nos saber 

sobre as ouvidorias subordinadas a OGMF para entender mais sobre o sistema de ouvidorias 
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do MF. 

Na ouvidoria da Receita Federal, conversamos com o Ouvidor, Lauri Weiler. Ele 

trabalha na ouvidoria há três anos.  

Ele nos falou sobre o funcionamento de forma geral da Ouvidoria e da Receita, além 

de opinar sobre alguns assuntos ligados às ouvidorias.  

No país existem 10 regiões fiscais. Dentro de cada uma delas tem as 

superintendências. Nestas existem as ouvidorias, que podem ser centralizadas ou não. 

As manifestações que chegam à OGMF e que dizem respeito à Receita são 

repassadas para alguma dessas ouvidorias das regiões fiscais diretamente. Na ouvidoria em 

que ele trabalha chegam as manifestações referentes à tecnologia (problemas técnicos no site, 

entre outros), pedidos de informação e as manifestações que são mais gerais. Mais da metade 

da demanda é pedido de informação. 

O gerenciamento da resposta dada por outras ouvidorias é feito pelo sistema. Assim, 

verifica-se se as respostas estão sendo dadas rapidamente. Atualmente as respostas são dadas 

com um tempo médio de 5 ou 6 dias. 

O Ouvidor é a favor do mandato. Mas ele acredita que não é o mandato que garante a 

independência da ouvidoria. Para ele, a independência depende de ela estar ligada ao 

“Administrador maior” de forma direta. 

Quanto à eleição, expliquei a ele o modelo adotado na OGE/MG. Ele disse que essa 

forma de escolha é salutar. 

Ele acredita que o fato de uma ouvidoria ser interna não trás problemas para o 

trabalho dela, desde que os funcionários que nela trabalham mantenham a ética.  
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6.3 Visita à Ouvidoria do Ministério da Cultura 

Pesquisadoras: Dayana Gargano Perdigão e Fabiola Juliana Afonso 

Data: 29/02/2012 

A visita à ouvidoria do Ministério da Cultura foi realizada no dia 29 de Fevereiro de 

2012, de 10h às 17h. Às 10h00min, chegamos à ouvidoria e fomos encaminhadas para 

conversar com a ouvidora Valéria. 

Valéria G. Antunes é formada em História pela UFMG; assumiu o cargo de ouvidora 

em julho de 2010; é a terceira a ocupar o cargo e foi nomeada diretamente pelo ministro da 

Cultura. Nos últimos seis meses, quatro pessoas diferentes ocuparam o cargo de ouvidor. 

Logo no início da conversa, a ouvidora reclamou do sistema utilizado na ouvidoria. 

Segundo ela, ele está de ruim para péssimo. Devido a essa deficiência do sistema, os 

funcionários da ouvidoria costumam usar planilhas de Excel para lançar dados. Ela disse que, 

atualmente, não é possível acessar o banco de dados do sistema e nem emitir relatórios. 

Na entrevista, ela disse que, por força de uma portaria, o cargo de ouvidora por ela 

ocupado é preenchido de acordo com nomeação feita pelo ministro da Cultura. Ela considera 

frágil o modelo de nomeação, uma vez que acredita que o ideal seria que houvesse um 

colegiado para eleger o ouvidor. 

Sobre a independência da ouvidoria, ela afirmou que esta não está relacionada com a 

eleição do ouvidor. Para ela, o que garante a independência é a autonomia para o exercício da 

atividade e, principalmente, a vontade política. Acrescentou dizendo que o apoio do gabinete 

é importante. 

A Valéria é a favor da eleição popular para ouvidores. Ela ressalvou, entretanto, que a 

eleição não deve ser o único caminho para a seleção, apesar de ser uma via democrática 

interessante. Para ela, devem votar todos os interessados. 
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De acordo com a Valéria, a ouvidoria pauta as suas ações de acordo com a demanda 

da sociedade. Ela disse que há pouca demanda interna (do próprio Ministério), prevalecendo a 

demanda externa (da sociedade). 

Ela disse que a ouvidoria preza sempre por atender as pessoas dispensando atenção 

às mesmas, de forma a evitar o atendimento por mero “protocolo”. A isso ela denominou 

“tratamento humanizado”, através do qual o cidadão é chamado pelo nome e a sua 

manifestação é tratada com atenção.  Além disso, ela disse que é usada uma linguagem 

simplificada para lidar com o público. 

Ao ser questionada sobre mais procedimentos relacionados à questão da linguagem, 

a ouvidora disse que os funcionários da ouvidoria evitam termos técnicos;  que é feita uma 

correção do “português” utilizado pelo cidadão antes de repassar a manifestação para o órgão 

responsável; que, quando a resposta envolve alguma lei, esta é explicada para o cidadão; que, 

quando necessário, a ouvidoria liga para o cidadão para melhor esclarecer dúvidas deste. 

A ouvidora ainda questionou a transparência do serviço público. Ela disse que, se as 

informações fossem claras e detalhadas, não haveria tantas reclamações e ligações feitas pelos 

cidadãos. 

A Valéria informou que, quando se trata de uma manifestação feita contra um 

servidor do próprio Ministério da Cultura, a ouvidoria encaminha a mensagem do cidadão 

para a corregedoria. Trata-se da corregedoria setorial da ouvidoria dos esportes e da cultura. 

Esse procedimento também é adotado quando a manifestação aponta um caso mais complexo. 

Ela exemplificou citando o caso de um processo físico que sumiu dentro da ouvidoria. 

Perguntamos se a ouvidoria recebe muitas reclamações encaminhadas ao órgão 

equivocadamente. Ela disse que são recebidas muitas manifestações que não são pertinentes à 

ouvidoria. Nesses casos, o cidadão é orientado a entrar em contato com o setor responsável. 

De acordo com a Valéria, os funcionários da ouvidoria buscam sempre pesquisar qual órgão 

indicar para o cidadão, de forma a não deixá-lo “perdido”. 
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As maiores demandas da ouvidoria advêm de São Paulo e do Rio de Janeiro, haja 

vista que esses Estados possuem maior quantidade de eventos culturais. 

A ouvidoria não possui um número gratuito à disposição do cidadão. Ela disse que já 

foi adquirido um “0800” para as ouvidorias de diversos ministérios, mas ainda não foi 

implementado. Mas ela ressaltou que não há pessoal para atender o cidadão se a demanda 

aumentar. Segundo ela, os funcionários já estão no limite de sobrecarga. Atualmente, a 

ouvidoria conta com 5 atendentes. Caso seja implementado o “0800”, esse número deverá ser 

aumentado para, no mínimo, 50 pessoas. Segundo ela, chegou-se a essa estimativa por meio 

de análises internas do fluxo de demandas. 

Quando é necessária a comunicação com outros setores, caso eles sejam externos, as 

manifestações são encaminhados via ofício; caso sejam internos, as manifestações são 

encaminhas via e-mail ou memorando. Isso ocorre porque o sistema não é integrado. 

A ouvidoria recebe manifestações por todas as vias possíveis: por telefone, internet, 

presencialmente, via e-mail ou carta, entre outros. Noventa por cento das manifestações são 

feitas pelo cidadão via internet. 

Perguntada se o público entende o serviço prestado pela ouvidoria, a ouvidora disse 

que o órgão é comumente confundido com um Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC).  

De acordo com a Valéria, a ouvidoria é muito procurada por produtores culturais, que 

possuem qualificação de ensino médio a superior, e por participantes de projetos culturais, 

que possuem, em sua maioria, apenas o ensino básico. 

Ela disse que muita gente apresenta manifestações que se referem a assuntos que 

fogem ao domínio da ouvidoria. Por exemplo, um cidadão pediu uma lista de todas as 

livrarias que foram fechadas em 2011. Outro exemplo, uma cidadã pediu que se arquivassem 

todas as informações culturais (livros, Cds, documentos, etc.) em mídia digital, de forma a 

preservar o patrimônio cultural, tendo em vista que o mundo acabará em 2012. 

Valéria disse que o cidadão tem dificuldade de aceitar uma solução que não lhe 
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convém. O “não” não é aceito. Ela ainda acrescentou que, quando não se tem a informação 

solicitada pelo cidadão, este fica com a impressão de que a ouvidoria está com má vontade. A 

ouvidora disse que, de qualquer forma, é feito o possível para solucionar o caso. 

Pedimos que a ouvidora sugerisse melhoras para o trabalho da ouvidoria. Ela disse 

que é necessário apoio para se fazer uma maior divulgação do órgão. É preciso, também, de 

vontade política: oferecer servidores, sistema de qualidade e infraestrutura. Ela disse que foi 

solicitada uma palestra para treinar os novos servidores e que houve um concurso para a 

seleção de funcionários para a ouvidoria. No entanto, como a remuneração não era atraente, 

não foram ocupados nem vinte por cento dos cargos ofertados. 

Foi mencionada a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC). Ela disse 

que se trata do “SAC” do Ministério da Cultura. É o maior centro de atendimento de todos os 

ministérios. Conta, atualmente, com 17 funcionários. O SAC só responde a questões internas 

do próprio Ministério da Cultura, enquanto que a ouvidoria responde por qualquer secretaria, 

além do setor interno. 

As atuais categorias de classificação das manifestações são: denúncia, reclamação, 

sugestão, elogio, solicitação e informação. Para a ouvidora, as categorias são suficientes. 

Perguntamos se é comum o arquivamento de manifestações. A Valéria disse que é 

muito difícil isso acontecer. Ocorre somente quando, por exemplo, não há indícios suficientes 

para uma denúncia. 

As manifestações recebidas com mais frequência na ouvidoria são: perguntas quanto 

às datas de pagamentos de valores previstos em editais, bem como a solicitação de tais 

pagamentos, e desvio de recurso público por algum produtor cultural. 

Sobre o acompanhamento da manifestação pelo cidadão, a ouvidora disse que, na 

teoria, o cidadão poderia reiterar a sua manifestação. Ocorre que, na prática, uma nova 

mensagem do cidadão gera um novo número de manifestação. Dessa forma, os funcionários 

têm que ficar relacionando as manifestações repetidas, uma vez que o sistema não permite a 
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simples complementação de uma manifestação já feita. Nem sempre os funcionários 

conseguem identificar a repetição, de forma que duas manifestações sobre o mesmo assunto 

prosseguem independentemente, duplicando o trabalho da ouvidoria. 

Perguntada a respeito da importância do trabalho da ouvidoria para a formulação de 

políticas públicas, a ouvidora disse que se trata da função primordial do órgão. Ela disse que 

em 2011 enviou um relatório das atividades da ouvidoria para todos os secretários e para os 

presidentes dos órgãos vinculados à ouvidoria do Ministério da Cultura. Em 2012, o relatório 

foi enviado exclusivamente para o gabinete do ministro da Cultura. Ela disse que, no que se 

refere a políticas públicas, ela envia apenas sugestões. A ouvidora ressaltou, entretanto, que 

desconhece que alguma das sugestões da ouvidoria tenha sido acatada. Ou seja, apesar de 

reconhecer que a ouvidoria produz material para a formulação de políticas públicas, a Valéria 

afirma que isso não acontece na prática. 

Ao pedirmos à Valéria o auxílio de algum funcionário que pudesse nos mostrar a 

maneira como as manifestações são tratadas na ouvidoria, ela nos indicou a Taís, esta que foi 

uma das poucas que, aprovada no concurso, quis ocupar o cargo. Como dito acima, a 

remuneração não é atraente. 

Na ouvidoria, o sistema de dados padrão usado para o tratamento de manifestações é 

o formulado pelo Ministério do Planejamento. Mas, além deste, é utilizado outro sistema, o 

Access, uma vez que não é possível acessar o banco de dados daquele. Ou seja, tudo é 

preenchido duas vezes, sendo que o “sistema alternativo” possui mais detalhes e 

classificações. 

Quando o órgão demandado pela ouvidoria para responder ao cidadão apresenta uma 

resposta incompleta, a ouvidoria solicita mais informações antes de repassar a resposta ao 

cidadão. 

A Taís nos disse que, como o Ministério da Educação não possui ouvidoria, muita 

gente procura a ouvidoria do Ministério da Cultura para fazer manifestações que dizem 

respeito àquele órgão. 
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Segundo a Taís, no geral, dá para entender o conteúdo das manifestações. Às vezes, 

aparecem mensagens em outro idioma, tal qual inglês e espanhol, mas é raro. Nesses casos, se 

ela entende, responde em português. Ela disse que faz o possível para orientar o cidadão para 

o “lugar certo”. 

São recebidas, por dia, uma média, entre 20 e 30 manifestações. 

Ainda de acordo com a Taís, não há como escrever manifestação feita por telefone. 

Nesse caso, o cidadão que liga para a ouvidoria é orientado a procurar o site do Ministério da 

Cultura. 

A partir do momento que é dada resposta ao cidadão, o sistema encerra a 

manifestação. 

Na manifestação que acompanhamos, a cidadã se valeu de “linguagem virtual” para 

entrar em contato com a ouvidoria. Ao dizer “linguagem virtual”, me refiro a excessivas 

abreviações e gírias. Havia, também, muitos “erros de português” na mensagem. A cidadã, 

inclusive, pediu desculpas pelos erros ortográficos e informou que a sua intenção é boa. Na 

manifestação, ela solicitou a instalação de um cinema em sua cidade e se dispôs a trabalhar 

num possível projeto de implementação do mesmo. 

A resposta dada à referida cidadã foi padrão e técnica, ao estilo “copia e cola”. Ela 

foi orientada a ler editais e se inscrever em programas/projetos. Havia “links” no corpo da 

resposta. 

Por fim, a Taís disse que o sistema de dados utilizado é recente (2 anos) e, por isso, 

não foi possível fazer todas as adaptações para a realidade das ouvidorias que o utilizam. 

Também foi feita entrevista semiestruturada a uma atendente desta ouvidoria. 

Questionada sobre a importância do trabalho das ouvidorias, a atendente disse que esta é 

extremamente importante, uma vez que ela ajuda o cidadão a resolver seu problema ou, se 

este não compete à ouvidoria consultada, é apontado um melhor caminho para que o cidadão 

se manifeste. 
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Sobre a valorização do papel das ouvidorias, ela me informou que a ouvidoria é 

muito valorizada internamente, haja vista que, na maioria das vezes, os órgãos internos 

acatam os pedidos da ouvidoria e, do lado externo, a ouvidoria também é valorizada, o que 

pode ser inferido do grande número de registros de manifestações. 

Segundo a entrevistada, a ouvidoria é constantemente confundida pelo cidadão com 

outros órgãos. Ela exemplifica dizendo que o público telefona para a ouvidoria a fim de pedir 

informações. Há pessoas que extrapolam, agem com falta de educação, acreditando que a 

ouvidoria é obrigada a resolver todos os problemas, desconhecendo, assim, as reais 

atribuições de uma ouvidoria.  

Ela sugere a divulgação como principal meio de aperfeiçoar o trabalho das 

ouvidorias. “A falta de conhecimento deste instrumento público reduz muito a demanda da 

ouvidoria”, disse.  

Posteriormente, verifiquei o encerramento de uma manifestação junto à Maria 

Ângela Inácio, ouvidora adjunta. O trabalho que se tem para concluir um atendimento é 

enorme, já que, além do sistema, há a necessidade de se utilizar uma planilha do Access para 

arquivar os dados na efetuação do enceramento, uma vez que o sistema não arquiva os dados 

de maneira satisfatória. 

Tem-se, após os dados colhidos na visita, o seguinte fluxograma da Ouvidoria do 

Ministério da Cultura: 
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6.4 Visita à Ouvidoria Geral do Ministério dos Esportes 

Pesquisadora: Lidiane Barros de Oliveira Ataide 

Dia: 01/03/2012 

A visita à ouvidoria do Ministério dos Esportes foi realizada no dia 01 de Março de 

2011, de 10h às 17h. A ouvidoria foi instituída pelo Decreto nº 6.932, 11 de agosto de 2009 da 

Presidência da República, Portaria nº 1.056 de 11 de junho de 2003, e visa a maximizar a 

gestão pública, por meio da participação cidadã em diversos tipos de assuntos relacionados ao 

esporte, por: reclamações, sugestões, elogios, solicitações de informação e denúncias. Trata-se 

de uma Ouvidoria de pequeno porte e centralizada, ou seja, as solicitações de todo o Brasil 

são encaminhadas diretamente seja via internet, telefone, carta, e-mail ou pessoalmente ao 

sistema Ouvidor federal, não havendo Ouvidorias subordinadas ou mesmo, postos instalados 

nos Estados da Federação. Entretanto, percebe-se que esta conformação tende a mudar com a 

proximidade dos eventos esportivos nacionais.  

O Ministério dos Esportes é um dos maiores ministérios e fica espalhado em vários 

anexos pela cidade, a ouvidoria localiza-se longe do Ministério e conta com um pequeno 

espaço físico.  

A Ouvidoria funciona há oito anos, sendo Sra. Maria Ivonete Gomes do Nascimento, 

formada em Arquivologia com pós graduação em gestão pública e controladoria 

governamental, a primeira Ouvidora Geral nomeada através da portaria nº9, de 26 de janeiro 

de 2004 pelo então Ministro do Ministério dos Esportes Agnelo Queiroz. 

As entrevistas foram realizadas com Sra. Terezinha Maria de A. Silva, bacharel em 

Direito e que trabalha como técnica há oito anos e com a Ouvidora Geral supramencionada. 

No local trabalham oito servidoras públicas dentre elas duas advogadas, uma técnica 

de nível médio e uma estudante, não havendo ouvidor adjunto. Das oito pessoas apenas duas 

são servidoras efetivas, cinco são terceirizadas e uma exerce cargo de confiança: o cargo de 

ouvidora.  
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 A percepção que tive quando cheguei é a de que há um clima muito cordial entre as 

técnicas e estas com a ouvidora, entretanto, verifiquei que das oito pessoas apenas três se 

encontravam no local. A funcionária explicou que todos se dividem entre horários e tarefas 

por fazer, enquanto uma atende as solicitações a outra comparece a alguma reunião, e assim 

as demandas, apesar de baixas, são atendidas rapidamente. Em teste feito, enviei uma 

solicitação e esta foi respondida no dia seguinte. Segundo relatório divulgado pela ouvidoria 

setenta por cento das demandas é respondida pelos próprios técnicos, não necessitando que a 

mensagem seja encaminhada aos setores internos e diminuindo a movimentação de 

mensagens internas. Em geral grande quantidade das manifestações é de solicitação de algum 

tipo de informação. 

Quando as manifestações são encaminhadas aos órgãos específicos, normalmente 

não há um prazo para que eles respondam, mas cada técnico pode observar de acordo com 

cada mensagem qual será em média o tempo da resposta, e cobrar do órgão se o mesmo 

estiver ultrapassando o razoável. Na verdade a ouvidoria não possui atribuição sancionadora, 

mas, como foi falado, seu papel é intermediar esse canal de participação, sendo o mais 

conciliador possível. A ouvidoria surge como um auxílio ao ministro na gestão pública, então 

todos devem estar predispostos a isso. 

Além de ter que gerir o trabalho da ouvidoria, as técnicas cuidam de toda a 

sistematização da informação e da administração, em conjunto com a Ouvidora Geral. 

 Os relatórios produzidos são, de acordo com o último divulgado pela Ouvidoria, um 

importante auxilio na elaboração não de políticas públicas especificamente, mas de auxilio da 

gestão pública, sendo importante para o gestor obter um retorno do que está sendo feito. 

Segundo Maria Ivonete a ouvidoria é um importante canal de participação cidadã 

onde podem ser solicitadas informações sem grandes burocracias e o ouvidor na verdade é o 

mediador das questões. O fato de o ouvidor ser indicado pelo Ministro não fere em nada sua 

independência porque a ouvidoria não pode ser vista como um órgão repressor, mas sim como 

um canal de diálogo entre o cidadão e o poder público. Indagada sobre questões mais 

polêmicas, como quando ocorrem denúncias de crimes, Ivonete respondeu que nestes não 
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cabe à ouvidoria apurar, e sim a uma corregedoria própria que possui meios legais de obter 

informações e até tomar providências, se for o caso, pois a ouvidoria não tem essas 

atribuições legais. Seu caráter é de canal de diálogo e esclarecimento da população.  

Logicamente, para haver independência total deveria existir independência financeira, o que 

não ocorre na maioria das ouvidorias.  

Para a ouvidora, o modelo de eleição de ouvidor seria inviável, pois há muitas 

complexidades e particularidades em cada ouvidoria e no país. A indicação pode até conceder 

menos independência, mas permite um canal direto de diálogo com o gestor. O fato de haver 

mandato, e a escolha ser por eleição, às vezes, acirraria negativamente essa relação que deve 

ser de parceria, para que possa ocorrer o controle social da população junto à administração. 

Indagada sobre a lei de acesso à informação, Maria Ivonete diz ser um divisor de 

águas, já que mudará a cultura de segredo na administração pública. Segundo ela, trata-se de 

uma lei importante, porém complexa, depende de um trabalho de alta gestão. Haverá a 

possibilidade de ter acesso a informações até então sigilosas e que muitas vezes nunca seriam 

reveladas, e ainda, que será um grande canal para o cidadão obter informação e participar 

ativamente na gestão pública. 

 De acordo com a entrevistada, o fato de o ouvidor não ser escolhido através de 

eleição não fere a independência e que sempre haverá obstáculos quando o administrador não 

tiver a compreensão de que a ouvidoria é um instrumento da própria gestão. Não mudaria em 

nada o fato de o ouvidor ter mandato ou não, pois sempre que o administrador quiser interferir 

e tolher esse instrumento o fará se, enfatizando, este não tiver compreensão do todo.  

Perguntada sobre o que pensa a respeito das ouvidorias públicas, Terezinha 

considerou que este é um instrumento que dá muito certo e que ela mesma passou a utilizar 

cada vez mais esse canal de acesso. Entretanto percebe que há muitos ouvidores 

despreparados em outras ouvidorias e que não conseguem fazer um bom atendimento, ou seja, 

uma boa intermediação entre o cidadão e o ente público. A entrevistada suscitou ainda, um 

ponto muito interessante, que é o de que o ouvidor deveria ser escolhido fora do quadro de 

funcionários, para garantir a isenção. Assim, ele não se sentiria comprometido com os colegas 
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ora funcionários, ensejando alguma espécie de corporativismo. 

Existem quatro maneiras de enviar uma solicitação à Ouvidoria do Ministério do 

Esporte como: via e-mail; sistema ouvidor (que é um sistema criado para receber e tratar as 

informações); carta; atendimento pessoal e pelo telefone. No site é possível encontrar um 

número direto da ouvidoria e, neste caso, o cidadão é orientado como pode fazer sua 

solicitação, via sistema, já que não há uma equipe telefônica voltada somente para este 

trabalho de registro de demandas via telefone. Além do que, as técnicas geralmente não 

respondem informações solicitadas pelo telefone, pois, preferem poder esclarecer e pesquisar 

melhor sobre o assunto, só sendo possível fazê-lo quando a demanda chega via e-mail ou 

Sistema Ouvidor. 

 Não importa por qual via a demanda chega, todas são cadastradas no sistema 

ouvidor e depois são distribuídas entre os servidores, que fazem a análise de admissibilidade.  

Nesta se verifica se a manifestação é admissível, ou seja, se o assunto é relacionado a esporte 

ou aos seus programas. Na hipótese de o assunto não ser da competência da Ouvidoria, o 

cidadão é orientado sobre onde levar sua demanda e qual será o órgão competente para 

atendê-lo. Observou-se muito cuidado em passar informações corretas ao solicitante para que 

este, mesmo tendo negada sua a solicitação, não fique sem nenhuma orientação.  

Quando a mensagem é admissível, segue para registro e análise no serviço de 

informação ao cidadão e é distribuída entre as sete funcionárias. Há uma divisão interna e 

cada uma fica responsável por determinado assunto. Muitas vezes, é uma dúvida comum e 

frequente, tendo respostas armazenadas para tal. Nestes casos a média de tempo de resposta 

ao cidadão é de cerca de sete dias. 
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Assim, temos o fluxograma: 

 

Há também manifestações que exigem respostas mais técnicas e específicas, as quais 

necessitam ser encaminhadas as unidades administrativas pertencentes ao Ministério dos 

Esportes. Estas são competentes para tratar de especificidades como: O Gabinete do Ministro; 

Assessoria de Comunicação Social (ASCOM); Assessoria Parlamentar (ASPAR); Ouvidoria; 

Secretaria Executiva (SE); Departamento de Gestão Interna (DGI); Departamento de pesquisa 

e gestão estratégica (DPGE); SNEELIS (secretaria nacional de esporte lazer), e entre os 

demais outros departamentos.  

Após o encaminhamento, a mensagem continua no Sistema Ouvidor com a indicação 

de pendente para que o servidor possa controlar em qual unidade a demanda se encontra; em 

quanto tempo a mensagem foi encaminhada e porque ainda não foi respondida. 

 Na unidade competente, a solicitação respondida - o tempo de espera é em média de 

30 dias – é enviada de volta aos servidores, que verificam se os objetivos do demandante 

serão atendidos, se a linguagem utilizada está adequada e se não há termos muito técnicos. A 

mensagem passando por essa revisão é adaptada a uma linguagem mais compreensível e 

simples, esta modificação ocorre de forma aleatória não seguindo nenhum manual ou 

indicação do que seria o mais ou menos assimilado pelo público. 

 Se o cidadão não se sentir satisfeito com a resposta, reencaminha a solicitação à 
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Ouvidoria, já que o sistema aceita a complementação de informações. 

A média por ano, segundo relatório emitido pela própria Ouvidoria, é de 8000 

atendimentos. No período de Janeiro a Junho de 2011 as solicitações chegaram a 4608 com 

um total de 4382 solicitações respondidas. Em outras palavras, 95% das manifestações foram 

respondidas e do total de manifestações recebidas, 90% chegam via e-mail. Somente para 

exemplificar, do total das manifestações recebidas, 4291 chegaram por e-mail e 314 via 

sistema ouvidor. De acordo com a Sra. Terezinha Maria de A. Silva, a maioria das solicitações 

chega através do e-mail porque é mais fácil e rápido, não exigindo tantas burocracias quanto o 

sistema  ouvidor que possui vários itens a serem preenchidos, além da possibilidade do 

anonimato, já que, pelo sistema, são solicitadas informações pessoais como CPF, endereço e 

etc. 

No site do Ministério dos Esportes não é difícil encontrar o link para a página da 

ouvidoria, mas este aparece discreto e com cores apagadas e mais ao final da página. 

Interessante observar que há um link para perguntas frequentes, sendo uma forma de 

desafogar um pouco possíveis solicitações mais fáceis de resolver. Podem-se encontrar 

informações básicas como legislação e carta de serviço das ouvidorias, o que é e quais as 

formas de manifestações, as formas de entrar em contato e fazer uma solicitação e 

acompanhamento do caso. 

 O site da Ouvidoria do Ministério dos Esportes é consideravelmente simples e fácil 

de manusear, contém vários tópicos claros e objetivos, em teste realizado no site, o registro de 

pedido durou aproximadamente 04 minutos. Dados como CPF e endereço são solicitados e 

não se observou a possibilidade de a solicitação ser anônima.  
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6.5 Visita à Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e Emprego 

Pesquisadores: Danilo Resende Soares e Lidiane Barros de Oliveira Ataíde 

Dia: 29/02/2012 

A pesquisa na Ouvidoria Geral do Ministério do Trabalho e Emprego (OGMTE) foi 

realizada no dia 29 de Fevereiro de 2012, de 10h às 17h, pelos pesquisadores Danilo Resende 

e Lidiane Barros. Foram entrevistados o agente administrativo, Deivisson Macedo Peres, que 

trabalha na ouvidoria há 2 anos e 8 meses, e o ouvidor, Leoclides Arruda, que trabalha na 

ouvidoria há 5 anos. Em virtude de não funcionar no local o call center, onde são feitos os 

atendimentos por telefone, não foi entrevistado nenhum funcionário na função de atendente. 

A ouvidoria funciona no andar térreo de um anexo do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). No local há uma recepção, onde trabalha a secretária do ouvidor; uma sala, 

onde trabalha o ouvidor; uma sala, onde trabalha a ouvidora adjunta; e uma sala maior, onde 

trabalham os agentes administrativos, que fazem o tratamento das manifestações. 

Os funcionários da ouvidoria nos receberam muito bem e se dispuseram a responder 

quaisquer perguntas que lhe fossem feitas sobre a ouvidoria, não obstante, parecerem estar 

muito ocupados. 

A OGMTE é coordenada pela Ouvidoria Geral da União (OGU). Ela é a central das 

ouvidorias do MTE. A ela se vinculam vinte e sete representantes da ouvidoria, sendo um em 

cada estado da federação e um no Distrito Federal. 

As manifestações podem ser registradas de várias formas: pela internet, através do 

site do Ministério do Trabalho e Emprego; por telefone, através do número 158; por carta; por 

fax; e também presencialmente. Neste caso, o atendimento acontece nas ouvidorias dos 

estados. Existe uma call center para a recepção das manifestações por telefone, onde 

trabalham cerca de 70 pessoas. Algumas destas trabalham também fazendo o tratamento de 

algumas manifestações, por exemplo, no caso de dúvidas quanto a legislação, elas fornecem 

respostam ao cidadão. 
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Todas as manifestações registradas, independente do meio, chegam à OGMTE. 

Então, elas podem ser lidas e encaminhadas a algum dos representantes da ouvidoria 

localizados nos entes da federação; podem ficar na própria ouvidoria para que sejam 

realizados os procedimentos necessários para se chegar a uma resposta para o manifestante ou 

podem ser encaminhadas a outros órgãos, internos ou externos ao MTE. 

Por conseguinte, a pessoa ou órgão o qual a manifestação foi encaminhada deverá 

tomar os procedimentos necessários para “solucionar” a demanda, ou ao menos dar uma 

resposta ao manifestante. 

Em qualquer dos casos, a manifestação, com sua resposta, deverá ser enviada 

novamente para a OGMTE. E somente ela poderá fazer a publicação da resposta para o 

cidadão, tomando os devidos cuidados com a linguagem utilizada. Assim, temos o seguinte 

fluxograma de funcionamento da ouvidoria: 

 

As manifestações podem ser de primeiro ou segundo nível. As de primeiro nível são 

aquelas demandas frequentes e de fácil solução, que compõe setenta por cento das 

manifestações que chegam à ouvidoria. As de segundo nível são aquelas que não são muito 

frequentes e que necessitam de ações maiores. 

As manifestações passam por uma triagem na OGMTE. A metodologia de 
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atendimento adotada pelo MTE, cujo gerenciamento é centralizado na Ouvidoria, utiliza 

sistema de atendimento único para recepção das demandas de ouvidoria (segundo nível) e do 

"Fale Conosco" (primeiro nível). Dessa forma, de acordo com a caracteristica de cada 

demanda, elas são triadas e direcionadas para as áreas responsáveis inclusive o CallCenter, 

sendo de responsabilidade d esta Ouvidoria apenas o tratamento das demanda de segundo 

nível. 

Quase tudo é feito pelo sistema. Assim, quase não existem papéis no trabalho da 

Ouvidoria. 

Com o trato das manifestações na ouvidoria, trabalham oito pessoas. Em média, 

chegam à ouvidoria de quinhentas a oitocentas manifestações diariamente. O que se percebe é 

que o número de funcionários é insuficiente. 

Verificou-se que uma manifestação demora, em média, 20 dias para ser lida. Para se 

receber uma resposta, o manifestante tem que aguardar mais de um mês. Então, uma 

manifestação que necessite de uma resposta em um tempo menor, por exemplo, no caso de 

dúvidas simples que chegam pela internet a ouvidoria não consegue dar respostas em tempo 

hábil. 

Essa falta de servidores acarreta também a falta de cobrança dos órgãos e ouvidorias 

subordinadas para darem uma resposta satisfatória em tempo hábil. Como os funcionários 

sempre estão muito ocupados com as manifestações novas que chegam a cada dia, não lhes 

resta tempo para tratarem das manifestações que foram enviadas a outros órgãos e ouvidorias. 

Assim, a resposta dada por esses entes externos à OGMTE quase sempre demora meses. 

Além disso, não há nenhuma norma que obrigue esses órgãos a darem respostas a 

ouvidoria e o fazerem em determinado prazo, o que favorece ainda mais a demora da resposta.  

No caso de uma manifestação que chega ao MTE que não é da sua competência se 

pede ao cidadão para entrar em contato com a ouvidoria competente, se possível, enviando as 

formas de contato dessa ouvidoria. 
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Conversa com o Ouvidor, Leoclides Arruda. 

Arruda trabalha na ouvidoria há 5 anos. Ele afirma que o ouvidor deve ser maleável, 

pois deve fazer o trabalho de conciliação entre a administração pública e o cidadão. A 

ouvidoria deve controlar para que o cidadão tenha uma resposta efetiva dos órgãos. 

Segundo ele, a Ouvidoria Geral do MTE possui independência de ação dada pelo 

ministro. Assim, ela é livre e não há subordinação a nenhum setor dentro do Ministério do 

Trabalho e Emprego, nem a nenhum outro órgão. O problema relatado pelo ouvidor é que não 

há independência financeira, o que, às vezes, dificulta o trabalho da ouvidoria. Para o ouvidor, 

a OGMTE exerce muito bem a sua função, mesmo a questão financeira não tem atrapalhado 

os trabalhos do órgão. 

A ouvidoria pode identificar problemas até quanto às atividades do Ministro, mas não 

há como fazer nada efetivamente. Para ele, no fim a ouvidoria sempre estará subordinada a 

alguém e esse não poderá ser fiscalizado por ela. Depende de como o gestor, no caso o 

ministro, enxerga a ouvidoria para que ela funcione bem. Ele deve compreender o trabalho 

exercido por ela. 

Sobre o mandato, ele disse que, com ele, teoricamente, o ouvidor poderia trabalhar 

com mais independência com relação ao gestor, podendo, inclusive ir contra ele. No entanto, 

ele acredita que na prática isso não funciona. Pois o ouvidor continuará subordinado ao 

ministro. 

Ele acredita que mesmo sem eleição para ouvidor pode haver interferência política 

na escolha dele. Pois o Ministro pode indicar alguém que faz parte da sua corrente política. 

Porém, na prática isso não costuma acontecer. 

Para ele, a eleição, feita nos moldes da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, 

seria salutar, pois selecionaria pessoas qualificadas e que se identifiquem com o trabalho 

realizado. Porém ele acredita que isso não acontecerá. 

Quanto ao cotidiano de trabalho, o que toma mais tempo são reuniões com órgãos 
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externos à ouvidoria. Ele faz a parte de representação da ouvidoria junto aos órgãos externos. 

Sobre a Lei de Acesso à Informação, ele ficou muito satisfeito com ela. Porém, faz a 

ressalva de que as informações sobre questões estratégicas devem ser preservadas. 

Para ele, a lei irá impactar a ouvidoria enquanto órgão público. Porém, nas atividades 

realizadas enquanto ouvidoria, ele acredita que ela não trará impacto. O máximo que poderá 

acontecer é a ouvidoria poder se valer da lei para subsidiar uma resposta ao manifestante. 

Sobre o sistema nacional de ouvidorias, ele disse que deverá haver um cuidado com 

relação à segurança de um sistema unificado. Deve haver uma estrutura de software muito 

grande. Assim, requer um investimento muito pesado, mas é factível. 

 

6.6 Visita à Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social 

Pesquisador: Danilo Resende 

Dia: 01/03/2012 

A pesquisa na Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social foi realizada no 

dia 01 de Março de 2012, de 9h30min às 15h00min, pelo pesquisador Danilo Resende. Foram 

entrevistados os agentes administrativos, Bárbara Cristina Mendonça do Nascimento e Rafael 

Araújo Chaves; os assistentes, Valdimeia Santana da Silva e Wendell de Oliveira Farias; a 

Administradora, Maryangela Carol dos Santos, e o Ouvidor, Francisco Assis Santos Mano 

Barreto.  

A Ouvidoria Geral do Ministério da Previdência Social (OUGPS) foi criada por lei, 

em 1998. Atualmente ela funciona no primeiro andar do anexo do prédio do Ministério da 

Previdência Social (MPS). O local é muito grande. Existem várias salas e diversos setores. No 

total, trabalham mais de cem funcionários na ouvidoria. 

Chegando à Ouvidoria, fui muito bem recebido pela Administradora Maryangela. Ela 
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foi muito solícita e se mostrou disposta a contribuir com a pesquisa. Além de me fornecer 

informações e materiais sobre a ouvidoria, ela possibilitou que eu conversasse com várias 

pessoas na Ouvidoria, de todos os setores. 

A OUGPS está subordinada à Ouvidoria Geral da União (OGU). Ela concentra todas 

as manifestações do país referentes à previdência social. Toda a recepção, bem como o 

tratamento das manifestações são feitos por ela. E não há no MPS subdivisões com ouvidorias 

menores subordinadas à OUGPS. 

Dentro da OUGPS existem três divisões principais: a Divisão de Interação com o 

Cidadão (DICID), a Divisão de Análise e Processamento (DIVAP) e a Divisão de Informações 

Gerenciais (DIGER).  À DICID compete prestar pós-atendimento ao cidadão que busca 

solucionar seus pleitos junto à Previdência Social, bem como cadastrar, encaminhar e 

acompanhar as manifestações dos cidadãos que comparecem pessoalmente à Ouvidoria-Geral 

da Previdência Social, dos que enviam cartas, assim como as demandas oriundas de órgãos 

públicos.  À DIVAP compete receber, analisar e revisar as manifestações eletrônicas, antes de 

encaminhar o registro à respectiva área técnica solucionadora e/ou responder aos cidadãos e 

aos servidores da Previdência Social e entidades a ela vinculadas. Também cabe a ela elaborar 

e atualizar os manuais internos da Ouvidoria-Geral da Previdência Social e aprimorar 

modelos de respostas das manifestações. Finalmente, à DIGER compete produzir relatórios, 

estudos e diagnósticos técnicos e gerenciais a partir das manifestações recebidas pela 

OUGPS; acompanhar, orientar e avaliar o desempenho das áreas técnicas solucionadoras 

quanto à qualidade e tempestividade das respostas à OUGPS; gerir os sistemas da OUGPS, 

em conformidade com as unidades competentes; além de subsidiar a manutenção da página 

eletrônica da OUGPS. 

A manifestação pode ser feita pela internet, através do site do MPS, por telefone 

através do número 135, por carta e/ou presencialmente no endereço da ouvidoria, em Brasília. 

No registro de uma manifestação do tipo “denúncia”, o cidadão pode solicitar o sigilo. As 

manifestações feitas pela internet vão direto para a DIVAP, através do sistema de dados. As 

que são feitas por telefone, são registradas pelos atendentes do Call Center e também vão para 



 

 

100 

 

a DIVAP. Já aquelas feitas por carta ou presencialmente passam pela DICID. 

Na DICID trabalham 13 pessoas fazendo os atendimentos presenciais, a leitura das 

cartas e registro delas no sistema. A demanda na divisão é de 150 manifestações por mês, em 

média, entre atendimentos presenciais e cartas. Conversando com a Bárbara, chefe da DICID, 

ela me falou sobre a questão linguística nos atendimentos presenciais. Segundo ela, 

dificuldades relacionadas à linguagem no atendimento ao cidadão são comuns, no entanto, 

elas são contornadas. Compreender que a linguagem pode ser um problema é o primeiro 

passo, a partir daí os problemas podem ser solucionados, mesmo que intuitivamente. 

Por qualquer dos meios que a manifestação for registrada, ela chega, via sistema de 

dados, à DIVAP. São, em média, 16 mil manifestações por mês. Essa é a maior divisão da 

OUGPS. Ela se subdivide em setores, em que cada um trata de manifestações com um 

determinado conteúdo. Para isso, no registro da manifestação é preenchido um campo 

especificando do que se trata a manifestação. Assim, a manifestação já é encaminhada pelo 

próprio sistema ao setor competente. Os setores são: o que lida com benefícios, o que lida 

com atendimento previdenciário, o que lida com atendimento bancário, o que lida com 

solicitações diversas, o que lida com arrecadação, o que lida com denúncias e o que lida com 

controle de qualidade. Em média, cada um desses setores têm 8 funcionários, sendo uma 

quantidade considera por eles como suficiente para lidarem com a demanda.  

Dentro dos setores, há uma divisão de trabalho, entre quem trata das manifestações 

novas que chegam e quem trata das manifestações que são respondidas por outros órgãos. 

Assim, as pessoas mais novas na função tratam das manifestações novas, enquanto as demais 

são tratadas pelos funcionários mais experientes. 

Os funcionários que lidam com as manifestações, em qualquer uma das divisões, 

antes de começarem os trabalhos, passam por uma capacitação. Nessa capacitação, é feito um 

trabalho voltado para o trato com a linguagem do cidadão e da Administração Pública, 

buscando que os profissionais usem a linguagem adequada para lidarem com um ou outro. 

Uma manifestação que chega à DIVAP leva, em média, 3 dias para ser lida e 6 dias 
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para ser respondida. As manifestações são diferenciadas pelos funcionários da ouvidoria em 

níveis, um ou dois. As de nível um são aquelas que a própria ouvidoria, por si só, consegue 

resolver. Esse nível comporta 70% das manifestações. Já as manifestações de nível dois são 

aquelas que necessitam de trabalho e resposta de outros órgãos, chamadas de entidades 

vinculadas. 

Foi possível perceber que as manifestações que são resolvidas pela própria ouvidoria 

de forma independente, ou seja, as de nível um, são respondidas rapidamente. No entanto, 

quando se trata de manifestações de nível dois, o mesmo não acontece. Pois, por não haver 

nenhuma legislação que obrigue as entidades vinculadas a darem respostas a Ouvidoria, a 

demanda da ouvidoria é muitas vezes deixada de lado ou respondida após meses. Assim, 

quando a Ouvidoria cobra desses órgãos, ela faz uma cobrança meramente informal. Alguns 

funcionários relataram que esse é um problema de cultura das entidades vinculadas que não 

dá importância para as manifestações que chegam da Ouvidoria. 

Não há nenhuma relação direta com as Ouvidorias de outros Ministérios. Assim, 

quando uma manifestação chega à OUGPS que não é de sua competência, o manifestante é 

informado que deverá procurar a Ouvidoria competente, sendo-lhe passado o contato da tal 

ouvidoria, que pode ser conseguido por uma pesquisa na internet feita pelo funcionário que 

atende ou responde ao cidadão. 

De acordo com as informações da visita à OUGMPS, tem-se o seguinte fluxograma: 
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Conversa com o Ouvidor, Francisco Assis Santos Mano Barreto  

O ouvidor, Mano Barreto, trabalha na ouvidoria há nove meses e na Previdência há 

vinte e oito anos. 

Para ele, a função da ouvidoria é verificar o que o cidadão pensa e fazer a mediação 

com a Administração Pública. O papel dele, enquanto ouvidor, é sensibilizar as entidades 

vinculadas e áreas solucionadoras para darem respostas satisfatórias em tempo hábil. No seu 

trabalho rotineiro, ele coordena as divisões da ouvidoria. No entanto, não centraliza as tarefas 

de coordenação. 

Quando questionado sobre o tempo de resposta das entidades vinculadas, o ouvidor 

disse que a lei de Acesso à informação tem a função de mudar o paradigma de demora das 

respostas dos órgãos, pois ela estabelece o prazo de resposta.  

O ouvidor acredita que seja necessária uma lei que diga como deve funcionar uma 

ouvidoria. Ou seja, uma lei que padronize o trabalho de todas as ouvidorias. 

Ele disse que não necessita de completa autonomia, pois não tem acesso a todas as 

denúncias que chegam, assim não pode influenciar no percurso das manifestações por 

interesses próprios ou por interesses de quem eventualmente estiver vinculado. Ele falou 

ainda que apesar da ouvidoria está subordinada ao Ministro, ele não intervém no trabalho 

dela. 

Ele disse que a ouvidoria não tem independência, pois não há legislação específica. 

No entanto, na Portaria do MPS nº 751 de 29/12/2011, consta que a ouvidoria é independente. 

Quanto ao mandato para ouvidor, ele é contra, mas acredita que deva haver 

avaliações periódicas de todos os cargos. Ainda assim, ele disse que é bom que não se passe 

muito tempo no mesmo cargo. 

Quanto à eleição de ouvidor, ele disse que ela não é necessária e que é melhor que 

não haja eleição. Pois é essencial que o ouvidor tenha experiência de trabalho no órgão, o que 
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só seria possível com a indicação. No entanto, quando expliquei a ele sobre o modelo adotado 

pela OGE/MG, ele disse que é um bom modelo e que seria melhor que a indicação direta. 

Mesmo assim, ele acredita que deva haver uma avaliação periódica do ouvidor. 

Ele disse que a ouvidoria é, ao mesmo tempo, órgão de gestão e instrumento 

democrático. Entretanto, não conseguiu explicar com clareza como ela atua dessas duas 

formas da maneira que funciona atualmente. 

Ele falou que, através dos relatórios gerados pela Ouvidoria, são feitas proposituras 

de políticas públicas. 

Falando mais sobre a Lei de Acesso à Informação, ele informou que o grupo de 

implantação da lei tem cumprido as etapas. Ele acredita que não haverá impactos específicos 

para a ouvidoria. Haverá sim um impacto, mas como em qualquer órgão público. 

Ele acredita que será excelente um sistema nacional de ouvidorias, desde que ele 

considere as especificidades de cada ouvidoria. 

 

6.7 Visita à Ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial 

Pesquisadora: Dayana Gargano Perdigão 

Data: 01/03/2012 

A visita à ouvidoria da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) foi realizada no dia 01 de Março de 2012, de 10h às 17h. Ao chegar à ouvidoria, fui 

recebida por Romilson Barbosa de Lima. Ele é servidor efetivo do Ministério da Justiça e está 

requisitado na SEPPIR há quatro meses.  

O atual ouvidor da SEPPIR é Carlos Alberto de Sousa e Silva Júnior, que está na 

ouvidoria há um ano e é bacharel em Direito. O cargo que ele ocupa é comissionado e ele foi 

nomeado pela ministra da SEPPIR, a Sra. Luiza Helena de Bairro. 
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De acordo com o ouvidor, a ouvidoria recebe uma média de 130 manifestações por 

mês. A recepção da manifestação e a triagem são feitas pela servidora Márcia Maria da Silva, 

que está na ouvidoria desde 08 de Setembro de 2011, juntamente com dois estagiários.  

Quando há elementos para a apreciação de uma manifestação, é montado um 

processo formal. Tem-se o prazo de 30 dias, estabelecido internamente, para a formalização e 

o encaminhamento do processo para o setor responsável por averiguar o caso. 

De acordo com as informações colhidas na ouvidoria, o fluxograma de 

funcionamento do órgão é o seguinte: 

 

Perguntado se a independência da ouvidoria está relacionada com a eleição (seja ela 

popular ou por órgão colegiado) do ouvidor, Carlos Alberto disse que não; que a ouvidoria da 

SEPPIR está diretamente ligada ao assessoramento da ministra de Estado; que a referida 

ouvidoria possui independência e não existe fator que limite a sua competência. 

Sobre ouvidorias externas e internas, o ouvidor disse que cada modelo de ouvidoria 

cumpre um papel diferente. Para ele, há duas categorias de ouvidorias: as sociais e as não 

sociais. Ele disse que as ouvidorias sociais são essencialmente externas, não obstante 

cuidarem de algumas questões internas, enquanto que as ouvidorias não sociais, como, por 

exemplo, a ouvidoria do Ministério do Planejamento, são essencialmente internas. 
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Carlos Alberto disse que o ideal seria que todas as questões relacionadas a servidores 

fossem tratadas por uma ouvidoria específica. No âmbito da União, essa ouvidoria seria a do 

Ministério do Planejamento. Dessa forma, as demais ouvidorias cuidariam apenas de questões 

relacionadas a órgãos externos a elas. 

Perguntado se é a favor da eleição popular para ouvidores, Carlos Alberto disse que 

não. Depois ponderou: “depende da ouvidoria”. Ele disse ser contaminado pela ideia de que a 

função desempenhada pelo ouvidor está relacionada ao modo como este se relaciona com o 

seu gestor máximo. 

O ouvidor disse que o que garante a autonomia da ouvidoria é, primeiramente, o fato 

de ela ser instituída por lei e, em segundo lugar, o fato de ela ser ligada diretamente ao gestor 

máximo. 

Perguntado sobre quais são as medidas legislativas ou administrativas propostas com 

mais frequência para evitar repetições de irregularidades, Carlos Alberto disse que, quando é 

verificado que a manifestação denuncia um crime, ela é encaminhada para o órgão 

responsável para apurar o caso. De qualquer forma, a ouvidoria acompanha o caso levado 

para investigação. Segundo ele, são recorrentes denúncias feitas por membros de 

comunidades tradicionais (Quilombolas). 

Carlos Alberto também relatou, para prevenção e/ou correção de falhas e omissões 

dos responsáveis ela inadequada prestação do serviço público, são encaminhados para a 

secretaria executiva os casos que envolvem servidores. 

Após a entrevista com o ouvidor, conversei com o Romilson, acima qualificado. Ele 

foi administrador da ouvidoria do Ministério da Justiça no início de 2011 e foi incorporado à 

ouvidoria da SEPPIR em novembro de 2011. A função dele na ouvidoria é organizá-la. Ele 

disse que ficou muito serviço pendente da gestão passada e que havia um total descontrole ao 

lidar com as manifestações. Ele está criando mecanismos para organizar a ouvidoria e 

“colocar o serviço em dia”. 
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Em novembro foi iniciado o trabalho de resolver pendências para começar uma nova 

gestão disciplinada. 

Desde julho, Romilson vem se dedicando ao projeto de reestruturação da SEPRIR. 

De acordo com o apurado na visita, a ouvidoria melhor estruturada é a do Ministério 

da Saúde. A ouvidoria do Ministério do Planejamento, por outro lado, foi apontada como 

possuidora de uma estrutura mínima e nenhum nível de impessoalidade. Exemplo: são 

vetados processos que se referem aos gestores da ouvidoria do Ministério do Planejamento. 

Segundo Romilson, quanto maior a impessoalidade por parte do ouvidor, melhor será 

o trabalho desenvolvido por este. Por impessoalidade entenda-se seguir as diretrizes da lei, 

disse ele. Para ele, a ouvidoria desempenha papel fundamental no sentido de disciplinar 

internamente a sua área ou órgão: promover a ética; instigar o servidor; tratar dados com 

transparência. 

Romilson disse que não é possível gerir sem dinheiro, por isso não há ouvidoria 

imparcial, externa. Complementou dizendo que a ouvidoria funciona melhor quando está 

vinculada ao poder maior da casa, como é o caso da ouvidoria da SEPPIR. Ele disse, ainda, 

que a ouvidoria da SEPPIR não possui orçamento próprio. Um percentual da verba do 

gabinete da ministra da SEPPIR é repassado à ouvidoria. 

A proposta da ouvidoria é sugerir políticas públicas. Essa foi a primeira preocupação 

do Romilson: criar um regimento interno para poder ser feito um relatório de qualidade. Deve 

haver uma autocrítica para promover a melhoria da ouvidoria. Mas é necessária uma portaria 

que ratifique o regimento interno da ouvidoria. De acordo com ele, a ouvidoria envia 

sugestões para a ministra de Estado ou para um secretário executivo. 

Para Romilson, a ouvidoria atua como um termômetro, no sentido de formar o perfil 

e identificar o público que interage com o órgão e de que forma se dá esse relacionamento. 

Assim, é possível balizar sugestões baseadas em dados qualitativos e quantitativos para a 

criação de políticas públicas, alteração e criação de leis. 
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Romilson disse também que o trabalho da ouvidoria passa a ser valorizado a partir do 

momento em que há a organização interna para um atendimento de qualidade, uma vez que a 

falta de eficiência gera o descrédito da população. Tendo isso em vista, a SEPPIR: está se 

reestruturando com vistas a dar respostas adequadas em tempo satisfatório. 

Romilson ainda disse que as pessoas, quando procuram a ouvidoria, se comportam 

como paciente em fase terminal. Já procuraram todo mundo e ninguém resolveu nada. Assim, 

explodem na ouvidoria e exigem resposta imediata. Não conseguem esperar sequer o prazo de 

5 ou 6 dias úteis para receberem uma resposta. 

De acordo com Romilson, nem para tudo é preciso processo. Há situações em que há 

possibilidade de “matar” o processo com a mediação de acordos. Deve haver sensibilidade 

por parte de quem lida com a manifestação. O ouvidor é um mediador. Ele deve fazer 

ponderações. 

A maior dificuldade de entendimento na ouvidoria da SEPPIR é tentar entender a 

situação exposta pelo cidadão e enquadrá-la no processo adequado. 

A ouvidoria da SEPPIR não possui sistema. Por enquanto, usa-se planilha “rústica” 

do Excel. Foi o Romilson quem criou a planilha. 

Do início de janeiro ao final de fevereiro, foram cadastradas aproximadamente 60 

manifestações na referida planilha. 

As manifestações são recebidas por e-mail corporativo (aproximadamente 90% do 

total das manifestações) e por telefone (aproximadamente 10% do total das manifestações), 

sendo que são classificadas em: solicitações (49%), denúncias (35%), reclamações (2%) 

elogios (0%) e outros (14%). 

As denúncias mais frequentes que chegam à ouvidoria da SEPPIR se referem à 

agressão, à discriminação e a impedimento. Quanto às solicitações, as mais frequentes são: 

pedidos de realização de seminários e de implementação de canal de comunicação para 

atender o índio (que não possui acesso à internet). 
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O público que procura a ouvidoria da SEPPIR é composto de: índios, negros, 

população quilombola, participantes de terreiro de Umbanda etc. 

O Romilson disse que um eventual sistema de recebimento de manifestações criado 

para a ouvidoria da SEPPIR deve estar preparado para anexar vídeos (ele me mostrou uma 

manifestação feita por e-mail na qual consta um vídeo de um negro sendo espancado, 

aparentemente sem motivos, por policiais). Isso porque deve-se criar formas diferentes de 

captar as manifestações, de maneira que elas cheguem à ouvidoria com um mínimo de 

elementos para que seja dado prosseguimento à análise das mesmas. 

De acordo com o Romilson, a ouvidoria da SEPPIR não aceita respostas vagas. É 

cobrado posicionamento efetivo dos órgãos responsáveis por apurar os casos a eles remetidos. 

Para a implementação da Lei de Acesso à Informação, disse Romilson, será 

necessário fazer o levantamento de quais dados são públicos e poderão ser requisitados pelo 

cidadão. Dificuldade apresentada: analisar processo por processo, sendo que há processos que 

não estão na SEPPIR. 

Fui convidada pelo ouvidor a participar de uma reunião na qual se discutiriam 

questões ligadas à Lei de Acesso à Informação. Estava presente um membro de cada setor da 

SEPPIR (o ouvidor orientou que fossem selecionadas pessoas que tivessem maior aptidão 

para lidar com questões jurídicas). 

Na reunião, o ouvidor explicou a importância da Lei de Acesso à Informação para o 

cidadão. Ele instruiu que fossem feitos mapeamentos dos setores. Os servidores 

demonstraram temer a Lei. Citaram que não podem ser responsabilizados por eventual 

ilegalidade, uma vez que trabalham subordinados aos gestores. “Penso que a lei é um cabresto 

da CGU antes de ser realmente um benefício para o cidadão”, disse um dos integrantes da 

reunião. 

Carlos Alberto disse que, no caso de documentos requisitados aos setores da 

SEPPIR, quem será responsabilizado será o secretário. Disse, ainda, que haverá casos que 
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demandarão formalidades e outros não. Exemplo: uma pessoa vai a algum setor e pede para 

verificar um contrato de convênio. Não há motivos para burocratizar e pedir que essa pessoa 

se dirija à ouvidoria. 

Ainda de acordo com o ouvidor: responder é o último caso. A obrigação é divulgar 

documentos (via internet), digitalizar arquivos. “Quanto mais transparente a gente for, menos 

trabalho vamos ter”, disse ele. 

Um setor da ouvidoria ficará responsável para gerar a Guia de Recolhimento da 

União (GRU) necessária para solicitar documentos aos demais setores da SEPPIR (será 

cobrado o preço da folha impressa, no caso de impressão de documentos, por exemplo). 

A ministra da SEPPIR incumbiu à ouvidoria a função de Implementação da Lei de 

Acesso à Informação. 

Após conversar com o Romilson e participar da Reunião, acompanhei o trabalho da 

Márcia, já qualificada. Ela já trabalhou na ouvidoria do Ministério da Justiça. Segundo ela, 

em nível de escolaridade, os negros estão, pelo menos, 02 (dois) anos atrás dos brancos. 

Márcia disse que, às vezes, ela escreve para a mesma pessoa duas ou três vezes solicitando 

que a manifestação seja reformulada de forma a se tornar entendível e que a maior parte do 

público que procura a SEPPIR é composta por analfabetos. 

Ainda de acordo com a Márcia, as pessoas não sabem dizer o que elas querem. O 

cidadão não sabe nem explicar se já teve processo aberto na ouvidoria. Muitas vezes, terceiros 

procuram a ouvidoria para o interessado, por este não ter acesso à internet e/ou ser analfabeto. 

No entanto, disse ela, não se pode ignorar o que o cidadão diz. Por mais que a manifestação 

seja estúpida, ela deve ser respondida com atenção. 

Segundo a Márcia, são recebidos muitos e-mails impertinentes. Há pessoas que só 

procuram a ouvidoria “pelo calor da hora”. 

Percebi um paradoxo na ouvidoria da SEPPIR: a grande maioria do público é 

analfabeta e 90% das manifestações são recebidas via e-mail. Presume-se, portanto, que são 
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terceiros que procuram a ouvidoria, não o próprio interessado, o que foi confirmado pela 

Márcia. 

Pedi que a Márcia me mostrasse um e-mail que apresentasse linguagem 

problemática. Ele me mostrou alguns, mas não achei nenhum problema relevante no que se 

refere à linguagem utilizada nos mesmos. Os e-mails apresentados podem ser perfeitamente 

entendidos. 

Na ouvidoria da SEPPIR, usa-se o Outlook para arquivar manifestações em forma de 

e-mail (método que considero bem desorganizado – ela mesma ficava perdida ao tentar 

procurar uma manifestação para me apresentar). 

A Márcia me apresentou um caso que chocou os servidores e estagiários da 

ouvidoria. Trata-se de uma adolescente que, via internet, manifesta total aversão a negros, de 

forma completamente agressiva e desrespeitosa. 

A equipe da SEPPIR se colocou à disposição para colaborar com a nossa pesquisa 

caso sejam necessárias mais informações. 

 

6.8 Visita à Ouvidoria do Servidor Público 

Pesquisadora: Fabiola Juliana Afonso 

Dia: 01/03/2012 

A visita à Ouvidoria do Servidor Público foi realizada no dia 01 de Março de 2012, 

de 9h30min às 15h30min. A Ouvidoria do Servidor está localizada na Esplanada dos 

ministérios Bloco C, no sétimo andar do prédio do Ministério do Planejamento. Foram 

entrevistados as agentes Luzmária Santos Barbosa Lucena, chefe do setor serviço de 

Informações Estratégicas dessa ouvidoria, graduada em Administração de empresas e que no 

momento possui “status” de ouvidora substituta;  Maria Inês de Souza Pereira, formada em 
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Letras, atua na ouvidoria desde de 2004;  e Catiene Romeiro de Jesus, que está  na ouvidoria 

desde 2009 e também é formada em Letras. Essas últimas atuam no setor de Serviço de 

Tratamento das Mensagens. 

   A ouvidoria em questão integra a estrutura da Secretaria de Recursos Humanos 

(SRH), sob a coordenação e a supervisão do Ouvidor-Geral. A ouvidoria foi criada em 2003 

por iniciativa da secretária adjunta de RH, neste mesmo contexto de criação, adquiriu-se, 

então, um sistema de dados providenciado pelo Ministério da Fazenda. Este foi customizado 

para se adequar melhor as necessidades da ouvidoria do servidor. A ouvidoria está ainda na 

segunda versão, enquanto o ministério da fazenda já esta na versão quatro desse sistema, isso 

em razão do aperfeiçoamento do sistema demandar muito trabalho e alto custo. A ouvidoria, 

assim que foi criada, não fazia parte do Ministério do Planejamento e só foi incluída na 

estrutura do Ministério posteriormente, por meio de um decreto. 

Esta ouvidoria é composta pelo setor de Serviço de Tratamento das Mensagens e pelo 

Serviço de Informações Estratégicas. O primeiro compete: coordenar e acompanhar as 

atividades relativas ao recebimento, redistribuição, triagem e solução das mensagens 

recebidas na Ouvidoria do Servidor;  manter o banco de dados com as respostas às perguntas 

frequentes, relativas a recursos humanos;  propor medidas e procedimentos que visem à 

solução de assuntos demandados e pendentes na Ouvidoria do Servidor;  propor a criação de 

programas específicos de treinamento para atendimento aos interesses do serviço de 

Ouvidoria;  propor a adoção de soluções tecnológicas apropriadas para o serviço de 

Ouvidoria; e  formular e manter atualizado o Manual de Procedimentos da Ouvidoria do 

Servidor.  E já o segundo, Serviço de Informações Estratégicas compete: construir dados 

estatísticos acumulados no banco de dados do Sistema Ouvidor, considerando as 

manifestações dos servidores públicos federais, com a finalidade de subsidiar relatórios 

gerenciais e estudos temáticos; produzir relatórios e estudos temáticos com o objetivo de dar 

conhecimento ao órgão central do SIPEC sobre os resultados qualitativos e quantitativos 

atingidos e seus indicadores;  traduzir em informações estratégicas, os relatórios e estudos 

temáticos, buscando interpretar as percepções ou anseios dos servidores públicos federais, 

sintetizando-os e enriquecendo-os com informações de outras fontes, inclusive dos órgãos e 
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entidades integrantes do SIPEC; e apontar deficiências e propor soluções para situações ou 

problemas, no âmbito do SIPEC. 

Sobre a Ouvidoria do servidor. Ela concentra todas as manifestações referentes a 

servidor público. Toda a recepção e o tratamento de manifestações são feitos por ela. E não 

existem subdivisões com ouvidorias. Quanto à organização interna da ouvidoria, as 

manifestações chegam ate os servidores da área de setor de Serviço de Tratamento das 

Mensagens, estes fazem a classificação e encaminham as manifestações para os respectivos 

órgãos. E posteriormente, como já citado o próprio órgão é que retorna a resposta para o 

cidadão. Assim, temos o seguinte fluxograma: 

 

 

Conversa com Luzmaria Santos Barbosa Lucena: 

 Quando questionada a respeito da autonomia da referida ouvidoria, Luzmaria 

disse que esta não possuiu autonomia, acrescenta ela que a ouvidoria do servidor fica a mercê 

da vontade do secretário das relações de trabalho do serviço público. Assim, as possibilidades 

da ouvidoria de propor melhorias a partir das demandas recebidas tornam-se debilitadas. 

Luzmaria reclama da falta de amparo legal que garanta a autonomia da ouvidoria. Nesse 

sentido, ela vê com bons olhos a ouvidoria externa, já que para ela, a ouvidoria do servidor 

não deveria estar ligada diretamente a secretaria já mencionada, para assim além de 

encaminhar manifestações poder propor melhorias para o servidor público. 

Quando perguntei a ela se a independência da ouvidoria está relacionada com a 
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eleição do ouvidor, Luzmaria me respondeu que a eleição ajuda a garantir sim, ela 

argumentou com base nas experiências anteriores. Segundo ela, os ouvidores antecedentes 

ficavam com certo receio de agir. Para ela, o mandato conferiria, de certa forma, maior 

autonomia para a ouvidoria. Para a autonomia da ouvidoria, a entrevistada me informou que o 

que é o determinante é o respaldo legal, para a independência da ouvidoria. 

Luzmaria disse, também, que a pouca divulgação do órgão em questão é 

determinante para o comprometimento da demanda desse serviço. Segundo ela, o número de 

mensagens giram em torno de 4 a 5 mil mensagens anuais. Perguntei a ela se são muitas as 

manifestações que estão fora das atribuições da ouvidoria do servidor, ela me disse que são 

poucas, e quando estão fora das atribuições dessa ouvidoria o cidadão é orientado a qual 

órgão procurar. 

Quanto à compreensão do papel das ouvidorias pelo cidadão, Luzmaria me disse que 

muitas vezes o objetivo da ouvidoria e a função a que se destina não são bem compreendidos 

pela população. Muitas vezes, o cidadão quer que a ouvidoria resolva de qualquer forma o seu 

problema, portanto, muitos manifestantes acreditam que ela possui poder de apurar. 

Quanto ao tempo de resposta da manifestação, Luzmaria disse que este é muito 

relativo, haja vista, que determinada situação demanda maior tempo. 

Ela relatou ainda que é o próprio órgão que apura as manifestações da ouvidoria e 

que retorna diretamente para o manifestante. Esta resposta pode ser via carta, e-mail e 

telefone. No entanto, este órgão também envia cópia da resposta para a ouvidoria do servidor 

afim que esta ouvidoria possa ter um controle estatístico das manifestações tratadas. 

Conversa com e Catiene Romeiro de Jesus e Maria Inês de Souza Pereira
3
 

                                                 

3
 Pelo fato da sala ser pequena, as duas acabaram respondendo juntas 
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 Ao serem questionadas, Maria Inês e Catiene, disseram que o sistema precisa ser 

aprimorado no seguinte aspecto: o sistema poder fazer a digitalização de documentos e 

também possibilitar ao cidadão anexar documentos diretamente no sistema. 

Elas disseram que os cidadãos acompanham sua manifestação, haja vista, a cobrança 

dele à ouvidoria. Quanto à questão da compreensão da função da ouvidoria por parte do 

cidadão, Inês disse que o cidadão compreende em partes, visto o desconhecimento da função 

da ouvidoria: apenas encaminhar a manifestação. Quando em uma ligação as entrevistadas 

percebem que a manifestação não é de competência da ouvidoria, elas orientam, então, o 

cidadão a procurar o órgão competente para aquela situação. 

Inês me falou a respeito do ícone Fale Conosco presente no site, a qual a  ouvidoria 

do servidor tem acesso, não diretamente no sistema mas por meio de uma senha independente 

dele. O Fale Conosco contribui, muitas vezes, para o papel da divulgação da ouvidoria, uma 

vez que uma mensagem postada no Fale Conosco chega ate os funcionários da ouvidoria do 

servidor. Nesse momento, se a mensagem compete a ouvidoria, o cidadão é orientado a 

registrar a manifestação no sistema da ouvidoria, se não for pertinente a referida  ouvidoria o 

funcionário que recebeu a manifestação já responde que ela  está  fora de suas atribuições. 

Desse modo, o Fale Conosco acaba tornando um instrumento de divulgação. 

Inês e Catiene disseram que a ouvidoria não é bem valoriza internamente, já que para 

elas, o próprio órgão destinatário das manifestações resiste a certo aumento de trabalho, já que 

o tratamento de uma manifestação por parte desse órgão requer, às vezes, bastante trabalho 

dele. 

Inês sugere a criação de um Decreto que institui uma rede de ouvidorias, a qual os 

órgãos que competem receber manifestações da ouvidoria operem todos online  no sistema. 

Isso porque atualmente é apenas uma quantidade restrita que atuam online nesse sistema da 

ouvidoria do servidor o que dificulta, então, a eficiência dessa ouvidoria. 

Referente à questão da linguagem, Inês disse que há certos problemas de 

compreensão tanto deles por parte do cidadão quanto do cidadão por parte deles. Isto em 
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virtude das peculiaridades regionais e diversidade de instrução dos demandantes do serviço da 

ouvidoria. Todavia, ela ressalta que está preparada para lidar com o público, e acrescenta que 

sua paciência é grande. Catiene afirma que esta dificuldade de compreensão, muitas vezes, 

atrapalha a eficiência da ouvidoria, pois se não há clareza e objetividade na comunicação, há 

necessidade de voltar a ligar ou enviar carta para melhores esclarecimentos. Além disso, a 

própria resposta pode ficar comprometida, haja vista, que por essa razão se pode responder 

algo diverso do interesse do demandante. 

 

6.9 Visita à Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde 

Pesquisadores: Lidiane Barros e Fabíola Juliana Afonso 

Dia: 02/03/2012 

A visita à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), no Ministério da Saúde, foi 

realizada no dia 02 de Março, de 10h às 17h. A Ouvidoria do SUS foi criada em 2003, pelo 

Decreto nº 4.726 de 09 de junho daquele ano. Este foi revogado pelo Decreto 6.860 de 26 de 

Junho de 2009, que reafirmou suas atribuições. A ouvidoria compõe a estrutura do Ministério 

da Saúde como parte integrante da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e 

através do decreto nº 7.530 de 21 de julho de 2011 foram definidas as atribuições que lhe são 

cabíveis. Atualmente a ouvidoria conta, em média, com 22 mil atendimentos mensais e pode 

ser considerada uma das maiores. De acordo com a carta de apresentação disponível no portal 

da saúde, a ouvidoria surge como um novo modelo de gestão publica que visa a, em via de 

mão dupla, possibilitar o acesso da população a um meio de interação/participação maior e 

ainda aprimorar o trabalho de gestão então criado.  

Não foi realizada entrevista com o Ouvidor Geral, pois ele estava viajando, contudo, 

entrevistamos Maria Moura Francisca Santos Abritta de Moro, formada em Educação Física e 

Fisioterapia e atua como coordenadora da Coordenação Geral do Sistema Nacional da 

Ouvidoria do SUS (CGSNO), e Talita Ribeiro Cunha, que possui formação em artes plásticas,  
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e atua há dois anos na ouvidoria, no setor de Coordenação Geral de Pesquisa e Processamento 

de Dados (CGPEP). 

Segundo Maria a independência do Ouvidor não está atrelada à eleição popular do 

Ouvidor, o que confere autonomia para a ouvidoria é a forma como a gestão encara a 

concepção de ouvidoria. Se a gestão for bem coordenada e não conservadora, possuir boa 

capacidade técnica e ampla capacidade de diálogo obterá resultados satisfatórios, e a 

autonomia da ouvidoria estará assegurada. 

Para a entrevistada a questão de ter ou não vínculo com o ministro/gestor que o 

indicou não se aplica, pois quando o gestor quer trancar o trabalho do ouvidor ele o faz sendo 

este indicado por ele ou não. Disse ainda que, há muitos problemas e ouvidorias que sofrem 

influência do gestor, mas que isso tende a acabar, já que está ocorrendo uma mudança e o país 

está caminhando de uma democracia representativa para uma democracia participativa, tendo 

no cidadão a figura de auxiliador na elaboração de políticas públicas. 

Para Maria Moura, a ouvidoria não precisa ter tanta autonomia a ponto de ser 

comparada ao ministério público, já que não se trata de questões coercitivas e o foco é, cada 

vez mais, em uma gestão participativa. Ela também considera que quanto mais a ouvidoria for 

transparente, melhor. Aduz ainda, que é necessária sim uma maior autonomia da gestão que 

permeie a participação popular, cabendo ao ouvidor ter empatia para escutar a população. 

Ademais, a participação popular está atrelada a uma cultura participativa que se enalteceu nos 

últimos anos, contexto este que favorece a consolidação das ouvidorias. Indagada sobre a 

independência da ouvidoria e sobre o fato de ela ser ou não do corpo ministerial, ou seja, estar 

ligada internamente ou separada, sendo, portanto, um órgão externo, a entrevistada disse que 

ser ouvidoria interna é um fator positivo, devido à possibilidade de atuação juntamente com as 

áreas técnicas, uma vez que este é um ponto determinante para uma maior eficiência da 

demanda. Sendo externa, a ouvidoria não teria, talvez, suas verbas garantidas pela secretaria 

de saúde, como ocorre atualmente, e isso talvez prejudicasse o andamento dos trabalhos. 

A respeito da Lei de Acesso à Informação, Maria Moura disse que a ouvidoria já está 

se preparando, para isso há uma equipe pesquisando sobre a forma de disponibilizar para o 
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cidadão as informações de uma forma mais simplificada, para que estas cheguem ao devido 

prazo estipulado em lei.  

A segunda entrevistada, Talita Ribeiro, explicou que, quando uma manifestação não é 

pertinente à respectiva ouvidoria, o cidadão é orientado em qual órgão deverá recorrer, sendo 

muito comum ocorrerem diversas confusões a respeito da função da ouvidoria. Além de o 

cidadão não conseguir compreender qual a função a que se destina, muitas vezes, recorre à 

ouvidoria do SUS para obter informação sobre determinados tipos de assuntos como doenças 

e outros. Especificamente nesses casos, para que o solicitante não fique sem informação, foi 

postado no site do Ministério da Saúde as Informações Técnicas de Saúde (BITS) que contém 

um rol de explicações, já adaptadas a uma linguagem mais simples e de fácil compreensão 

para a população, sobre várias doenças. 

 De acordo com a entrevistada, quando uma resposta do órgão competente para 

apurar determinada manifestação não é bem fundamentada e plausível, a própria ouvidoria 

reencaminha a manifestação ao setor para que a resposta seja reavaliada e melhorada. Aduz 

ainda, lamentar o fato de o sistema OuvidorSUS não ser acessível a todos os outros sistemas 

Ouvidor dos ministérios, o que  facilitaria muito uma comunicação entre eles, via sistema, 

além do que, maximizaria o trabalho das ouvidorias como um todo. 

Questionada se há algum tipo de treinamento ou manual que trate a respeito da 

questão da linguagem, disse que são capacitados, através de cursos e treinamentos 

constantemente realizados, para lidar com públicos diversos. 

 Na Ouvidoria Geral do SUS funcionam dois grandes departamentos. O primeiro é a 

Coordenação Geral Sistema Nacional de Ouvidoria do SUS (CGSNO), subdividida em Setor 

de Apoio Descentralização (SAD), financiamentos (FINAM), Monitoramento e Avaliação 

(MeA) e setor de Formação e qualificação do Sistema Nacional de Ouvidoria (SEFOR). 

Simplificadamente, a CGSNO é a responsável em dar suporte aos entes federados que 

queiram implantar o sistema em sua região. O segundo departamento é a Coordenação Geral 

de Pesquisa e Processamento de Dados (CGPEP), subdividida em Centrais (receptoras das 

manifestações via fone, web, presencial e os outros canais de comunicação utilizados), Área 
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de Análise e Tratamento de Dados (AATD), Núcleo de Pesquisa (NUPE) e Área de Gestão 

Informação (AGI). Em realidade é o departamento da CGPEP que é o responsável por receber 

e analisar as informações encaminhadas via e-mail, presencial, por telefone (através do disque 

saúde número 0800 61 1997 ou 136), formulário Web, sistema ouvidor, carta e fale conosco. 

É importante ressaltar que nos atendimentos feitos pelo telefone, há uma central de cal center 

terceirizada, que recebe todos o tipo de solicitação de informação, incluindo as que não são 

afins da ouvidoria; as telefonistas recebem treinamento para responder e resolver de imediato 

já muitas demandas e somente inserem no sistema OuvidorSUS solicitações que vão além do 

conhecimento da equipe. Para monitoramento da qualidade do atendimento, é feito um 

controle por amostragem, em que são analisados, um ou dois atendimentos e é verificado se o 

atendente consegue dialogar e responder corretamente as o cidadão. 

O sistema de ouvidoria do SUS é bem complexo. De acordo com as informações 

colhidas na pesquisa, temos o seguinte fluxograma: 

 

Nos três níveis (federal, estadual e municipal) existem ouvidorias ou órgãos que 

recebem as manifestações. De acordo com a competência, as manifestações são repassadas de 

uma ouvidoria a outra. Todas elas possuem meios próprios de tratarem as manifestações da 

sua competência e de darem respostas ao cidadão, comunicando, quando necessário, com 

outros órgãos ou entidades. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente anexo é composto por entrevistas semi-estruturadas com convidados 

participantes do simpósio Ouvidorias Públicas: da gestão à participação - evento 

vinculado à presente pesquisa - promovido em 23 de março de 2012. Os entrevistados 

foram convidados diante de seu notável reconhecimento acadêmico relativo à temática das 

ouvidorias públicas e em razão de exercerem profissionalmente função de destaque no 

estado de Minas Gerais e em Brasília para os fins da presente pesquisa. 

Este anexo 2 contém as entrevistas realizadas com os seguintes convidados, nesta 

ordem cronológica: a) Célia Pimenta Barroso Pitchon; b) Rubens Pinto Lyra; c) Manoel 

Eduardo Camargo e Gomes; d) Gustavo Costa Nassif e; e) José Eduardo Elias Romão. 

Os relatórios das entrevistas contêm: a) informações com o nome e um resumo do 

curriculum lattes, se disponível, de cada um dos entrevistados; b) a data da entrevista; c) 

discussões, anotações e apontamentos feitos durante a entrevista; d) o conteúdo integral ou 

quase integral das respostas dos entrevistados a perguntas previamente elaboradas ou 

mesmo formuladas durante a entrevista; e) informação sobre o modo de realização da 

entrevista – presencialmente ou por videoconferência.  

1.1 Metodologia 

Para a realização das entrevistas semi-estruturadas, selecionou-se algumas das 

perguntas contidas no questionário aplicado aos ouvidores das ouvidorias especializadas 

com vínculo à Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais. A tais perguntas acrescentou-se  

questionamentos outros surgidos durante as entrevistas, bem como comentários dos 

entrevistados e anotações resumidas por parte dos entrevistadores quanto a diálogos que 

tenham precedido ou sucedido as perguntas previamente elaboradas.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente ou por meio de videoconferência, 

a depender da disponibilidade do entrevistado. 
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2 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA UM 

Entrevistada: Célia Pimenta Barroso Pitchon, ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais.  

Data da entrevista: 17/02/2012. 

Entrevistadores: Aline Rose Barbosa Pereira, Igor de Carvalho Enríquez e Danilo Ribeiro 

Peixoto. 

Resumo do curriculum lattes da entrevistada: não encontrado.  

Modo de realização da entrevista: A entrevista com a Dra. Célia Pimenta Barroso 

Pitchon, ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, foi realizada presencialmente em seu 

gabinente, na sede da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, localizada no 12º andar 

do Edifício Gerais da Cidade Administrativa. 

Conteúdo da entrevista: 

Parte I  

Em um primeiro momento da entrevista, Aline Pereira, componente do subgrupo 

relativo à linguagem, formulou perguntas que concernem diretamente à temática de seu 

subgrupo: 

1) Em visita à Cidade Administrativa, um dos nossos estagiários foi informado de que 

havia problemas na compreensão da resposta das ouvidorias ao cidadão. Como eram 

dadas as respostas e como a ouvidoria se deu conta deste problema? 

A ouvidoria, como “ouvido” do Estado junto à população, tem a necessidade de 

lidar com cidadãos de baixa e média escolaridade, e não apenas com cidadãos de alta 

escolaridade. Por isso, criamos a equipe de tratamento das respostas, que usam as 

expressões mais simples o possível pra deixar a ouvidoria mais acessível. Muitas vezes as 

respostas que vêm do órgão trazem uma linguagem muito difícil, é preciso haver um 

tratamento desses textos antes de encaminhá-los ao cidadão. 
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2) Houve um levantamento de dados a respeito do problema, ou se resolveu fazer 

alguma coisa de uma maneira mais pragmática, intuitiva, de acordo com uma 

“percepção geral” da dificuldade do cidadão em compreender as respostas? 

Foi intuitivo. Quando assumi a ouvidoria no meio do ano passado, percebi que a 

maioria das manifestações que chegavam aqui via sistema TAG eram de pessoas com 

escolaridade alta. Mas a ouvidoria deve atender a toda a população, do cidadão semi-

alfabetizado ao que teve acesso ao ensino superior. Foi aí que pensei que havia um 

problema no sistema, criamos postos de atendimento presencial e enviamos atendentes para 

a praça sete, para (citou outras regionais); para que a ouvidoria conseguisse chegar a toda a 

população, e não apenas a um grupo restrito. 

3) Foi criada uma equipe para “tratar” as respostas recebidas das ouvidorias 

especializadas antes de repassá-las ao cidadão. Qual a formação dos profissionais 

desta equipe, ou a seleção foi feita com base na experiência de servidores da OGE 

tanto no trato com órgãos públicos quanto em lidar com a população? 

Não, esse trabalho na verdade é muito simples. Em algumas reuniões com os 

demais ouvidores e com a assessoria de comunicação nós criamos textos modelo, em que as 

expressões usadas são as mais simples possíveis, de forma a deixar claro para o cidadão 

para que serve a ouvidoria, e deixar claro – uma espécie de texto de apresentação – para os 

órgãos demandados que nós não somos inimigos, que a ouvidoria é parceira, está aí para 

auxiliá-los a melhorar a qualidade de seus serviços. Além disso, a formação do atendente 

para lidar tanto com o cidadão menos escolarizado, tanto com pessoas com raiva (quem 

procura a ouvidoria com um problema muitas vezes não está calmo, está frustrado e quer 

uma solução rápida), isso tudo é essencial. 

4) Como se desenvolveu o trabalho desta equipe? Quais foram os “métodos para 

simplificar as respostas” que foram elaborados? 

Durante cerca de dois meses a equipe da OGE criou redações da documentação. 

Fez-se um piloto, todos os ouvidores opinaram, o setor de comunicação opinou. Depois, em 

algumas reuniões decidimos tudo. 
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(Registro da entrevistadora Aline Pereira: vide pergunta anterior. Foi um procedimento 

simples, entre os ouvidores do estado de Minas Gerais e assessoria de comunicação que, em 

algumas reuniões, criaram textos modelo, com linguagem simplificada, para deixar claro o 

papel da ouvidoria tanto para a população quanto para os órgãos.) 

5) A implementação desses métodos, prevista para o primeiro semestre de 2012, já foi 

iniciada? 

Isso já foi concluído em dezembro mesmo e já foi implementado. Mas vocês 

podem ver as resoluções que criaram essa comissões aqui, para resolver uma série de 

problemas. 

Nessa primeira parte da entrevista, selecionou-se também como relevante a 

informação transmitida pela entrevistada de que foi criada uma comissão de melhoria da 

qualidade das respostas fornecidas pela Ouvidoria Geral aos manifestantes.  

Parte II  

Em um segundo momento da entrevista, foram feitas perguntas selecionadas do 

questionário aos ouvidores especializados.  

O conteúdo de tais perguntas e as suas respectivas respostas foi o seguinte: 

1) A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? 

Célia Pitchon: Sim. Entendida eleição como escolha. 

Aline Pereira: Por quê? 

Célia Pitchon: O mais importante no processo atual é que o governador que queira uma 

ouvidoria representativa da população escolha um ouvidor que tenha coragem para ir contra 

as ideias do governador, se necessário, alguém que tenha autoridade e consciência sobre 

sua função. Agora se a pergunta foi no sentido de eleição popular, não acho que é por aí 

que passa o problema. Além de legitimidade perante a sociedade, o ouvidor deve ter 
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legitimidade junto aos gestores [governador]. Afinal como ele vai acatar uma sugestão (e 

isso tem a ver com o que entendo por papel da ouvidoria do estado, que é ser um órgão 

auxiliar do gestor, que recolhe a demanda popular e diz a ele em que lugar do estado se 

precisa de que) de alguém em quem ele não confia? Então acredito que o sistema atual de 

eleição de ouvidores seja satisfatório. Os ouvidores são indicados pelo governador (o que 

garante a credibilidade junto ao gestor), e essa indicação tem que ser confirmada pelo 

legislativo, o que garante a legitimidade junto à população, afinal são os representantes 

eleitos que confirmam a escolha do gestor. 

2) A Sra. é a favor da eleição popular de ouvidores? Por quê? 

Como critério exclusivo de escolha não. Pode até ser um mecanismo de 

aprimoramento, mas sozinho não resolveria.  

3) O que garante a autonomia da ouvidoria? 

Isso não tem a ver com eleição popular. A autonomia da ouvidoria já é garantida, a 

legislação de Minas Gerais quanto a ouvidorias já garante isso. A partir do momento em 

que o ouvidor foi confirmado pelo legislativo, ele tem um mandato de dois anos e tem 

autonomia. Veja bem, a OGE é uma secretaria de estado, como todas as demais. A lei dá 

poder de fiscalizar as demais secretarias, mandato, autonomia técnica, financeira e 

orçamentária. O orçamento é pequeno, mas isso é um problema a ser resolvido com o 

legislativo. Há vinculação ao governador, mas não há subordinação. O mandato é essencial 

para a autonomia. A legislação de Minas é paradigma para as demais ouvidorias do país, 

todas querem chegar aonde nós já chegamos. 

4) Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

A ouvidoria tem que ser a ferramenta de gestão, para que o governador conheça as 

demandas da população qual a necessidade de cada região do estado. Fazer o diagnóstico 

dos problemas dos cidadãos e contribuir para a melhoria do serviço público. A ouvidoria, 

para isso, tem que ter visibilidade junto à população, ou isso perderia o sentido. Deve haver 
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mais divulgação junto à população e com instrumentos adequados, por meio dos quais o 

cidadão efetivamente entenda o papel das ouvidorias.  

Durante as conversas com a ouvidora-geral do estado de Minas Gerais, os 

entrevistadores destacaram ainda como informação relevante transmitida pela entrevistada 

o fato de que a procura do cidadão à Ouvidoria recebeu aumento após a abertura dos postos 

de atendimento na Praça Sete.  
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3 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DOIS 

Entrevistado: Rubens Pinto Lyra, UFPB. 

Data da entrevista: 25/02/2012. 

Entrevistadores: Ana Luiza Superbi Coelho, Igor de Carvalho Enríquez e Danilo Ribeiro 

Peixoto. 

Modo de realização da entrevista: A entrevista com o Dr. Rubens Pinto Lyra foi realizada 

mediante videoconferência, a partir de programa de computador gratuito adaptado para essa 

finalidade.  

Resumo do curriculum lattes do entrevistado: Bacharel em Direito (UFPB, 1970).Titular 

do Diplôme Supérieur de Langue et Littérature Françaises (Un. Nancy-1966); do Diplôme 

d'Études Supérieures Europeennes (Ms.em Ciência Política-1972) e do Doutorado em 

Direito Público e Ciência Política (Un.Nancy -1975). Pós-doutor pela Université de 

Picardie (1991) - França. Professor Adjunto IV da Universidade Federal da Paraíba, com 

atuação nos cursos de pós-graduação em Sociologia e em Direito (1979-2007). Foi 

Professor Titular da Universidade Regional do Nordeste (atual Universidade Estadual da 

Paraíba). É Professor de Nível Superior 4 da Universidade Potiguar (RN), Professor 

Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

Públicas e Pesquisador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, ambos da UFPB. Tem 

experiência na área de Ciência Política, tendo exercido diversos cargos na esfera pública. 

Atualmente, pesquisa temas na área de teoria política, democracia, democracia participativa 

e direitos humanos.Fundador e atual Presidente do Centro Brasileiro de Estudos Sociais e 

Políticos (2011-2114). Titular da Comenda Mérito Paraibano da Cidadania (1997).
1
 

Conteúdo da Entrevista: 

 Parte I 

Em um primeiro momento da entrevista, os entrevistadores aproveitaram a 

oportunidade para tirar algumas dúvidas surgidas após o estudo de artigos de autoria do 

                                                 
1
 Fonte:  http://lattes.cnpq.br/0373950484275933 . Currículo certificado pelo autor em 13/01/12. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781412Y6


 11 

Professor Rubens Lyra e também diante de constatações surgidas com o exame de dados 

empíricos produzidos pela pesquisa. 

Dentre várias informações relevantes transmitidas pelo professor da Paraíba, os 

entrevistadores destacaram que, segundo o entendimento deste, o fato de a ouvidoria ser 

externa, por si só, não implica na superioridade do modelo de ouvidoria externa. A 

diferença, assevera o Prof. Rubens Lyra, está na autonomia. O entrevistado ainda apontou a 

legislação de Minas Gerais sobre a OGE como uma das mais avançadas do Brasil. 

Parte II 

Em um segundo momento da entrevista, Rubens Pinto Lyra respondeu a perguntas 

previamente elaboradas – retiradas do questionário direcionado aos ouvidores 

especializados da OGE e a algumas outras formuladas durante a entrevista. 

O conteúdo de tais perguntas e respostas foi o seguinte: 

1) A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? Por quê? 

A escolha dos ouvidores da forma mais avançada hoje no Brasil se dá através de 

processo que incorpora indicação, apresentada ao governador, etc. é mais frequente. Tem-

se lista tríplice feita por um colegiado com deliberação coletiva e autoridade máxima entre 

eles escolhe um, essa á a forma mais avançada. Existe outros em que a pessoa e eleita pelo 

colegiado, mas geralmente é misturado a lista tríplice com a decisão da autoridade.  

A lista tríplice é faca de 2 gumes, exemplo tem prefeitura com lista tríplice e após 

escolha do prefeito. Na Paraíba ele sugeriu que se o mais votado (o da lista tríplice) 

alcançar 50 por cento mais dos votos sua eleição seria automática nesse caso. Pois ocorre o 

risco daquele com menos votos ser escolhido pelo prefeito.  

2) O Sr. é a favor da eleição direta de ouvidores? Por quê?  

Não, isso é uma visão utópica, sem conhecer o instituto. A participação direta da 

população é importante. Mas ouvidor não e cargo executivo, o ouvidor não pode ter 
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programa, ele não faz parte da administração publica, ele é ligado a um setor, mas não é 

parte da administração, não tem poder de decidir sobre politicas publicas. A eleição direta 

demanda mobilização, numa eleição a partirização. O ouvidor deve se distanciar do 

processo partidário. Esses argumentos refutam a eleição direta. A natureza do cargo não 

permite que haja eleição. A participação aqui não caberia. 

3) O que garante a autonomia da ouvidoria? 

Autonomia é capacidade do órgão se conduzir por si sem intervenção externa. A 

do ouvidor é a mais importante, a sua autonomia política é a sua não sujeição ao órgão que 

ele fiscaliza, ao titular do órgão que ele vai fiscalizar. Autonomia politica envolve o 

processo de escolha por um órgão externo. Existe autonomia administrativa e financeira, 

em são Paulo aconteceu de retirarem os equipamentos da ouvidoria impedindo seu trabalho.  

Ouvidoria interna e externa se referem exclusivamente ao ouvidor ser da 

instituição ou não, isso não interfere na autonomia. E necessário só nas de policia, que 

envolvem questão de segurança.  

4) Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

Quando as denuncias são procedentes, identificam falhas para serem corrigidas no 

serviço público. A administração ouve e elabora radiografia da instituição e identificar onde 

existem as deficiências, como de competência, desonestidade, ou um gestor que realiza 

politica excludente, etc graças as correções a administrativas. 

5) O Sr. é a favor de um sistema nacional de ouvidorias públicas? 

O problema é saber qual o grau de ouvidoria que se terá. Existe resistência por 

parte dos ouvidores que tem cargo em comissão. A questão então é que sistema é esse. O 

professor Rubens Lyra tem lutado por sistemas que consagram a ouvidoria autônoma. O 

ponto central é um sistema que consagre a autonomia. No poder executivo federal não há 

ouvidor com mandato, apenas na administração federal algumas agências reguladoras. Nos 

estados, apenas em mg tem ouvidor com mandato, aqui o ouvidor tem status de secretario. 
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Aqui tbm deve assembleia aprovar. Minas tem o modelo mais avançado, com as ouvidorias 

especializadas e algumas como da saúde com exigência da lista tríplice. 

Como o sistema poderia ser viabilizado? Com lei federal. O texto sobre a 

autonomia traduz a proposta. O ouvidor geral da união seria escolhido e teria mandato. 

Quem não defende autonomia não tem argumentos, e estão defendendo seus interesses 

pessoais, não há artigo acadêmico que defenda isso. Dizem ser a garantia de confiança do 

gestor, mas o mandato é uma garantia de participação da sociedade de autonomia da gestão. 

É preciso que o processo garanta agilidade, garanta resposta sob pena de responsabilidade, 

deve também ter garantia de sigilo e ter relatórios. 

6) Partindo-se da possibilidade de ser implementado esse sistema nacional de 

ouvidorias públicas, o Sr. é favorável à existência de um atendimento unificado?  

É vital. Quem deve dirigir é o ouvidor, deve exigir repostas, tomar decisões etc. 

Sem essa centralização não é possível. Nem sempre é fácil ter contato direto com o 

ouvidor, sempre é um funcionário de terceiro escalão que possui somente funções 

burocráticas. A burocratização da ouvidoria é ruim, perde-se a pessoalidade. 

Quando há integração tem mais comunicabilidade.  

Ao final da entrevista, Rubens Lyra teceu comentário, não vinculado 

especificamente a nenhuma pergunta, nos seguintes termos: 

É preciso atentar para questão da ouvidoria publica e privada. A ouvidoria pública 

está voltada com o órgão publico para realizar a administração publica, deve ter 

transparência, pessoalidade, justiça, constituição social. O ouvidor público deve procurar 

participação, sob viés democrático. O perfil do ouvidor privado é de relações públicas, estar 

atento a questão do mercado. O do ouvidor publico é seu compromisso com democracia, 

ele deve ter credibilidade com a população. Daí é preciso um código de ética do ouvidor 

público, um de boas maneiras para seu comportamento.  
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4 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA TRÊS 

Entrevistado: José Eduardo Elias Romão, ouvidor-geral da União. 

Data da entrevista: 28/02/2012. 

Entrevistadora: Dayana Gargano Perdigão 

Modo de realização da entrevista: A entrevista com o Dr. José Eduardo Elias Romão foi 

realizada presencialmente, em Brasília. 

Resumo do curriculum lattes do entrevistado: Possui graduação em Direito pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (1998), especialização em Direito Humanos (2001), 

mestrado (2003) e doutorado (2010) em Direito Público pela Universidade de Brasília. Tem 

experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando 

principalmente nos seguintes temas: criança e adolescente, estado democrático, 

hermenêutica, administração pública, mediação de conflitos e comunicação social
2
.  

 

Conteúdo da entrevista: 

Parte I 

Em um primeiro momento, o entrevistado respondeu a perguntas diretas e concisas 

formuladas pela equipe de pesquisa. 

O conteúdo de tais perguntas e as suas respectivas respostas foi o seguinte: 

1) A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? 

Em parte. A ouvidoria é um órgão singular e unipessoal. Singular no sentido de 

que, em termos funcionais (formais), está adstrita ao ocupante do cargo de ouvidor, uma 

vez que este concentra as funções de atuação e de decisão. Unipessoal porque, 

                                                 
2
 Fonte: http://lattes.cnpq.br/3895824191614515 . Certificado pelo autor em 30/03/12 
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necessariamente, do perfil do ouvidor depende a autonomia do órgão. Tendo em vista que o 

ouvidor é um mediador da administração, a eleição não é a solução para a independência. 

2) O Sr. é a favor da eleição de ouvidores? 

 Não, pelos motivos expostos na questão anterior, mas acredito que a lista tríplice é 

uma boa saída para que se tenha um método mais democrático de seleção do ouvidor, uma 

vez que tal forma de eleição concilia a qualidade deste com certa participação popular. 

 3) O que garante a autonomia da ouvidoria? 

Autonomia financeira e autonomia administrativa (criação do próprio plano de 

ação e o poder de locar servidores). 

 4) Quais são as medidas legislativas ou administrativas propostas com mais 

frequência para evitar a repetição de irregularidades na OGU? 

             Medida legislativa (normativa): edição de portarias. Exemplo: foi proposta pela 

CGU uma portaria para apurar prestação de contas. 

             Medida administrativa: modificação/extinção de atos, produção de recomendações 

aos servidores. 

 5) Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

             As ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos 

produzindo uma tradução das manifestações, transformando problemas particulares em 

problemas coletivos. Trata-se de uma oportunidade de aprimoramento, amparado por 

formulações legais, do serviço prestado pelo Estado. 

 6) Quais são as medidas mais frequentes propostas para a prevenção e/ou correção de 

falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público? 

             No que se refere à prestação inadequada dos serviços públicos, as medidas tomadas 

com mais frequência são: reciclagem e treinamento de pessoal. 
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             Já quando se trata de casos que envolvam alguma ilicitude/irregularidade, é feito o 

enquadramento do servidor no sistema de controle (correição, auditoria, punição). 

Parte II 

Em um segundo momento da entrevista, José Eduardo Elias Romão foi estimulado 

a falar espontaneamente sobre diversos aspectos que concernem à temática das  ouvidorias.  

De acordo com Romão, a Ouvidoria-Geral da União (OGU) é, muitas vezes, 

confundida pelo cidadão com uma instância recursal. O cidadão que está insatisfeito com o 

tratamento dispensado pela ouvidoria de algum dos ministérios, por exemplo, procura a 

OGU como forma de rever o tratamento dado pela ouvidoria especializada. 

Durante a entrevista, Romão esboçou uma pirâmide numa folha de papel, 

semelhante a esta: 

 

Segundo ele, a pirâmide não indica hierarquia, mas, sim, o grau de abrangência da 

ouvidoria. As ouvidorias da base tratam as manifestações de casos mais pontuais, 

peculiares (exemplo: o cidadão que quebrou o pé e foi mal atendido pelo serviço de saúde 

do posto “x”), enquanto que, à medida que se direciona ao topo da pirâmide, a ouvidoria 

fica adstrita a assuntos mais gerais e a questões de controle/administração. 



 17 

Uma das funções da OGU é, por exemplo, coordenar as ouvidorias federais. O 

órgão auxilia as ouvidorias a se estruturarem, bem como ajuda a implementar ouvidorias 

em órgão federais que delas necessitem. 

Romão disse que espera que nossa pesquisa forneça, no mínimo, critérios 

uniformes de triagem e classificação de manifestações em relação ao recebimento destas 

pelas ouvidorias federais. 

Ele ainda disse que pretende instalar um sistema online de integração das 

ouvidorias federais, semelhante ao usado pela ouvidoria do Estado de São Paulo. Nesse 

sistema, as manifestações seriam encaminhadas para as ouvidorias especializadas 

automaticamente, com o reconhecimento de palavras-chave e autopreenchimento intuitivo, 

de forma a facilitar o manuseio para o cidadão. 

Deveria haver, para tanto, um centro na OGU que faria a “triagem residual” das 

manifestações que não forem automaticamente encaminhadas para o setor responsável e 

das manifestações devolvidas pelas ouvidorias especializadas por haver sido encaminhadas 

erroneamente pelo sistema. 

O Dr. Romão foi questionado sobre o porquê de a OGU não responder às 

manifestações dos cidadãos. Ele disse não haver pessoal suficiente para tanto. Acrescentou 

dizendo que o ouvidor não é um representante do povo e que a ouvidoria não é um órgão 

que deva garantir a participação popular ativa. Para tanto, disse ele, há os parlamentares. A 

ouvidoria é um órgão ligado à administração pública e, como tal, pauta as suas ações no 

sentido de orientar ações governamentais. 
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5 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA QUATRO 

Entrevistado: Manoel Eduardo Camargo e Gomes, UFPR. 

Data da entrevista: 09/03/2012. 

Entrevistadores: Ana Luiza Superbi Coelho, Igor de Carvalho Enríquez e Danilo Ribeiro 

Peixoto. 

Modo de realização da entrevista: A entrevista com o Dr. Manoel Eduardo Camargo e 

Gomes foi realizada mediante videoconferência, a partir de programa de computador 

gratuito adaptado para essa finalidade.  

Resumo do curriculum lattes do entrevistado: Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes, 

professor do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 

Paraná, com mestrado em Instituições Jurídico-Políticas e doutorado em Direito do Estado, 

lider do Grupo de Pesquisa intitulado Controle do Estado, advogado e sócio da Felippe, 

Gomes e Isfer Sociedade de Advogados.
3
 

Conteúdo da entrevista: 

Parte I 

Em um primeiro momento, os entrevistadores prestaram informações resumidas a 

respeito da pesquisa – a pedido do entrevistado, e, logo depois, iniciou-se diálogo inicial a 

respeito das ouvidorias públicas. 

Nesse diálogo inicial, os entrevistadores registraram que, segundo o professor de 

Curitiba, não há um modelo acabado de ouvidoria. Outras informações relevantes 

consistiram em esclarecimentos de ordem terminológica – ouvidoria interna e externa; 

ouvidoria de controle intra-orgânico e ouvidoria de controle extra-orgânico. 

O entrevistado destacou que as ouvidorias verdadeiramente externas não possuem 

vínculo com o Estado. Destacou ouvidoria localizada em Santo André como experiência 

                                                 
3
 Fonte: http://lattes.cnpq.br/7966210144610232 . Certificado pelo autor em 28/10/11.  
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pioneira no Brasil, nesse sentido. Elucidou ainda que a expressão “ouvidoria externa” não é 

utilizada comumente com esse sentido. 

Parte II  

Na segunda parte da entrevista com o Dr. Manoel Eduardo Camargo e Gomes, 

aplicou-se perguntas pré-estabelecidas – retiradas do questionário padrão direcionado aos 

ouvidores especializados da OGE – e a estas somaram-se outras formuladas durante as 

conversas, da mesma forma como ocorreu durante a entrevista com o Dr. Rubens Pinto 

Lyra.  

O conteúdo de tais perguntas e suas respectivas respostas foi o seguinte: 

1) A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? Por quê? 

O instituto Ombudsman nasce como forma de controle da administração, ele 

atipicidades em relação aos outros tipos de controle. Dentro disso, está a unicidade que é 

diferente do Ministério Público, então não é possível falar em ouvidoria, mas sim em 

ouvidor, o homem titular do cargo. O ombudsman está assentando na unipessoalidade, no 

titular do cargo. Acrescenta-se que instituição não tem poder decisório, é chamada de 

“magistratura da persuasão”. Por isso, a força do titular do cargo é tal que deve ter 

persuasão perante a administração pública, sem isso a ouvidoria perde a eficácia. 

 A eleição do ouvidor, a legitimidade do titular do cargo e a força desse titular é 

fundamental para atender aos objetivos. O ouvidor tem força pessoal que vem da sua 

escolha, sem isso perde-se a eficácia. Por este motivo, o ombudsman tem alta 

respeitabilidade e é eleito pelo parlamento. A eleição é elemento fundamental e tem relação 

direta com a qualidade do ouvidor. 

Discute-se qual seria esse colégio eleitoral. Na ouvidoria de Santo André, o 

ouvidor é eleito pelo colégio eleitoral formando por representantes da sociedade civil, bem 

como a ouvidoria de São Paulo (acho que é a de polícia). 
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A ouvidoria externa tem a ver com a localização institucional. Segundo a 

classificação em intra-orgânica e extra-orgânica. A primeira está no próprio poder 

executivo, legislativo ou judiciário, já a segunda está na sociedade civil. A ouvidoria de 

Santo André é externa, o ouvidor é eleito pela sociedade civil, a ouvidoria de São Paulo 

(polícia?) é intra-orgânica mesmo sendo a sociedade civil que o elege, porque ela está 

subordinada ao órgão estatal. O que se deve preconizar é que as ouvidorias estejam dentro 

da sociedade e não dentro do órgão.  

Na ouvidoria interna o ouvidor perde a ligação com a sociedade, pois deve 

cumplicidade ao órgão estatal. Para a ouvidoria ser externa ela deve ter autonomia 

administrativa e financeira, deve ter um orçamento público destinado a ela, o ouvidor não 

pode ser destituído pelo órgão público, não precisa de prestar contas para o órgão que está 

vinculado e a eleição contaria com colégio eleitoral fora do Estado. 

2) O Sr. é a favor da eleição de ouvidores? Por quê? (eleição direta) 

 É a favor da eleição indireta se o colégio fosse legitimamente constituído, e é a 

favor também de um eleição direta. A última dá mais legitimidade, que está ligada 

diretamente a eficácia da atuação do ouvidor.  

A ouvidoria não tem poder de decisão e como o seu instrumento é a 

recomendação, a ouvidoria só tem força se o ouvidor tem força pessoal. A recomendação 

pode facilmente não ser acatada sem custo nenhum para o gestor. O que está em jogo para a 

eficácia da ouvidoria é a legitimação do ouvidor. A natureza do mandato do ouvidor é 

imperativo. 

A eficácia do controle depende das características pessoais do ouvidor. Se pegar os 

titulares dos cargos ombudsman são pessoas que tem força, são notórias, que se envolveram 

em lutas dos direitos, como alguns juízes da corte. 

Na ouvidoria interna o nível hierárquico do ouvidor deve ser superior. 
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3) O que garante a autonomia da ouvidoria? 

 Para ter autonomia tem que ter previsão legal. O ato normativo que a institui é que 

dará autonomia. A natureza de ato normativo tem ligação com a ouvidoria ser interna ou 

externa, dependendo se for lei, decreto ou portaria. O ombudsman tem previsão 

constitucional. 

4) Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

Quando surgiram os primeiros ombudsman, eles eram controle de legalidade, eram 

controladores da lei com a missão de que se cumprisse a lei. Eles começaram a defender os 

cidadãos dos atos da administração. Passaram a controlar a moralidade, economicidade, ou 

seja, passaram a controlar outros princípios além da legalidade. O ombudsman passou a 

controlar atos vinculados e discricionários, passou a defender a boa administração 

controlando não só atos vinculados. O ombudsman auxilia o serviço público porque exerce 

controle sob a administração pública para que não viole os direitos dos cidadãos. O 

ombudsman controla também a eficiência. 

5) O Sr. é favorável a um sistema nacional de ouvidorias públicas? 

Sim, uma rede nacional. 

6) Como esse sistema poderia ser viabilizado? 

Do ponto de vista procedimental, as redes tem que ser constituídas, deve ter um 

pacto federativo para a unificação dos ouvidores em todos os níveis na federação. 

7) O Sr. acredita ser necessário e possível um atendimento unificado? 

É complicado, uma das características da instituição é que como ele é um 

instrumento novo, o importante é a informalidade e oralidade. O ombudsman se justifica 

pela informalidade e dentro dessa a oralidade. O ouvidor tem que atender diretamente aos 

reclamantes de forma oral e informal. Deve ter ouvidorias setoriais para isso. Um exemplo 

é ter ouvidoria da agencia de telefonia em todas as capitais, para o cidadão ter acesso direto. 
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Elas poderiam receber a reclamação. O que não se pode perder é o vínculo pessoal entre 

cidadão e ouvidor, porque aniquilaria a instituição.  

O ouvidor é o único servidor que pode postular interesse privado dentro da 

administração pública. Ele defende o interesse do cidadão dentro da administração. O 

mandato está ligado a pessoalidade. O ouvidor transforma reclamação privada em pública.  

Deve-se buscar a máxima distância entre ouvidoria e Call Center, ouvidoria não é 

balcão de reclamação, é órgão de controle. A instituição só se justifica se for diferente das 

outras instituições. E a marca do ouvidor é a pessoalidade, sem isso não é ouvidoria, mas 

balcão de reclamação. Deveria ter ouvidores adjuntos para atender a população ou um 

assessor qualificado. O que não pode é virar call center sem pessoalidade. 

Todas as formas de comunicação são possíveis, essa informalidade é a marca da 

ouvidoria. Preserva-se a pessoalidade se o ouvidor tiver contato pessoal com todas as 

reclamações e fazer recomendações em cima delas, ainda que não tenha contato pessoal 

com o reclamante. 
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6 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA CINCO 

Entrevistado: Gustavo Costa Nassif, presidente da ABO-MG 

Entrevistadores: Aline Rose Barbosa Pereira e Danilo Ribeiro Peixoto 

Data da Entrevista: 16/03/2012 

Modo de realização da entrevista: A entrevista foi realizada presencialmente no dia 16 de 

março de 2012, no gabinete do Dr. Gustavo Costa Nassif, localizado na Escola de Contas 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  

Resumo do curriculum lattes do entrevistado: Possui graduação em Direito - Faculdades 

Milton Campos (1994); Especialização em Direito do Estado (IEC-PUC/MG); 

Especialização em Controle Externo de Contas Públicas (TCE/MG-PUC/MG); Pós 

Graduação Em Gestão Educacional Centro Universitário Newton Paiva); Mestrado em 

Direito Público (PUC/MG); Doutorado em Direito Público com a distinção Magna cum 

laude (PUC/MG); Atualmente é Diretor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro 

Aleixo (TCE/MG); Presidente da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - seção 

Minas Gerais; Professor do Centro Universitário Newton Paiva; Membro do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE - Centro Universitário Newton Paiva; Membro 

do Colegiado e do Núcleo Estruturante do Curso de Direito do Centro Universitário 

Newton Paiva; Membro dos Conselhos Editoriais das Revistas: Jurídica do Iptan e 

Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva; Membro Diretor do Colégio 

Brasileiro de Faculdades de Direito - Seção Minas Gerais; Membro da 3.ª Turma Julgadora 

do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG; Foi Ouvidor de Fazenda Patrimônio e 

Licitações Públicas do Estado de Minas Gerais por dois mandatos consecutivos (2006 - 

2010); Foi Presidente da Comissão de Ética da Ouvidoria Geral do Estado de MInas Gerais 

por dois mandatos consecutivos (2006-2010); Foi Membro do Conselho de Corregedores 

do Estado de MInas Gerais.
4
 

                                                 
4
 Fonte: http://lattes.cnpq.br/2545314837536550. Certificado pelo autor em 26/03/2012.  
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Conteúdo da entrevista:  

Parte I 

Inicialmente, houve conversas preliminares acerca da função da ouvidoria pública, 

linguagem e atendimento ao público.  

Após considerações de ordem filosófica, Gustavo Costa Nassif asseverou a 

necessidade de fazer com que “as pessoas entendam o papel das ouvidorias, fazer com que 

os cidadãos se sintam co-legisladores”. 

Após esse último apontamento, os entrevistadores questionaram-no sobre como, 

na prática, possibilitar que isso aconteça. 

Gustavo Nassif aduziu o seguinte: 

1. Investir na educação em todos os níveis. 

2. O Estado deve ter instrumentos para levar o conhecimento a toda a sociedade. 

Como o procon, ele faz com que a pessoa se sinta no direito de reivindicar um direito 

subjetivo seu, o que já é um indício de capacidade para atuação cidadã. O procon não deixa 

de ser um promotor de educação cidadã. 

3. Produção de cartilhas com uma linguagem fácil e sobre a atuação prática. 

4. Necessidade de parcerias para ter núcleos de atendimento presencial (mas esses 

núcleos têm que ser melhorados, dada a precariedade de simples guichês para questões 

sigilosas). O atendimento presencial, em que você pode ver todos os instrumentos 

linguísticos, é o ideal. 

5. É preciso promover processos de inclusão social, necessidade de ouvir a voz do 

menos favorecido. 
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Parte II 

Atentando-se ao destaque que o entrevistado conferiu ao atendimento presencial, a 

entrevistadora Aline Pereira, logo após diálogo acerca das manifestações via internet, 

mencionou que seria interessante que haja tal forma de manifestação. Contudo, ressalvou 

que, ela não poderia ser a única, considerando o analfabetismo e o acesso reduzido à 

internet no Brasil. Questionado acerca do que pensava a respeito, Gustavo Nassif teceu as 

seguintes reflexões: 

“Quando eu falei sobre a questão da internet, estou dizendo que você ganha, 

quantitativamente, alcançando um número maior de pessoas. Estamos falando aqui de uma 

parte da sociedade, que são os menos favorecidos. A ouvidoria tem a obrigação de 

promover a inclusão social. A ideia da inclusão do outro, de que você precisa ouvir a voz 

do menos favorecido é fundamental, é absolutamente fundamental para que o processo 

democrático e a maturidade se desenvolvam. Nós tivemos uma grande experiência, e 

falando como presidente da ABO-MG consigo enxergar a ouvidoria como um órgão mais 

amplo que uma ouvidoria instalada. Acredito que todo órgão que se ponha a ouvir alguém é 

uma ouvidoria. Acredito que a imprensa faça o papel da ouvidoria. A Cruz vermelha, no 

âmbito internacional, funciona como ouvidoria. Uma comissão de direitos humanos 

funciona como ouvidoria. Uma Assembléia funciona como ouvidoria. A ouvidoria pode até 

ter um órgão vocacionado, preparado tecnicamente, mas não é apanágio de num órgão 

localizado só na Administração Pública. A missão de ouvir é muito mais ampla. Em 

parceria com o Ministério Público de MG desenvolvemos um projeto chamado Ministério 

Público itinerante, que fez uma caravana, física, um caminhão com gabinetes de 

atendimento. Fomos a mais de seis cidades do estado de MG e fizemos um trabalho 

multidisciplinar. Primeiro, apresentar o promotor à sociedade, especialmente o promotor 

àquela sociedade que tem dificuldade acesso a ele. Foi feito do promotor um alongamento 

da ouvidoria. O promotor tem que ouvir, também é um canal que filtra demandas e 

impulsos sociais. A ouvidoria do MP, canal que ouve acerca das atividades do MP. 

Convidamos a OGE. É uma forma de levar os ouvidores numa caravana dessa onde haja 

espaço para ser ouvido presencialmente. Juntos fomos convidando instituições – na área de 

saúde, por exemplo – agregando ouvidores, promotores, agentes públicos de outras 
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secretarias – sejam dos municípios onde estavam instalados. Formamos uma tenda para de 

150 alunos de escolas públicas. Na parte da manhã, havia duas ou três palestras falando 

sobre o MP e os crimes em que atua. Falando de ouvidoria, falando sobre um mix de 

cidadania. Aquelas crianças de 12,13 anos, o adolescente em formação faziam perguntas.  

Tivemos milhares de pessoas ouvidas. Conversavam com os ouvidores no 

caminhão. Muitas demandas que eram federais acabaram de certa forma 

repassadas.Relatórios foram feitos. Temos relatórios brilhantes da ouvidoria do Ministério 

Público que precisam ser consultados. Essa caravana da cidadania mostrou como o estado, 

ainda que por intermédio de uma associação, por um poder que é o MP, associando, 

angariando outros órgãos, como ouvidoria do estado, serviço social autônomo, todo mundo 

se debruçou porque viu a importância de levar à sociedade e principalmente a regiões 

periféricas do estado, onde não tem promotor, às vezes não tem juiz, onde a maioria da 

população tem a sua vida voltada ao campo, para a agricultura, onde as leis são pouco 

difundidas, onde o conhecimento é muito pouco difundido, onde o analfabetismo é muito 

grande. As pessoas viam o caminhão com as estruturas, várias estruturas montadas em seu 

entorno, incluindo tendas com salas de aula passando vídeos etc. Isso foi uma realização. 

Isso foi a resposta de como o estado deve levar a educação para a cidadania. Depois de ter 

feito todo esse contorno, é importante pegar esse exemplo prático do Ministério Público 

Itinerante e dizer – olha, Ouvidoria Geral do Estado, olha outros órgãos do Estado, 

precisamos fazer a mesma coisa, ou vocês precisam fomentar a mesma coisa. É preciso que 

o Estado coloque seu bloco na rua. É preciso que o Estado tenha a disposição para viajar a 

Porteirinha, Almenara, Pedra Azul, Manga... todos os lugares em que normalmente 

chegam, mas que chegam com menor intensidade. O exemplo do Ministério Público 

Itinerante é exemplo de ouvidoria no exemplo macrossocial.  

Foram feitos vários relatórios e vários vídeos. Esse projeto está concorrendo ao 

projeto Inovar, capitaneado pela Vale e é um projeto destacado pelo Banco Mundial, 

quando visitou o projeto em Abaeté. 

É necessário que exista um pano de fundo que caminhe desde a sua dimensão mais 

ampla – se o Estado, se o governo não tiver a percepção de que democracia é uma questão 
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de alteridade, é estar aberto ao diferente, ao estrangeiro, ao outro, dificilmente se consegue 

instaurar políticas públicas de participação social e fomento à cidadania. O Estado precisa 

entender, na mente de seus agentes políticos, de seus gestores, de seus servidores, que só é 

possível construir uma sociedade legítima, justa, com a inclusão das pessoas. Então a ideia 

de alteridade deve inspirar as ações do Estado, que deve institucionalizar e criar 

procedimentos e não medir esforços – seja virtualmente, seja presencialmente, seja 

cooperativamente – precisa dar as mãos ao privado, a associações, à sociedade civil, 

instituições de muita força. O projeto de governo do nosso governador diz que a 

continuidade do governo iniciado em 2003 é implantar uma política de participação social. 

Podemos cobrar do governo aquilo o que foi prometido na campanha eleitoral. Não tenho 

dúvida que esse governo, sério como é, não mede esforços para levar essas demandas à 

sociedade. Mas nós, professores, pesquisadores, estudantes, defendendo a democracia, que 

queremos efetivamente, queremos maturidade, temos que cobrar, temos que agir. A palavra 

é ação. Inspira-se pela alteridade e age-se pela vontade, pela disposição. Ouvidoria pública 

é muito mais do que um órgão. É muito mais do que a gente institucionalizar esse discurso. 

Eu acho que é um ato de solidariedade, um ato de inclusão, um ato de respeito aos direitos 

humanos. Por isso venho dizendo que acredito que as ouvidorias públicas, com todos os 

seus defeitos, com todo o desconhecimento, seja dos agentes que operam a ouvidoria, seja 

dos agentes que, embora não operem a ouvidoria, não compreendem na Administração 

publica o que é ouvidoria, seja por desconhecimento pela ausência de maturidade da 

sociedade que não entendeu o que é ouvidoria. Compete a esse conjunto de coisas fazer 

essa ideia acontecer. Democracia é um caminhar permanente. Democracia não é uma 

pretensão de ser perfeito, mas a compreensão de uma busca, de um porvir que é 

permanente. Nisso, a possibilidade de ampliar a estrutura, melhorar os nossos conceitos, 

ampliar a dimensão da justiça que se insere nesse caminhar e levar uma vida melhor, mais 

justa, mais feliz ao cidadão.  

Por isso discuto ouvidoria sob um aspecto mais filosófico. Partir do fundamento 

filosófico consigo construir o pilar institucional da ouvidoria. Consigo discutir que o 

mandato é bom, mas tem os seus problemas. Que a eleição pelo conselho é bom, mas tem 

os seus problemas. Que o mandato maior ou menor é bom, mas tem os seus problemas. Que 

uma ouvidoria vinculada ao governador pode ser boa, mas tem os seus problemas. Que um 



 28 

projeto nacional de ouvidoria pode e será muito boa para ser discutido pela sociedade, mas 

terá suas recriminações. Não podemos fechar os olhos que estamos buscando algo e 

devemos permanentemente aperfeiçoar esse algo. Vamos criar um conceito, uma natureza, 

um modelo de ouvidoria, mas um modelo de ouvidoria nunca será um melhor modelo. A 

sociedade é dinâmica, o ser humano é dinâmico, a mudança, o devir, abastece o homem, faz 

com que o homem cresça. Temos que ter abertura, que é uma abertura lingüística, abertura 

para alteridade, para a mudança. Ouvidoria é fazer gestão da mudança. É não estar 

enclausurado, não criar classificações permanentes, usar sempre como exemplo o 

aprendizado. É aprender o tempo todo. 

É do ponto de vista o instrumento que tem a maior possibilidade de fazer com que 

a sociedade tenha um pouco mais de integração. É um instrumento de integração social. 

Mas é preciso conhecê-la. Ela tem um potencial tão grande que os governos têm medo dela. 

No íntimo, têm. A ouvidoria é capaz de mostrar a nudez. Entendo a nudez no sentido 

metafórico, mostrar os seus defeitos. Mas ela também é a que cria a oportunidade, sinaliza 

para a solução. Então, a ideia de ouvidoria para mim é uma ideia diferente das discussões 

que vêm sendo travadas hoje. Quero discutir sim questões pragmáticas, mas eu preciso que 

algo se inscreva nesse pragmatismo o tempo todo, sob pena, e acho que muita gente, 

embora esteja mechendo com isso, desconheça o que de fato é ouvidoria – ora colocando 

como salvação do monte, algo messiânico, ora colocando-a como algo medíocre.  

Não consigo discutir ouvidoria sem discutir uma coisa básica: garantia de direitos. 

Ela presta para isso. Ela é a conexão entre dois montes – na verdade é um monte só, mas 

que se separaram por alguma razão histórica – que é a ideia de ociedade e Estado, mas que 

precisa-se entender como algo que faz parte de uma mesma unidade.”  

Parte III 

Após o debate inicial, os entrevistadores aplicaram algumas das perguntas 

reproduzidas no modelo de questionário padrão de entrevistas aos ouvidores, acrescentando 

alguns questionamentos adicionais. 

O conteúdo integral de tais perguntas e respostas foi o seguinte: 
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1)A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor? Por quê? 

“A experiência da lei mineira, em que qualquer pessoa possa se candidatar a um 

processo seletivo, que é um mix de seleção e eleição, acho que tem a sua validade, a sua 

importância. Não sei se um processo eleitoral mais amplo, um pouco fora da nossa cultura, 

pois os nossos magistrados, os nossos promotores são concursados. Mas eu vejo a 

metodologia do estado, desde que haja regulamentação, como um mix de eleição e de 

concurso. Acho que é bom, acho que funciona. Pode ser aprimorado, mas precisamos de 

vivenciar melhor essa experiência, regulamentá-la de maneira universal. Não é qualquer 

pessoa que pode ser ouvidora. Precisa de um nível mínimo de informação. É uma espécie 

de magistratura, a pessoa precisa compreender o que está fazendo. O que não existe, nos 

cargos para o legislativo, para o executivo, para ocupar um cargo de juiz, promotor, 

conselheiro do Tribunal de Contas, é necessário que haja requisitos mínimos e acho que 

isso deve ser atendido. Por concurso, uma parte que é (...) e outra parte que é eletiva, acho 

que é democrático. A pergunta é: o conselho é o melhor para eleger? A resposta que dou é 

que, em alguns casos, sim, é muito bom, mas em outros casos entendi que o conselho atuou 

de forma corporativa. Mas entendo que a forma corporativa foi em virtude de uma ausência 

de regulamentação. Mas acho que essa é uma boa implementação, pois se oportuniza a 

qualquer pessoa da sociedade que atenda os pré-requisitos a se candidatar, a mostrar a sua 

cara, a dizer a que veio e a se submeter a um processo eletivo, ainda que mais restritivo, 

vinculado a algum tipo  de conselho que reúne várias representações de vários setores. Isso 

pode ser melhorado, mas não é ruim.”   

2) O Sr. é a favor da eleição de ouvidores? Por quê?  

“Se a gente sequer o que é ouvidoria ainda, é difícil se falar em eleição direta. 

Embora o aprender fazendo seja algo a que eu sou muito adepto, imagino que a sistemática 

atual atende o que também não tenho nenhum tipo de oposição à eleição. O grande 

problema da eleição é que ela, ao utilizar critérios universais, tem dificuldade de qualificar 

esse agente para exercer esse cargo. Continuo achando que as pessoas devem ser 

qualificadas para desempenhar determinadas funções. Mas se a eleição não criar nenhum 

prejuízo nessa instância, não tenho nenhum embargo contra a eleição, é legítimo. Numa 
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democracia não se pode dizer que a eleição é ilegítima. Estando presentes os pré-requisitos 

para ocupar o cargo, a eleição é também uma forma democrática e legítima para a sua 

escolha.”  

3) O que garante a autonomia da ouvidoria? 

Não existe nenhum órgão que seja isento de pressão política ou de interesse. Existe 

uma maneira de diminuir a intensidade dessa pressão. O próprio direito nos dá essa resposta 

quando institui mandato, quando institui independência funcional, quando institui concurso, 

quando o órgão não seja subordinado, não seja vinculado, porque o vinculado também tem 

essa possibilidade, tem essa possibilidade de interferência. O ouvidor que está vinculado de 

certa forma assume um certo tipo de vínculo com a instituição a que está ligada. Todos 

esses fatores, em certa medida, influenciam. Há quem diga que deve-se depositar um pouco 

também nas próprias virtudes humanas. Pressupor que o ouvidor deve ser um sujeito ético, 

senhor das suas funções, conhecedor do seu trabalho, engajado no projeto democrático, mas 

isso pode não acontecer. Quem diz quem tem virtude e quem não tem? Pode haver pessoas 

envolvidas e engajadas, mas isso eu não posso mensurar. Então, eu creio que a 

independência é feita por instrumentos jurídicos que possibilitam que esse agente público 

esteja o mais distante possível e o mais independente possível das intromissões e 

interferências políticas, naturais e corriqueiras que assistimos naqueles órgãos que 

tradicionalmente estão a funcionar há vários anos. A mesma pressão se tem no judiciário, 

no MP... e a mesma pressão na ouvidoria. Se a magistratura assumir a função de 

proeminência como deveria sê-la, imagino que uma parte poderia ser por eleição, outra 

parte por concurso, respeitando critérios editalícios que desvinculassem ao máximo o 

agente... Acho que uma estrutura semelhante ao MP é bastante interessante. Por que não 

fazer ouvidorias setoriais, dentro do estado, por exemplo, todos concursados e o ouvidor 

geral e ouvidores especializados se candidatam como um promotor se candidata para ser 

procurador geral ou coisa do gênero, escolhidos pelos seus pares e encaminhada uma lista 

para a autoridade superior escolher. Isso contribui para a independência. Quero deixar claro 

que nenhuma das minhas respostas são respostas modelares, são indicativos de que se possa 

construir algo que seja bom e seja sujeito a uma reforma para o melhor, a partir da 

experiência. 
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4) Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos? 

Recebendo todas as demandas, envolvendo todos responsáveis, procurando 

solucionar o problema e dando sempre uma resposta ao cidadão, durante e ao final da 

investigação. 

5) O Sr. é favorável a um sistema nacional de ouvidorias públicas? 

Sim. Imagino que para que o instituto das ouvidorias possa funcionar de maneira 

regular, é necessário que se tenha normas que institucionalizam as ouvidorias, sob pena de 

se ter algo que é chamado de ouvidoria, mas não se caracteriza como uma ouvidoria. O que 

temos hoje é uma multiplicidade muito grande. Muito bom que seja múltiplo, mas é 

necessário que a partir dessa multiplicidade se construa uma universalidade com caráter 

sensível a essas questões múltiplas com relação às ouvidorias. Precisamos sim construir um 

sistema que tenha dimensões basilares, matrizes de como deve funcionar uma ouvidoria. 

Claro que, estando lá, há peculiaridades locais. Sem estando lá, as ações dos entes 

federativos, dos órgãos... Lembre-se que temos que conjugar institucionalização com 

abertura democrática. Nem podemos institucionalizar de forma que haja enclausuramento 

do instituto e nem podemos ter uma abertura de modo que não haja institucionalização. 

Dede que seja mediante um amplo debate. É preciso passar por um amplo debate público. 

Não só com os intelectuais, mas também com os que trabalham com ouvidorias, todos os 

setores que podem contribuir. 

6) Como esse sistema poderia ser viabilizado? 

Tem que ser viabilizado por um debate público. 

7) O Sr. acredita ser necessário e possível um atendimento unificado? 

Acredito que você respeitando os entes federativos, deveria ser montada uma rede 

de informações, um banco de dados unificado. Uma rede de cooperação intergovernamental 

talvez, entre os vários planos de governo, várias instituições que podem estar ligadas a 

vários órgãos, inteligências... Mas é preciso respeitar as estruturas locais, as condições 

locais, pois senão não há nem condições operacionais de desenvolver esse fluxo 



 32 

comunicacional nessa dimensão. A prefeitura do interior, a secretaria da prefeitura cria o 

seu banco de dados, trabalha com a exposição, mas tem que cuidar do seu público, tem que 

ter limites para cuidar de seu público, mas pode interagir com os demais a título de 

cooperação. Uma rede de ouvidorias é algo muito inteligente e muito interessante.  

8) Logo após a resposta à última pergunta, Aline Pereira fez a seguinte intervenção: “acho 

que esse sistema unificado foi pensado no sentido de, havendo uma manifestação, que seja 

lançada num banco de dados único para evitar a duplicidade de manifestação. Uma 

determinada ouvidoria pode registrar uma manifestação e...” 

Gustavo Nassif: “é direito dele”. 

Aline Pereira: “mas isso não seria contraproducente?” 

Gustavo Nassif: “Operacionalmente poderia, numa certa medida, sim. mas o cidadão tem o 

direito de provocar. Pode-se ter um banco de dados que lhe ajude a entender isso, mas 

nunca você vai poder impedir.”  



ANEXOS 

1. TABELAS 

 

1.1 Dados obtidos nas entrevistas feitas com a População Geral  - quantidade e porcentagem: 

 

Frequência Percentual

180 60,0

20 6,7

20 6,7

20 6,7

20 6,7

20 6,7

20 6,7

300 100,0

Juiz de Fora

Total

Belo Horizonte

Coronel Fabriciano

Caratinga

Uberlândia

Uberaba

Montes Claros

Município em que foi feita a entrevista

 

 

Frequência Percentual

74 24,7

8 2,7

132 44,0

2 ,7

58 19,3

4 1,3

278 92,7

22 7,3

300 100,0

Ensino superior incompleto

Total

Não foi respondido

Total

Escolaridade dos respondentes

Ensino fundamental

Ensino fundamental incompleto

Ensino médio

Ensino médio incompleto

Ensino superior

 

 

Frequência Percentual

Não 159 53,0

Sim 139 46,3

2 ,7

Total 300 100,0

Mais ou menos

Você sabe como levar suas reclamações ao governo?

 

 

Frequência Percentual

Não 55 18,3

Sim 245 81,7

Total 300 100,0

Você tem interesse em levar suas reclamações ao governo?

 



 

 Frequência Percentual

Não 258 86,0

Sim 42 14,0

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Meio Ambiente

 

 

 Frequência Percentual

Não 190 63,3

Sim 110 36,7

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Segurança

 

 

 Frequência Percentual

Não 203 67,7

Sim 97 32,3

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Educação

 

 

 Frequência Percentual

Não 276 92,0

Sim 24 8,0

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Sistema de Prisões

 

 

 Frequência Percentual

Não 198 66,0

Sim 102 34,0

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Transporte

 

 

 Frequência Percentual

Não 134 44,7

Sim 166 55,3

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Saúde

 

 



 Frequência Percentual

Não 247 82,3

Sim 53 17,7

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Tributos

 

 

 Frequência Percentual

Não 250 83,3

Sim 50 16,7

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Administração Pública

 

 

 Frequência Percentual

Não 297 99,0

Sim 3 1,0

Total 300 100,0

Interesse em reclamar na área de Moradia

 

 

 Frequência Percentual

Não 295 98,3

Sim 5 1,7

Total 300 100,0

Interesse em reclamar em relação ao salário mínimo

 

 

 Frequência Percentual

Não 298 99,3

Sim 2 ,7

Total 300 100,0

Interesse em reclamar em relação ao trânsito

 

 

 Frequência Percentual

Não 299 99,7

Sim 1 ,3

Total 300 100,0

Interesse em reclamar em relação à demora da justiça

 

 

 



 

 Frequência Percentual

164 54,7

13 4,3

6 2,0

1 ,3

1 ,3

1 ,3

10 3,3

1 ,3

2 ,7

1 ,3

1 ,3

22 7,3

1 ,3

1 ,3

1 ,3

1 ,3

6 2,0

1 ,3

9 3,0

31 10,3

2 ,7

1 ,3

5 1,7

1 ,3

1 ,3

1 ,3

1 ,3

1 ,3

4 1,3

1 ,3

1 ,3

2 ,7

1 ,3

1 ,3

1 ,3

1 ,3

299 99,7

1 ,3

300 100,0

Total

Missing

Total

INSS e Escolas Públicas

Referente à educação mas não soube dizer órgão

Polícia Civil

Delegacia de polícia

Anatel, Copasa e/ou Cemig

Juizado Especial

Receita Federal

SUS e Prefeitura

INSS, SUS e Prefeitura

INSS e Prefeitura

Fórum

Procon

INSS e Procon

INSS e Detran

Ministério da Educação - Defensoria pública

Sim, Ministério do Trabalho

INSS e Ministério do Trabalho

Sim, Escolas Públicas

Sim, Prefeitura

Sim, BHTrans

Sim, DETRAN

Sim, DETRAN e BHTrans

DETRAN e Receita Federal

DETRAN e Ministério do Trabalho

ANTT

Sim, SUS

ANS

INSS e SUS

SUS e Escolas Públicas

Secretarias de Saúde e da Educação

Sim, INSS

Sim, mas nunca procurou o poder público

Sim, mas não sabe onde reclamar

Procura por político conhecido

Procura por político conhecido - Vereador(a) do município

Não

Você já teve problemas para cuja solução precisou falar com alguém do poder público?

 

 

 



 Frequência Percentual

15 5,0

106 35,3

3 1,0

1 ,3

3 1,0

1 ,3

1 ,3

170 56,7

300 100,0

Telefone

Pessoalmente

Telefone e pessoalmente

Telefone, pessoalmente e internet

Internet

Outra pessoa resolveu o problema

Não foi informado

Não se aplica

Total

Por qual meio foi feito o atendimento referido na questão anterior?

 

 

 Frequência Percentual

96 32,0

143 47,7

24 8,0

23 7,7

14 4,7

300 100,0

Você já ouviu falar em Ouvidorias Públicas?

Não

Sim, um pouco

Sim, frequentemente

Sim, muito

Ouviu falar, mas não soube especificar o quanto

Total
 

 

 Frequência Percentual

284 94,7

1 ,3

1 ,3

4 1,3

2 ,7

5 1,7

1 ,3

1 ,3

1 ,3

300 100,0

Outra: Ouvidoria da ANTT

Outra: Ouvidoria do Detran

Total

Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas E Ouvidoria de Saúde

Você já procurou alguma  Ouvidoria Pública?

Não

Sim, Ouvidoria Ambiental

Sim, Ouvidoria Educacional

Sim, Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas

Sim, Ouvidoria de Polícia

Sim, Ouvidoria de Saúde

 

 

 Frequência Percentual

1 ,3

1 ,3

3 1,0

8 2,7

2 ,7

1 ,3

284 94,7

300 100,0

Muito ruim

Ruim

Razoável

Bom

Muito bom

Não foi respondido

Não se aplica

Total

O que achou do atendimento?

 



 

Frequência Percentual

Não 1 ,3

Sim, até uma parte 8 2,7

Sim, todo o andamento 5 1,7

Não foi respondido 2 ,7

Não se aplica 284 94,7

Total 300 100,0

Acompanhou o andamento do seu caso?

 

 

 

1.2 Dados obtidos nas entrevistas feitas com os Manifestantes das Ouvidorias  - quantidade e 

porcentagem: 

 

 Frequência Percentual

31 1 25,0

36 1 25,0

37 1 25,0

46 1 25,0

Total 4 100,0

Média das Idades 37,50

Idade do manifestante respondente

 

 

 Frequência Percentual

2 50,0

2 50,0

Total 4 100,0

Juiz de Fora

Belo Horizonte - Posto UAI da Praça Sete

Ouvidoria onde foi entrevistado o manifestante.

 

 

 Frequência Percentual

2 50,0

2 50,0

Total 4 100,0

Ensino Médio

Ensino Superior

Escolaridade do manifestante respondente

 

 

 Frequência Percentual

Não 4 100,0

Você já foi a outro lugar para resolver o problema?

 



 

 Frequência Percentual

1 25,0

1 25,0

1 25,0

1 25,0

Total 4 100,0

Atendentes me informaram

Informaram em outro lugar procurado

Através de conhecidos

Tinha placa no posto

Como você tomou conhecimento sobre ouvidorias?

 

 

 Frequência Percentual

Nenhuma 4 100,0

Tem dificuldade para entender o que o atendente explica?

 

 

 Frequência Percentual

Sim 3 75,0

1 25,0

Total 4 100,0

Pessoalmente, sim.

É a primeira vez que procura uma ouvidoria?

 

 

 Frequência Percentual

Crítica 1 25,0

2 50,0

1 25,0

Total 4 100,0

Solicitação

Sugestão

Se sim, porque procurou esta?

 

 

 Frequência Percentual

Muito bom 4 100,0

O que achou do atendimento nesta ouvidoria?

 

 

 Frequência Percentual

4 100,0Sim, todo o andamento

Pretende acompanhar o andamento do caso?

 

 



 Frequência Percentual

Pouca 1 25,0

Muita 2 50,0

1 25,0

Total 4 100,0

Tenho certeza de que será 

solucionado.

Qual é a sua expectativa sobre ter seu caso solucionado?

 

 

1.3 Dados obtidos nas entrevistas feitas com os Servidores-Atendentes das Ouvidorias  - quantidade 

e porcentagem: 

 

Frequência Percentual

Belo Horizonte 22 40,0

2 3,6

Caratinga 2 3,6

Uberlândia 8 14,5

Uberaba 8 14,5

Montes Claros 5 9,1

Juiz de Fora 8 14,5

Total 55 100,0

Município onde foi entrevistado o servidor atendente

Coronel Fabriciano

 

 

Frequência Percentual

PSIU 21 38,2

UAI 12 21,8

3 5,5

1 1,8

3 5,5

4 7,3

OGE - Cidade Administrativa 1 1,8

BH Resolve 3 5,5

Ministério Público 2 3,6

1 1,8

Total 51 92,7

Missing 4 7,3

Total 55 100,0

Ouvidoria do Município de Belo Horizonte

Belo Horizonte - Posto UAI da Praça Sete

Belo Horizonte - Posto UAI de Venda Nova

Belo Horizonte - Posto UAI do Barreiro

Belo Horizonte - Posto UAI do Barro Preto

Ouvidoria onde foi entrevistado o servidor atendente

 

 



Frequência Percentual

28 50,9

25 45,5

2 3,6

55 100,0

Ensino médio

Ensino superior

Ensino superior incompleto

Total

Escolaridade do Servidor Atendente

 

 

Frequência Percentual

Não 11 20,0

Sim, pouco valorizado 8 14,5

24 43,6

12 21,8

Total 55 100,0

Você sente que o trabalho é valorizado?

Sim, razoavelmente valorizado

Sim, muito valorizado

 

 

Média 13,75

Minimo 1

72Máximo

Tempo de trabalho na ouvidoria (em meses)

 

 

Frequência Percentual

Maior conscientização da população sobre as ouvidorias 29 52,7

Um sistema de atendimento mais eficiente 2 3,6

Maior eficiência no tratamento dos dados 7 12,7

Outros 4 7,3

Total 55 100,0

1 1,8

Na sua opinião, o que falta para que o trabalho das ouvidorias seja mais valorizado?

Um sistema de atendimento mais eficiente e Maior eficiência no 

tratamento dos dados
3 5,5

Maior conscientização da população, um sistema de atendimento 

mais eficiente e maior eficiência no tratamento dos dados
6 10,9

Maior conscientização da população e Um sistema de 

atendimento mais eficiente
3 5,5

Maior conscientização da população e maior eficiência no 

tratamento dos dados

 

 



 Frequência Percentual

Não 3 5,5

16 29,1

22 40,0

Sim, muito 10 18,2

4 7,3

Total 55 100,0

Sim, razoavelmente

Nunca atendeu manifestante da OGE

As pessoas compreendem o trabalho das ouvidorias e as informações passadas a elas?

Sim, um pouco

 

 

Frequência Percentual

20 36,4

25 45,5

1 1,8

1 1,8

1 1,8

7 12,7

Total 55 100,0

Pessoas com escolaridade avançada

Pessoas com escolaridade básica e média

Pessoas com escolaridade básica a avançada

Não foi informado

Das pessoas atendidas por você, qual é o grau de escolaridade mais frequente?

Pessoas com escolaridade básica

Pessoas com escolaridade média

 

 

 

 

 

1.4 Dados obtidos nas entrevistas feitas com os Servidores das Ouvidorias  - quantidade e 

porcentagem: 

 

 Frequência Percentual

2 11,1

3 16,7

2 11,1

2 11,1

3 16,7

2 11,1

1 5,6

1 5,6

1 5,6

1 5,6

Total 18 100,0

Ouvidoria onde foi feita a entrevista com o servidor

OGE - Diretoria de Articulação

SATE

Ouvidoria do TRE

Ouvidoria do Município

OGE - Polícia

OGE - Educacional

OGE - Ambiental

OGE - Sistema Penitenciário

OGE - Saúde

OGE - Direção de atendimento ao público

 
 

 



 Frequência Percentual

1 5,6

7 38,9

1 5,6

1 5,6

3 16,7

1 5,6

1 5,6

1 5,6

1 5,6

1 5,6

Total 18 100,0

Ensino superior - Geografia

Ensino superior - Pedagogia/ Ciências Militares

Ensino superior - Matemática

Ensino superior - Ciências Contábeis

Ensino superior - Psicologia - Gestão em RH

Ensino superior - Direito

Ensino superior - Pedagogia

Ensino superior - Tecnologia da Informação

Ensino superior -Administração de Empresas

Ensino superior - Gestão Pública

Escolaridade do servidor

 
 

 

 Frequência Percentual

Não 2 11,1

Pouco 8 44,4

Razoável 3 16,7

Muito 5 27,8

Total 18 100,0

A população tem acesso ao trabalho desempenhado nas ouvidorias?

 
 

 

 Frequência Percentual

Pouco 1 5,6

Razoável 10 55,6

Muito 7 38,9

Total 18 100,0

As pessoas que são atendidas nas ouvidorias costumam acompanhar o andamento 

dos casos?

 
 

 

 Frequência Percentual

Nunca 1 5,6

Às vezes 6 33,3

Frequente

mente

8 44,4

Sempre 3 16,7

Total 18 100,0

E nesses casos em que acompanham, os problemas apresentados são 

solucionados nas ouvidorias?

 
 

 



 Frequência Percentual

Não 2 11,1

Pouco 3 16,7

Razoável 10 55,6

Muito 3 16,7

Total 18 100,0

As ouvidorias, do modo como estão estruturadas atualmente, atendem às funções às quais se 

destinam com a maior eficiência?

 
 

 

 

1.5 Dados obtidos nas entrevistas feitas com os Ouvidores  - quantidade e porcentagem: 

 

Média 58,00

Mínimo 56

Máximo 61

Idade do(a) ouvidor(a)

 

 

 Frequência Percentual

1 16,7

1 16,7

2 33,3

1 16,7

1 16,7

Total 6 100,0

Escolaridade do(a) ouvidor

Ensino superior - Letras

Ensino superior - Economia

Ensino superior - Direito

Ensino superior - Geografia

Ensino superior - Pedagogia

 

 

 Frequência Percentual

1 16,7

1 16,7

1 16,7

1 16,7

1 16,7

1 16,7

Total 6 100,0

Ouvidoria onde foi feita a entrevista

OGE - Ouvidoria Ambiental

OGE - Ouvidoria da Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas

OGE - Ouvidoria da Educação

OGE - Ouvidoria Penitenciária

Ouvidoria da Polícia

Ouvidoria do Município de Belo Horizonte

 

 



 Frequência Percentual

Não 2 33,3

Sim 4 66,7

Total 6 100,0

A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor?

 

 

 Frequência Percentual

Não 1 16,7

Sim 5 83,3

Total 6 100,0

O(a) ouvidor(a) entrevistado(a) é a favor da eleição?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUESTIONÁRIOS 



1

2

Saúde

Tributos

Escolas Públicas

 Nome:

Sistema de Prisões

 Você sabe como levar suas reclamações ao governo?

Não

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior            Curso: __________________________________________________

 Questões

Nº do Questionário: |___|___|___|

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO PÚBLICO EM GERAL

           Data do Preenchimento: ____/____/____   Entrevistador: ___________________________________

           Hora de Início___:___      Hora do Término___:___

 Dados do Respondente

Não

 Se sim, em qual área?

Sim

 Você tem interesse em reclamar sobre algo com o governo?

 Idade

 Escolaridade

 Você já teve problemas para cuja solução precisou falar com alguém do poder público?

Não

Sim

Meio Ambiente

Transporte

Administração Pública

Segurança

Educação

 Se sim, qual?

Prefeitura

Por qual meio foi feito o atendimento referido na questão anterior?

Telefone

Sim

INSS

Outro(s): __________________________________________________________

SUS

DETRAN

Ministério do Trabalho

 



Muito

Ouvidoria Ambiental

Ouvidoria Educacional

Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas

Ouvidoria de Polícia

Ouvidoria de Saúde

Ouvidoria de Sistema Penitenciário

 O que achou do atendimento?

Muito bom

 Durante o atendimento, você teve dificuldades em explicar seu problema a quem o atendeu? 

Durante o atendimento, você teve dificuldade em entender as explicações dadas pelo 

atendente?

Não

Sim

Sim, um pouco

Sim, frequentemente

Outro(s): __________________________________________________________

Pessoalmente

Internet

Não

Não

Sim

 A que você atribuiria essa dificuldade de entender o que atendente disse?

 Você já ouviu falar em Ouvidorias Públicas?

Ruim

Razoável

Bom

Muito ruim

 Você já procurou alguma Ouvidoria Pública?

Sim

 Se sim, qual?

Não

 

 

 



Sim, até uma parte

Não

Acompanhou andamento do seu caso?

Sim, todo o andamento

 

 

 

1

2  Questões

Nº do Questionário: |___|___|___|

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO PÚBLICO QUE PROCURA AS OUVIDORIAS

           Data do Preenchimento: ____/____/____   Entrevistador: ___________________________________

 Dados do Respondente

 Nome:

Pouca

Muita

 Idade

 Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior            Curso: __________________________________________________

 Você foi a algum outro lugar para resolver o problema?

Não

Sim

 Tem dificuldade para entender o que o atendente explica?

Nenhuma

Através de conhecidos

_____________________________________________________________________________

 Como tomou conhecimento sobre ouvidorias?

Informaram em outro lugar procurado

 Quais?

Falta de retorno do atendente

Palavras difíceis de entender

Outro(s): ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Problemas técnicos

Ouvidoria em que fez a entrevista:

Através da Televisão

Através do Rádio

Através da Internet

Outros: _______________________________________________________________

 



Sim

Por que a dificuldade para entender o que o atendente explica?

Não

 Se sim, porque procurou esta?

Ouvidoria Educacional

Crítica

Denúncia

Elogio

Solicitação

Reclamação

Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas

Ouvidoria de Polícia

Razoável

Muito bom

Ouvidoria de Saúde

Bom

Por que procurou a ouvidoria agora?

Muito ruim

Ruim

Informação

Sugestão

 Se não, quais outras procurou?

Ouvidoria Ambiental

Ouvidoria de Sistema Penitenciário

 O que achou do atendimento nesta ouvidoria?

 Seu problema foi resolvido na ocasião?

Não

Sim

 É a primeira vez que procura uma Ouvidoria?

 



Sim, até uma parte

Não

 Pretende acompanhar o andamento do caso?

Sim, todo o andamento

Tenho certeza de que será solucionado

 Qual é a sua expectativa sobre ter seu caso solucionado?

Nenhuma

Pouca

Muita

 

 

 



1

2

As pessoas compreendem o trabalho das ouvidorias e as informações passadas a elas?

Não

Pouco

Razoável

Muito

Na sua opinião, o que falta para que o trabalho das ouvidorias seja mais valorizado?

Pouco

Muito

Qual é a importância do trabalho das ouvidorias?

Razoável

Um sistema de atendimento mais eficiente

Maior eficiência no tratamento dos dados

Não

Razoável

Muito

Você sente que o trabalho é valorizado?

Não

Pouco

 Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior            Curso: __________________________________________________

Você se sente preparado para lidar com o público?

Questões

Obs.: Pode ser marcada mais de uma opção.

Outros:

Nº do Questionário: |___|___|___|

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS SERVIDORES ATENDENTES

           Data do Preenchimento: ____/____/____   Entrevistador: ___________________________________

           Hora de Início___:___      Hora do Término___:___

 Dados do Respondente

 Nome:

 Tempo de trabalho na ouvidoria:

Maior conscientização da população sobre as ouvidorias

 



Quais são os principais problemas?

Quais as sugestões que você tem a oferecer para melhorar o trabalho?

Pessoas com escolaridade média

Obs.: Com base no conhecimento ou maneira de falar da pessoa

Se não, pouco ou razoável, por quê?

Das pessoas atendidas por você, qual é o grau de escolaridade mais frequente?

Pessoas com escolaridade avançada

Quais são as principais dificuldades desse trabalho em relação ao atendimento?

Pessoas analfabetas

Pessoas com escolaridade básica

Foi realizada alguma mudança no procedimento de atendimento entre os anos de 2010 e 2011? 

Qual?

As categorias de manifestações usadas pela ouvidoria são adequadas para satisfazer todas as 

necessidadesdo seu trabalho? Se não, quais poderiam ser acrescentadas ou modificadas?

 



1

2

Não

Pouco

Razoável

Muito

Nº do Questionário: |___|___|___|

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS SERVIDORES

           Data do Preenchimento: ____/____/____   Entrevistador: ___________________________________

           Hora de Início___:___      Hora do Término___:___

 Dados do Respondente

 Nome:

Ouvidoria:________________________

Quais as principais dificuldades apresentadas pelo sistema da administração de dados?

Em que ele pode ser aprimorado, na sua opinião?

 Tempo de trabalho na ouvidoria:

 Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior            Curso: __________________________________________________

Questões

Por sua experiência, em que as ouvidorias parecem ter acertado e no que elas parecem errar?

A população tem acesso ao trabalho desempenhado nas ouvidorias?

Não

Pouco

Razoável

Muito

As pessoas que são atendidas nas ouvidorias costumam acompanhar o andamento dos casos?

 



Se não, pouco ou razoável, por quê?

Quais são os principais problemas?

As ouvidorias, do modo como estão estruturadas atualmente, atendem a função à qual se 

destinam com a maior eficiência?

Não

Pouco

Razoável

Muito

Quais as sugestões que você tem a oferecer para melhorar o trabalho?

Foram feitas mudanças entre 2010 e 2011 que justifiquem o aumento significativo da procura 

pelas ouvidorias entre estes dois anos? Quais?

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Sempre

Do seu ponto de vista, a população parece compreender o papel destinado às ouvidorias 

públicas?

E nesses casos em que as pessoas acompanham, os problemas apresentados são solucionados 

nas ouvidorias?

 



1

2

O que garante a autonomia da ouvidoria?

Você é a favor da eleição de ouvidores?

Não

Sim

Por quê?

 Questões

A independência da ouvidoria está relacionada com a eleição do ouvidor?

Não

Sim

Por quê?

Ensino Superior            Curso: __________________________________________________

Nº do Questionário: |___|___|___|

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS OUVIDORES

           Data do Preenchimento: ____/____/____   Entrevistador: ___________________________________

Ouvidoria em que fez a entrevista:

 Dados do Respondente

 Nome:

 Idade

 Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

 



Foram feitas mudanças entre 2010 e 2011 que justifiquem o aumento significativo da procura 

pelas ouvidorias entre estes dois anos? Quais?

Quais são as medidas mais frequentes propostas para a prevenção e/ou correção de falhas e 

omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público?

Quais são as medidas legislativas ou administrativas necessárias para evitar os problemas mais 

frequentes verificados nesta Ouvidoria?

Como as ouvidorias contribuem para o aperfeiçoamento dos serviços públicos?

Quais são os documentos requisitados aos órgãos, necessários às atividades desta Ouvidoria?
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MANIFESTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Março de 2012 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICAÇÃO 
DAS 
MANIFESTAÇÕES 

OUVIDORIA DO SUS OUVIDORIA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DENÚNCIA Quando se quer indicar 
irregularidade ou indício de 
irregularidade na 
administração ou no 
atendimento por entidade 
pública ou privada de saúde. 
Ex: cobrança de 
procedimento, negligência 
médica. 

São as manifestações 
referentes à conduta 
supostamente ilegal ou 
criminosa que envolvam 
servidores, empregados, 
terceirizados, estagiários, 
agentes externos e segurados 
ou beneficiários da Previdência 
Social. 

RECLAMAÇÃO Quando se quer relatar 
insatisfação em relação às 
ações e aos serviços de 
saúde, sem conteúdo de 
requerimento. Ex: demora 
no atendimento, excesso de 
fila, falta de medicamentos. 

Ssão as insatisfações quanto 

aos benefícios (procedimentos 
de requerimento, indeferimento, 
revisão e recurso), ao 
atendimento prestado pela 
Previdência Social e pelos 
bancos, a qualquer cidadão e a 
todos os servidores da 
Instituição. 

SUGESTÃO Quando se quer propor ação 
considerada útil à melhoria 

do SUS. 

Nesse tipo de manifestações o 

cidadão expressa sua opinião e 
sugere modificações de 
procedimentos, na legislação, 
no atendimento e para o site da 
Previdência Social. 

ELOGIO  Quando se quer demonstrar 
satisfação ou agradecer por 
um serviço prestado pelo 
SUS. Ex: bom atendimento. 

São todas as manifestações de 

satisfação do cidadão com os 
procedimentos ou com o 
atendimento prestado pelos 
servidores, empregados, 
terceirizados, estagiários e 
aprendizes do MPS, INSS, 
PREVIC e DATAPREV. 

SOLICITAÇÃO* 
 
 
*Observe-se que, na 
segunda ouvidoria, o 
nome do campo é 
“solicitações 
diversas” 

Quando se requer acesso a 
atendimento ou ações e/ou 
serviços de saúde. Ex: 
necessidade de tratamento 
médico, medicamento. 

Solicitações Diversas: são as 
solicitações, esclarecimentos e 
dúvidas sobre legislação e 
procedimentos previdenciários 
que não se enquadram a 
nenhum dos demais tipos de 
manifestações citados 
anteriormente. 

PERGUNTA Quando se busca uma 
instrução, orientação, 
esclarecimento, ou 
ensinamento relacionado 
à saúde. Ex: informações 
sobre doenças, 
programas, campanhas. 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 
DAS 

OUVIDORIA DO MTE OUVIDORIA DO SERVIDOR 



MANIFESTAÇÕES 

DENÚNCIA A Ouvidoria do Ministério do 
Esporte recepciona a denúncia 
como informação, "notitia 
criminis" ou acusação contra ato, 
pessoa ou órgão que descumpre 
ou não observa a norma jurídica 
ou o devido procedimento legal 
que deveria seguir ou que causa 
prejuízo ou dano ao patrimônio 
público. Para que sejam aceitas, 
devem ser observados os 
seguintes requisitos: 
a. Identificação e o 
endereço para correspondência 
do denunciado; 
b. Nome do órgão no qual 
se dá a irregularidade; 
c. Descrição da 
irregularidade que implique lesão 
ou ameaça de lesão ao 
patrimônio público; 
d. Fundamentação mínima, 
capaz de permitir a apuração. 
 
 
Ressaltamos que o denunciante 
que se identifica tem garantido o 
sigilo dos dados pessoais 
fornecidos em obediência ao que 
preceitua o direito individual dos 
cidadãos e a inviolabilidade de 
sua intimidade. As prescrições 
atinentes ao sigilo exigido da 
Administração Pública em 
relação à pessoa são 
abundantes e estão 
materializadas na Lei nº 8.112, 
de 11.12.90 (art. 116 inc. V, letra 
"a" e inc. VIII). 
Todavia, lembramos que o 
acompanhamento do trâmite 
iniciado mediante provocação do 
denunciante também é 
resguardado pela mesma 
legislação mencionada 
anteriormente, motivo pelo qual 
cumpre, à Administração Pública 
manter sigilo acerca de qualquer 
informação ou documentação 
pertinente a terceiros. 

A Ouvidoria recepciona as denúncias 
como informação, "notitia criminis" ou 
acusação contra um ato 
administrativo; acusação contra 
conflitos entre chefias e subordinados 
ou entre servidores; acusação contra 
órgãos que descumprem ou não 
observa a norma jurídica ou o devido 
procedimento legal que deveria 
seguir; acusação contra pessoas que 
causem prejuízos ou danos ao 
patrimônio público; acusação sobre 
as condições de trabalho oferecidas 
aos servidores. Para que sejam 
aceitas, as denúncias devem ser 
comprovadas, com os seguintes 
requisitos:  
a)identificação e o endereço/telefone 
para correspondência de quem 
denuncia (se possível);  
 
b)nome por completo do órgão, da 
chefia, ou da pessoa que praticou a 
ilegalidade;  
 
c)descrição detalhada da 
irregularidade que implique lesão ao 
patrimônio público ou danos morais;  
 
d)descrição racional do fato sem 
xingamentos ou desqualificações.  
 
Ressaltamos que o denunciante que 
se identifica tem garantido o sigilo 
dos dados pessoais fornecidos em 
obediência ao que preceitua o direito 
individual dos cidadãos e a 
inviolabilidade de sua intimidade.  
 
Informamos, ainda, que para a 
Ouvidoria, qualquer denúncia 
classificada antecipadamente como 
ASSÉDIO MORAL ou SEXUAL, sem 
a devida apuração, não será 
reconhecida como tal.  
 
E, finalmente, o denunciante deve 
saber, que a Ouvidoria entrará em 
contato com a direção do órgão, 
solicitando as providências 
necessárias. 

RECLAMAÇÃO A Ouvidoria do Ministério do Esporte 
considera como reclamação a 
queixa, a manifestação de 
desagrado ou o protesto sobre um 
serviço prestado, ação ou omissão 
da administração e/ou do servidor 
público e a existência ou ausência de 
norma reguladora. No Brasil, as 
ouvidorias públicas se destinam, em 

A Ouvidoria considera como reclamação 
a crítica, a queixa, a manifestação de 
desagrado ou o protesto sobre um serviço 
prestado, ação ou omissão da 
administração e/ou do servidor público e 
a existência ou ausência de norma 
reguladora. No Brasil, as ouvidorias 
públicas se destinam, em sua grande 
maioria, ao atendimento, recepção, 



sua grande maioria, ao atendimento, 
recepção, tratamento e solução de 
reclamações. Esse é o tipo de 
mensagem que exige o fluxo de 
trabalho mais complexo e completo 
de tratamento. 

tratamento, e solução de reclamações. 
Esse é o tipo de mensagem que exige o 
fluxo de trabalho mais complexo e 
completo de tratamento. 

SUGESTÃO Entendemos por sugestão a 
mensagem que apresenta uma idéia 
ou proposta para o aprimoramento 
dos processos de trabalho, das 
unidades administrativas e/ou dos 
serviços prestados pelo órgão ou 
instituição. A ouvidoria do ME ao 
recepcioná-la avalia a sua 
pertinência e a encaminha para o 
conhecimento e apreciação do 
dirigente ou da unidade gestora 
responsável. 

A Ouvidoria entende por sugestão a 
mensagem que apresenta uma idéia ou 
proposta para o aprimoramento dos 
processos de trabalho, das unidades 
administrativas e/ou dos serviços 
prestados pelo órgão ou instituição. A 
ouvidoria ao recepcioná-la avalia a sua 
pertinência e a encaminha para o 
conhecimento e apreciação do dirigente 
ou da unidade gestora responsável. 

ELOGIO Entendemos por elogio a 
demonstração de apreço, 
reconhecimento ou satisfação para 
com o serviço recebido. 

A Ouvidoria entende por elogio a 
demonstração de apreço, reconhecimento 
ou satisfação para com o serviço 
recebido. 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO: Entendemos 

como solicitação de informação o 
pedido de alguma referência 
(endereço, local e horário de 
atendimento das unidades 
administrativas), nomes de 
responsáveis, legislação, dados 
estáticos etc. A solicitação de 
informações é o segundo tipo de 
mensagem mais recebida em 
volume. 

DE INFORMAÇÕES: A Ouvidoria 

entende a solicitação de uma informação, 
tais como: um pedido de alguma 
referência (endereço, local e horário de 
atendimento das unidades 
administrativas); unidades responsáveis 
por temas ou assuntos; itens de uma 
legislação; significado de dados 
estatísticos; encaminhamento de 
Processos Administrativos; direitos 
adquiridos ou mudanças de normas. As 
informações sobre remuneração, devem 
ser primeiro solicitadas à unidade de 
recursos humanos do órgão do servidor. 

DE COISA OU PECÚLIO: 

Entendemos como solicitação de 
coisa ou pecúlio o pedido de dinheiro 
ou bens (tijolos, telhas etc.), todavia, 
em virtude de restrição jurídica, 
muitas vezes não é possível atendê-
las, pois a desafetação de 
propriedade pública exige o devido 
trâmite legal, o que desautoriza a 
simples doação em favor de terceiro 

DE COISA OU PECÚLIO: A Ouvidoria 

esclarece ser comum receber solicitações 
de dinheiro ou bens (tijolos, telhas etc.), 
todavia, em virtude de restrição jurídica, 
muitas vezes não é possível atendê-las. A 
desafetação de propriedade pública exige 
o devido trâmite legal o que desautoriza a 
simples doação em favor de terceiro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES SEGUNDO A OUVIDORIA GERAL 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CRÍTICA Define-se crítica por “ação ou efeito de depreciar, censurar, 
opinião desfavorável; censura, depreciação, condenação”. Este 
tipo de manifestação pode ser confundido com uma reclamação; 
mas, ao contrário desta, geralmente não possui foco ou precisão 
no fato reclamado/criticado, referindo-se a questões amplas e 
estruturais, para as quais, na maioria dos casos, não há solução 
imediata. A resposta feita a uma crítica deve ser cuidadosa e 
baseada em fatos e dados, para que seja consistente, mesmo 
que a solução para o que está sendo criticado seja de médio ou 
de longo prazo.  

 

DENÚNCIA A denúncia tem por definição “o apontamento de exercício 
negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções, como 
também infrações disciplinares ou praticas de atos de 
corrupção, ou improbidade administrativa na Administração 
Pública Estadual de Minas Gerais, que venham ferir a ética e a 
legislação”. Em relação às denúncias, é preciso identificar e 
descrever todas as informações e, quando necessário, coletar 
documentos quanto à procedência, legalidade, amplitude e os 
envolvidos nas mesmas, visando facilitar a apuração e 
resolução da manifestação pelo órgão competente 

ELOGIO Demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre o 
serviço recebido. 

INFORMAÇÃO Este tipo de manifestação tem como definição “pedido de 
orientação, pelo manifestante, sobre os serviços prestados pela 
Administração Pública” 

RECLAMAÇÃO Define-se reclamação por “manifestação de desagrado ou 
protesto sobre um serviço prestado, ação ou omissão da 
administração e/ou do servidor público” 

SOLICITAÇÃO Define-se como “tipo de manifestação em que o objeto e o 
sujeito são claramente definidos”; também pode indicar 
insatisfação; necessariamente, contém um requerimento de 
atendimento. 

SUGESTÃO Manifestação que apresenta uma idéia ou proposta para o 
aprimoramento dos trabalhos da Administração Pública. A 
Ouvidoria, ao recebê-la, avalia a sua pertinência e a encaminha 
para o conhecimento e apreciação ao órgão competente. 

 

 


