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                                           MANIFESTO

pela  constituição  de  uma  rede  nacional  de  ouvidorias  públicas,  autônomas  e 
democráticas
                                                                 

 A grande maioria das ouvidorias públicas brasileiras sofre a hegemonia do modelo 
liberal-modernisante,  tendo sido criadas  com o fim precípuo de servir  ao gestor como 
instrumento de modernização, e, portanto, a ele subordinada. Nelas, a defesa dos direitos 
do cidadão fica subsumida aos limites impostos por quem dirige o órgão fiscalizado, que 
tolera, e até aprecia a crítica, mas somente enquanto esta não afeta os seus interesses. Têm, 
em geral, vinculação partidária e nenhuma participação da sociedade na escolha do seu 
titular. Ademais disto, estão submetidas, em graus diversos, à influência de uma concepção 
mercadológica, ou privatista, que considera as ouvidorias públicas e privadas espécies do 
mesmo gênero, isto, é, ambas, como órgãos de defesa da cidadania.  Para os que defendem 
essa  concepção,  entidades  e  homens  de  negócios  têm  papel  relevante  na  pauta  das 
discussões sobre a conformação, a organização e a gestão da ouvidoria pública, que deve 
ser, segundo eles, conduzida por profissionais especializados, valorizando-se os métodos, 
as  técnicas  e  as  concepções  de  gestão  da  empresa  privada,  responsáveis  pelo  alta 
resolutividade,  e pelos cases de sucesso obtidos pela ouvidoria.

Por contraste, surgiu outro paradigma, que poderia ser chamado de  democrático-
popular. Este  enfatiza  a  autonomia  da ouvidoria,  e  a participação da cidadania  na sua 
escolha e gestão, como conditio sine qua non para que ela possa, plenamente, identificar os 
reclamos da sociedade em relação ao órgão fiscalizado, e o seu titular independência para 
veiculá-los e defendê-los. Em alguns casos, mesmo contra o gestor,  se este segue uma 
orientação  corporativista,  ou  contrária  aos  princípios  republicanos  e  democráticos.  Tal 
modelo de ouvidoria se preocupa com a eficiência do serviço público, porém entende que a 
qualidade deste não pode prescindir da defesa dos direitos humanos, da transparência, da 
justiça e da inclusão social, que devem nortear a ação do ouvidor e condicionar todos os 
seus passos.
      São dois modelos que raramente se realizam, na sua plenitude,  em determinadas 
ouvidorias. A ampla maioria delas é dotada de algum grau de hibridismo, embora também 
seja claro, nesta maioria, a presença dominante das características de um ou de outro dos 
paradigmas acima referidos.  A situação atual de subordinação ao gestor tem desacreditado 
a  ouvidoria  perante  a  opinião  pública,  que  clama  por  instrumentos  de  controle  social 
eficazes para restaurar o principio de igualdade na administração pública,  a sua efetiva 
transparência e o comportamento ético de seus integrantes. 



            Pelo exposto, os signatários do presente Manifesto propõem uma ampla articulação  
de todos os setores interessados em consolidar e ampliar os instrumentos de controle social 
em prol da constituição de uma Coordenação Nacional capaz de mobilizar parlamentares, 
entidades de defesa da cidadania, universidades, imprensa, e, especialmente, os ouvidores 
públicos, com o objetivo de, constituir, em curto prazo, um Fórum Nacional com vistas à 
formulação  de  proposta  legislativa  estruturadora  de  uma  rede  nacional  de  ouvidorias, 
autônomas e democráticas.  E,  também, a de um Código de Ética do Ouvidor Público, 
susceptível de indicar as condutas necessárias que deve adotar o titular da ouvidoria para a 
realização dos seus fins, e comprometê-los com o cumprimento de tais condutas.
       Os Ouvidores Gerais das Defensorias Públicas do Brasil, reunidos em João Pessoa, 
nos dia 8 e 9 de março de 2012, ao aprovarem esse Manifesto, deram o pontapé inicial para 
a  mobilização,  em todo o país,   de todos que estão  empenhados no fortalecimento  de 
instrumentos idôneos de controle social. 
      Os que quiserem endossá-lo deverão expressar a intenção de fazê-lo, escrevendo para o 
CEBESP – seu primeiro  subscritor  -  que espera a adesão de todos os que apostam na 
ouvidoria enquanto instrumento de transformação.

                                                João Pessoa, 8 de março de 2012

   Rubens Pinto Lyra                                         
Presidente do CEBESP                  Colégio dos Ouvidores Gerais das Defensorias do Brasil

             
                                                      
                                                         
                                                  
                                              

         
    

      


