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“Mas o que é o processo político e a própria democracia senão 

a formação, o uso e a lenta melhoria destes próprios canais? 

Em toda a gama de instituições humanas, do Estado à família, a voz,  

mesmo “tortuosa”, é tudo de que os membros dispõem.” 

  

Albert Hirschman.  

Saída, voz e lealdade 

Reações ao declínio de firmas, organizações e estados, p. 27.  



 

RESUMO 

 

A pesquisa investiga de que forma as demandas formuladas pelos cidadãos perante as 
ouvidorias instaladas nos Tribunais que compõem o Judiciário Eleitoral, podem caracterizar-
se como instrumentos de participação cidadã na gestão pública, aprimorando o exercício 
democrático. Como metodologia, foi utilizada a revisão da bibliografia nacional relativa aos 
temas democracia, ouvidorias públicas e participação cidadã na gestão pública, além de 
consulta à legislação pátria. Para tanto, apresentamos o conceito e a tipologia da democracia, 
com enfoque na dimensão participativa presente na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, descrevendo os instrumentos do orçamento público, dos conselhos de direitos 
e das ouvidorias públicas. Examinamos o contexto histórico que propiciou o surgimento das 
ouvidorias públicas, com especial atenção para as ouvidorias judiciais eleitorais, descrevendo 
as funções exercidas pela Justiça Eleitoral e as atribuições do ouvidor que atua nesse ramo 
especializado. Por fim, apresentamos dados coletados que servem de subsídios para uma 
melhor compreensão acerca da participação cidadã na gestão pública dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, contribuindo para o aprimoramento do exercício democrático. 
 
 
Palavras-chave: Ouvidorias eleitorais. Democracia. Gestão pública. Participação cidadã. 
 
 
  



 

ABSTRACT 

 

Our main goal is to investigate to what extent the demands presented by the citizens to the 
"ouvidorias" (ombudsman's offices), created within the Courts of which the Electoral 
Judiciary consists, may be characterized as instruments for the citizens' participation in public 
administration, improving the exercise of democracy. As methodology, we used a review of 
the national bibliography with respect to the themes 'democracy', 'public ombudsman's 
offices', and 'citizens' participation in public administration,' and also inquiries to Brazilian 
legislation. For the latter, we presented the concept and the typology of democracy, focusing 
on the 'participative' aspect present in the 1988 Constitution of the Federal Republic of Brazil, 
describing the instruments of the public budget, of the councils of rights and of the 
ombudsman's offices. We examined the historical context that enabled the emergence of the 
public ombudsman's offices, with special attention to the functions carried out by the Electoral 
Justice and the duties of the ombudsman acting in this specialized field. Finally, we presented 
collected data that serve as support for a better understanding about the citizens' participation 
in public administration of the Regional Electoral Courts, assisting with the improvement of 
the exercise of democracy. 
 
 
Keywords: Electoral ombudsman's offices. Democracy. Public administration. Citizens' 
participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia para elaboração deste trabalho surgiu com base na experiência de atuação na 

Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no período 2015-2020, atividade 

centrada na intermediação entre as demandas ofertadas pelos cidadãos usuários dos serviços 

da Justiça Eleitoral e a solução apresentada pelo Ouvidor, bem como na interação com as 

equipes de outras áreas do Tribunal, incluindo a participação em treinamentos organizacionais 

sobre as ouvidorias públicas. 

O desenvolvimento da dissertação coincide com o período em que somos afetados pela 

pandemia da COVID-19 (coronavírus), caracterizado pela imposição do isolamento social e 

consequente interrupção das atividades presenciais tanto na Justiça Eleitoral como na própria 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desta forma, se por um lado houve a oportunidade de 

realização das pesquisas no espaço residencial, de outra forma, restou impossibilitada a 

utilização do espaço físico das bibliotecas, o que determinou o desenvolvimento da dissertação 

preponderantemente em consulta ao material disponível em meios digitais.  

Abordar o tema das ouvidorias eleitorais, intrínseco ao exercício da gestão pública, 

possibilita dissertar acerca da temática das ouvidorias judiciais também sob o aspecto prático, 

todavia impõe cautela e responsabilidade ainda maior sobre o objeto de pesquisa. Dado que 

as questões práticas podem antecipar diretrizes para a investigação teórica sobre o tema, exige-

se uma acuidade ainda maior na realização da pesquisa acadêmica. 

No momento da elaboração do projeto, verificou-se a necessidade da realização de 

aprofundamento da pesquisa sobre as ouvidorias eleitorais, uma vez que há escassa 

bibliografia específica sobre o tema das ouvidorias no Brasil, sendo que os principais artigos 

desenvolvidos estão localizados no campo da administração pública, ciência política ou da 

gestão pública. No âmbito jurídico, a presente pesquisa utiliza como ponto inicial estudos 

sobre as ouvidorias apresentados por Rubens Pinto Lyra, dentre eles A ouvidoria pública no 

Brasil: modelos em disputa e A Ouvidoria pública, autônoma e democrática e as ouvidorias 

judiciais, assim como a tese de doutorado desenvolvida por Manoel Eduardo Alves Camargo, 

intitulada O regime jurídico das ouvidorias públicas brasileiras: causalidade de sentido e 

adequação estruturo-funcional, dentre outros estudos. 
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Como metodologia, foi utilizada a revisão bibliográfica nacional relativa aos temas 

democracia, ouvidorias públicas e participação cidadã na gestão pública, além de consulta à 

legislação nacional. Para a obtenção de dados qualitativos, foi aplicado um questionário por 

meio de formulário eletrônico às ouvidorias eleitorais.  

A pesquisa objetiva investigar de que forma as demandas formuladas pelos cidadãos 

perante as ouvidorias judiciais instaladas nos Tribunais que integram a Justiça Eleitoral1, 

podem caracterizar-se como instrumentos hábeis à participação cidadã na gestão pública, o 

que representaria o aprimoramento do exercício democrático.  

Desta forma, a temática, para além da ciência política e da gestão pública, amolda-se 

ao objeto de estudo do Direito Constitucional, alinhando-se à linha de pesquisa “A cidadania 

modelando o Estado”, proposta pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito 

Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma vez que as ouvidorias 

judiciais eleitorais atuam prioritariamente como canais de comunicação inseridos na estrutura 

do Poder Judiciário, hábeis a recepcionar demandas que se relacionam à efetivação dos 

direitos de cidadania. 

A problemática de pesquisa preocupa-se em investigar se as ouvidorias judiciais 

eleitorais, implementadas na administração pública brasileira sob o modelo gerencialista, além 

de se configurarem como canais de comunicação entre os cidadãos e os Tribunais Regionais 

Eleitorais, são hábeis a oportunizar o exercício da participação cidadã na gestão pública. 

As hipóteses que apoiam o estudo, por meio do levantamento bibliográfico, apontam 

que: (i) As ouvidorias regionais eleitorais são canais de comunicação do cidadão diretamente 

com o Tribunal Regional Eleitoral em que estão instaladas, possibilitando o exercício da 

cidadania; (ii) As ouvidorias, por meio da recepção de demandas formuladas pelos cidadãos 

perante os órgãos em que estão instaladas, caracterizam-se como instrumentos de participação 

na gestão pública, na medida em que impulsionam o aprimoramento do órgão público; (iii) A 

participação do cidadão na gestão pública pode caracterizar instrumento de aprimoramento 

democrático. 

Como marco teórico, nos baseamos na obra “Estado, Governo e Sociedade – Para uma 

teoria geral da política” (1986), de Norberto Bobbio. Também foram utilizadas as ideias 

                                                            
1A Justiça Eleitoral é formada por 27 Tribunais Regionais Eleitorais, além do Tribunal Superior Eleitoral. 
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propostas por Dalmo Dallari, Giovanni Sartori, Orlando Villas Bôas Filho e Paulo Bonavides, 

entre outros teóricos, cujas obras estão referenciadas ao final do trabalho. 

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro deles ocupa-se em 

contextualizar a democracia, abordando a tipologia de suas modalidades clássicas, fazendo 

uma breve incursão histórica. Ao seu final, dedica-se uma maior atenção ao conceito de 

democracia participativa e à análise dos institutos que podem viabilizar uma maior 

participação social na administração pública: orçamento participativo, conselhos de direitos e 

ouvidorias públicas. 

O segundo capítulo dedica-se a analisar as ouvidorias regionais eleitorais, englobando 

a análise do contexto político em que surgiram as ouvidorias públicas brasileiras, passando 

pela evolução legislativa, até a implementação das ouvidorias judiciais eleitorais. Adentra no 

aspecto sui generis da atuação do judiciário eleitoral, ao abordar suas funções administrativa, 

consultiva e normativa, as quais se agregam à típica função jurisdicional. Apresenta os 

princípios aplicáveis às ouvidorias eleitorais, com destaque para o princípio da eficiência e da 

accountability. 

O terceiro e último capítulo apresenta o crescente número de atividades atribuídas ao 

Ouvidor Eleitoral, assim como descreve dados coletados diretamente das ouvidorias, à luz da 

principiologia aplicável, abordando-se as soluções ofertadas pelo órgão como forma de 

exercício da governança. Tais soluções possibilitam o exercício da gestão pública por meio 

da participação cidadã, ao mesmo tempo em que atuam como instrumentos de fortalecimento 

democrático.  
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1 SOBRE A DEMOCRACIA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconheceu a pluralidade 

democrática no seio das organizações públicas. As ouvidorias eleitorais são o resultado desse 

processo, no qual a participação direta do cidadão na gestão pública serve como instrumento 

de aprimoramento das instituições estabelecidas pela Carta Maior.  

Para fins do presente estudo, apresentamos um panorama sobre o conceito, a evolução 

da democracia, além dos principais formatos de exercício democrático, investigando a partir 

de qual cenário da democracia brasileira surgiram as ouvidorias eleitorais, resultado do 

aprimoramento das instituições democráticas e como forma representativa de participação 

direta do cidadão na gestão pública. 

Etimologicamente, a palavra democracia provém do grego, junção do prefixo demo, 

que significa povo e a palavra kratos, que significa poder. 

Dissertar sobre o conceito do termo “democracia” poderia soar um tanto pretensioso, 

uma vez que é tema universal, tendo sido debatido há séculos por variados autores clássicos 

da ciência política, filosofia e sociologia. Ungido de variadas matizes no correr dos tempos, 

reconhece-se o caráter polissêmico2 do termo, o qual se reveste de nuances diversificadas, 

conforme o período histórico e a localidade a que nos referimos. 

Sartori, ao revisitar a teoria da democracia, pondera que vivemos na era da democracia 

confusa, uma vez que, ao aceitarmos a premissa de que o termo democracia tenha diferentes 

significados, correríamos o risco de utilizar a palavra com o significado de qualquer coisa3.  

Desta feita, torna-se necessário elegermos um método para exposição do conteúdo, 

razão pela qual, acompanhando a doutrina clássica constitucionalista, apontamos os 

ensinamentos do professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, influenciado pela tipologia das 

formas de governo apresentada na obra História de Heródoto, o qual se utilizou do critério do 

número de pessoas a quem se atribui o poder4. 

                                                            
2VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Democracia: a polissemia de um conceito político fundamental. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. 651-696, jan./dez. 2013. 
3SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: o debate contemporâneo. São Paulo: Ática, 1994. v. 

1, p. 22. 
4FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 106. 
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Segundo o critério apresentado nas discussões travadas entre os antigos na obra de 

Heródoto, as principais formas de governo são: a monarquia (governo de um), aristocracia 

(governo da minoria) e democracia (governo de muitos).  

Aristóteles, retomando o tema, no clássico A Política, ao descrever as formas de 

governo possíveis, aprimora a referida classificação: 

“Chamamos monarquia o Estado em que o governo que visa a este interesse comum 
pertence a um só; aristocracia, aquele em que ele é confiado a mais de um, 
denominação tomada ou do fato de que as poucas pessoas a que o governo é confiado 
são escolhidas entre as mais honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem 
do Estado e de seus membros; república, aquele em que a multidão governa para a 
utilidade pública; este nome também é comum a todos os Estados.”5 

 

Acompanhando o mesmo entendimento clássico, Norberto Bobbio reconhece que a 

democracia vem sendo compreendida como uma forma de governo, desde os primórdios até 

a atualidade, caracterizando-se como a modalidade que permite o exercício do poder político 

pelo povo6. Neste sentido, aduz o que segue: 

“Considerar o conceito de democracia como parte de um sistema mais amplo de 
conceitos permite dividir o tratamento seguindo os diversos usos a que a teoria das 
formas de governo foi destinada, ao longo do tempo e segundo os diversos autores. 
Estes usos são os seguintes: descritivo (ou sistemático), prescritivo (ou axiológico) 
e histórico. Em seu uso descritivo ou sistemático, uma teoria das formas de governo 
resolve-se na classificação e, portanto, na tipologia das formas de governo que 
historicamente existiram, construída à base da determinação daquilo que as une e 
daquilo que as diferencia, numa operação não diversa da do botânico que classifica 
plantas ou do zoólogo que classifica animais. Em seu uso prescritivo ou axiológico, 
uma teoria das formas de governo comporta uma série de juízos de valor à base dos 
quais as várias constituições são não apenas alinhadas uma ao lado da outra, mas 
dispostas conforme uma ordem de preferência, segundo a qual uma é julgada boa e 
a outra má, uma ótima e a outra péssima, uma melhor ou menos má do que a outra 
e assim por diante. Pode-se enfim falar de uso histórico de uma teoria das formas de 
governo quando dela nos servimos não só para classificar as várias constituições, 
não só para recomendar uma mais do que a outra, mas também para descrever os 
vários momentos sucessivos do desenvolvimento histórico considerado como uma 
passagem obrigatória de uma forma a outra. Quando o uso prescritivo e o uso 
histórico são ligados, como acontece com frequência, a descrição das diversas fases 
históricas resolve-se numa teoria do progresso ou do regresso, conforme esteja a 
forma melhor no final ou no princípio do ciclo.”7 

 

O professor Orlando Villas Bôas Filho, em seus estudos, observa que Bobbio 

reconhece as várias definições de democracia como forma de anteposição às fórmulas 

                                                            
5ARISTÓTELES. A política. Tradução: Roberto Leal Ferreira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 106. 
6BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1987. p. 135. 
7Id. Ibid., p. 135-136. 
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autocráticas, ou melhor, relacionando-se ao modo de exercício transparente do poder, 

consubstanciada na expressão “poder em público”8.  

Para além das discussões conceituais sobre a democracia, breve incursão histórica 

acerca do surgimento e evolução aponta que, por volta do século VIII a. C, a pólis grega reunia 

em um pequeno território, moradores com sentimento de identidade e interesses comuns, que 

praticavam em praça pública (ágora) as decisões políticas da cidade-Estado, tomadas mediante 

votação aberta e direta dos cidadãos do sexo masculino9.  

A essa dinâmica, datada do período da Antiguidade Clássica, é a que mais tarde foram 

atribuídas as raízes da denominada democracia direta. Neste sentido, os dizeres de Ferreira 

Filho: 

“O supremo poder na democracia ateniense era atribuído a todos os cidadãos. Nisso 
estava o ponto-chave para a qualificação de Atenas como uma democracia. Todo 
cidadão ateniense tinha o direito de participar, usando da palavra e votando, na 
assembleia onde se tomavam as decisões políticas fundamentais. Mas a qualidade 
de cidadão que presumia a liberdade era hereditária, não cabendo senão a filhos de 
atenienses, exceto atribuição a determinados estrangeiros dessa qualidade por 
decisão expressa da assembleia. Desse modo, o ateniense tinha de descender de 
quem o era ao tempo de Sólon. Com isso, o numeroso grupo de metecos, 
estrangeiros ou descendentes, que representavam importante fator de grandeza 
econômica de Atenas, era posto à parte de qualquer participação política, que, como 
era do tempo, também se negava às mulheres”.10 

 

Trata-se, verdadeiramente, de modelo do que se denominou posteriormente de 

democracia direta, aduzindo Sartori que na atualidade não dispomos de experiência 

significativa que se aproxime do modelo grego11.  

Todavia, o que se verifica no tocante ao exercício da democracia direta grega é que, a 

despeito do modelo intensamente participativo, foi calcado em uma estrutura elitista e 

excludente, visto que as mulheres, os estrangeiros e seus descendentes e os escravos, posto que 

não eram reconhecidamente cidadãos, estavam impedidos de participar das decisões coletivas. 

Outro ponto importante, também explicitado por Sartori, é que o autogoverno, tal 

como praticado pelos gregos na politeia, exigia uma participação tão intensa dos cidadãos que 

eles não possuíam tempo para cuidar de suas questões pessoais, haja vista que o cidadão estava 

                                                            
8VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. op. cit., p. 661. 
9RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de direito ao Estado democrático de direito. 2. ed. 

Barueri-SP: Manole, 2019. p. 26. 
10FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit., p. 111-112. 
11SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: as questões clássicas. São Paulo: Ática, 1994. v. 2, 

p. 36-37. 
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a todo o tempo trabalhando pelo bem da cidade, o que posteriormente, ocasionou a atrofia 

econômica e o seu consequente empobrecimento12. 

O governo republicano romano, enquanto contemporâneo ao grego, assegurava a 

participação popular aos patrícios, ou seja, aos homens pertencentes à aristocracia13. 

Acerca da transformação temporal da democracia, temos que: 

“A antiga, praticada na Grécia durante o século IV a.C. e na república romana; 
outras formas assemelhadas são identificadas nas cidades-Estado do norte da Itália 
(por volta de 1100 d.C.). A moderna, ou representativa, resultou das revoluções do 
século XVIII; foi praticada durante o século XIX e primeira metade do século XX. 
A contemporânea, notada a partir da segunda metade do século XX e primeira 
metade do século XXI, caracteriza-se por um sistema político de participação 
popular, mediante representação. 

A questão, nas complexas sociedades do século XXI, é garantir a participação de 
todos os cidadãos, ou, em outras palavras, garantir que o povo se governe.”14 (grifos 
nossos) 

 

As revoluções americana e francesa, denominadas revoluções liberais, ao 

proclamarem a igualdade entre todos, consubstanciaram a transição para a democracia 

moderna.  

Neste período, na obra “O Espírito das Leis” (1748), Montesquieu apresenta as 

sementes da representação política na acepção moderna, ao consagrar:  

“Havia um grande vício na maior parte das antigas repúblicas, pois que nelas o povo 
tinha direito de tomar resoluções ativas que exigem certa execução, coisa de que é 
inteiramente incapaz. Ele só deve participar do governo para escolher seus 
representantes, procedimento para o qual é bastante capaz. Portanto, se há poucos 
indivíduos que conhecem o grau exato da capacidade dos homens, cada um, 
contudo, é capaz de saber, em geral, se quem escolheu é mais lúcido do que a maioria 
dos outros. O corpo representante também não deve ser escolhido para tomar 
qualquer resolução ativa, coisa que não executaria bem, mas, sim, para fazer leis ou 
para ver se as que fez são bem executados, coisa que pode realizar muito bem, e que 
ninguém pode fazer melhor do que ele. Num Estado, há sempre pessoas dignificadas 
pelo nascimento, pelas riquezas ou pelas honrarias; mas se se confundissem com o 
povo e só tivessem, como os outros, um voto, a liberdade comum seria sua 
escravidão e não teriam nenhum interesse em defendê-la, porque a maioria das 
resoluções seriam contra elas. A participação que tomam na legislação deve ser, 
portanto, proporcional às outras vantagens que têm no Estado, o que acontecerá se 
formarem um corpo que tenha o direito de sustar as iniciativas do povo, tal como o 
povo tem o direito de sustar as deles”.15 

 

                                                            
12SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: as questões clássicas, cit., v. 2, p. 39. 
13RANIERI, Nina Beatriz Stocco. op. cit., p. 317. 
14Id. Ibid., p. 315. 
15MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do Espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2020. p. 183. 
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A utilização da representação tal qual apresentada por Montesquieu foi combatida 

como forma legítima democrática na obra “Do contrato social” (1762), oportunidade em que 

Rousseau opõe a ideia de que “A soberania não pode ser representada, pela mesma razão que 

não pode ser alienada; ela consiste essencialmente na vontade geral e a vontade não se 

representa: ela é a mesma, ou ela é outra; não há meio termo”16.  

Traçados os breves apontamentos sobre o conceito e o panorama histórico da 

democracia, passamos a abordar os tipos de democracia. 

 

1.1 Os tipos de democracia 

 

Para uma melhor compreensão das formas de exercício da democracia e, 

posteriormente, adentrarmos ao instituto das ouvidorias eleitorais como forma de participação 

e controle social advinda do aprimoramento dos instrumentos democráticos, importante é 

conceituarmos e delimitarmos os tipos de democracia preponderantemente existentes, conforme 

apresenta a doutrina: democracia direta, na qual o poder seria exercido diretamente pelo próprio 

povo, sem intermediários; democracia indireta ou representativa, modalidade que prevê a 

delegação do exercício do poder a uma classe de pessoas previamente habilitadas e eleitas 

democraticamente e, por fim, a democracia participativa ou deliberativa.  

Partindo-se do precursor exemplo grego, com o desenvolvimento das cidades, e a 

coroação do Estado Moderno de caráter liberal, o formato de exercício da democracia direta 

da pólis grega foi se desfazendo, o que muito se deve à evolução do conceito e do valor da 

liberdade cidadã. Neste sentido: 

“Os atenienses e os romanos eram livres, isto é, livres enquanto membros da 
comunidade política: não que qualquer homem em particular tivesse a liberdade de 
se opor a seu próprio representante, mas que seu representante tinha a liberdade de 
se opor ou invadir outras pessoas (...) Portanto a diferença básica entre a concepção 
antiga de liberdade e a moderna reside precisamente em acreditarmos que um 
homem é mais que um cidadão de um Estado. Segundo nossa concepção, um ser 
humano não pode ser reduzido à sua cidadania. Para nós, um homem não é apenas 
um membro de um plenum coletivo. Daqui se conclui que nossos problemas não 
podem ser resolvidos por um sistema que só garante que o exercício do poder seja 
coletivo. A democracia moderna propõe-se proteger a liberdade do indivíduo 
enquanto pessoa – uma liberdade que não pode ser entregue, como dizia Constant, 
à ‘sujeição do indivíduo ao poder do todo’”17. 

                                                            
16ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. Tradução: Rolando Roque da Silva Edição eletrônica: Ed 

Ridendo Castigat Mores. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv00014a.pdf. 
Acesso em: 28 nov. 2020. 

17SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: as questões clássicas, cit., v. 2, p. 45. 



16 

Atualmente, é possível localizarmos instrumentos descritos na Constituição Federal 

que poderiam ser considerados uma versão atualizada daquele formato de participação direta 

do cidadão na tomada de decisão dos rumos governamentais. Verifica-se do texto 

constitucional pátrio que os principais instrumentos caracterizadores da democracia direta, 

além da iniciativa popular, são o plebiscito e o referendo, previstos no artigo 1418 da Lei Maior 

e regulamentados pela Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal: “Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”, observa-se que o exercício do poder no regime democrático instaurado 

apresenta como titular o povo (“emana do povo”), podendo ser exercido por meio de 

representantes (democracia indireta), ou por meio da participação direta do povo, que ocorre 

predominantemente por meio dos institutos do plebiscito, referendo e iniciativa popular 

(instrumentos de exercício da democracia direta).  

A iniciativa popular, caracterizada como uma forma direta de exercício do poder, 

estabelece a possibilidade de deflagração do processo legislativo para apresentação de projeto 

de lei ordinária ou complementar mediante proposta subscrita por no mínimo 1% do eleitorado 

nacional19, desde que distribuído por pelo menos cinco (5) Estados, composta por no mínimo 

0,3% do eleitorado de cada um desses Estados (artigo 61, § 2º c/c o artigo 14, inciso III da 

CF/88 e Lei 9.709/98). 

Todavia, Ferreira Filho20 pondera que referido rigor procedimental para a apresentação 

de um projeto de lei de iniciativa popular a qualifica como “instituto decorativo”. 

Plebiscito e referendo caracterizam-se como uma modalidade de consulta popular para 

deliberação a respeito de matéria de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. 

Institutos bastante similares, podendo ser diferenciados pelo aspecto temporal. Assim 

sendo, o plebiscito consiste na consulta prévia à edição de “ato legislativo ou administrativo, 

cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido” (artigo 2º, § 

1º da Lei 9.709/98) e referendo é a consulta posterior à edição de “ato legislativo ou 

                                                            
18Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos, e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular. 
19O eleitorado nacional é composto por 145.994.002 eleitores, segundo dados extraídos do endereço eletrônico: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. Estatísticas do eleitorado – Consulta por região/UF/município. 
Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo. Acesso em: 25 
abr. 2021. 

20FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 203. 
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administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição” (artigo 2º, § 2º da Lei 

9.709/98). 

Na recente história democrática brasileira, as consultas populares em nível nacional 

foram aplicadas em três oportunidades, a saber: referendo para manutenção ou não do regime 

parlamentarista (1963)21; plebiscito para escolha entre a forma (república ou monarquia 

constitucional) e sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo), realizado em 

1993, o qual consolidou o formato república presidencialista e o referendo sobre a 

manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo 

o território nacional22 (2005). 

No âmbito regional, foram realizadas outras consultas, dentre elas os plebiscitos 

realizados no Estado do Pará (2011), os quais versaram sobre a possibilidade de criação dos 

Estados de Carajós e Tapajós23; plebiscitos versando sobre a criação de municípios, realizados 

concomitantemente com as eleições municipais de 201624 e consultas plebiscitárias 

concomitantes às eleições gerais de 201825. 

Outro formato, apresentado pela doutrina tradicional, refere-se à democracia indireta, 

coroando a possibilidade de eleição de representantes escolhidos pelo povo. Neste sentido, 

                                                            
21Instituído pela Emenda Constitucional n° 4, de 2.9.1961, para a manutenção ou não do regime parlamentarista. 

Era previsto como plebiscito a realizar-se em 1965, mas foi antecipado e chamado de referendo pela Lei 
Complementar n° 2, de 16.9.1962. Em 6 de janeiro de 1963, foi realizado referendo que definiria os rumos 
políticos da nossa história. A consulta foi sobre a continuação ou não do parlamentarismo no país. O povo 
rejeitou esse sistema de governo e optou pelo presidencialismo. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. 
Referendo de 1963. Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/referendo-
1963/referendo-de-1963. Acesso em: 25 abr. 2021. 

22A alteração no art. 35 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) tornava proibida a comercialização 
de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º do estatuto. 
Como o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas do país e sobre a sociedade brasileira, o povo 
deveria concordar ou não com ele. Os brasileiros rejeitaram a alteração na lei. TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL - TSE. Referendo de 2005. Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-
referendos/referendo-2005/referendo-2005-1. Acesso em: 25 abr. 2021. 

23Informações relativas às consultas estão disponíveis em TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. 
Plebiscitos no Estado do Pará. Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-
referendos/plebiscito-do-estado-do-para/plebiscitos-no-estado-do-para. Acesso em: 25 abr. 2021. 

24As consultas ocorreram concomitantemente às eleições ordinárias e versaram sobre: “realização da consulta 
publicitária relativa aos municípios de João Lisboa, Senador La Rocque e Buritirana, acerca de 
desmembramento e anexação de povoados (Resolução TRE/MA 8.936/2016); proposta de criação do Distrito 
de Primavera, na cidade de Rosana, no dia 2 de outubro de 2016 (Resolução TRE/SP 373/2016). TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL - TSE. Plebiscitos 2016. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-2016/plebiscitos-2016. Acesso em: 25 
abr. 2021. 

25TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE. Plebiscitos 2018. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscitos-2018/plebiscitos-2018. Acesso em: 25 abr. 
2021. 
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Ferreira Filho reconhece a modalidade de democracia representativa como modelo clássico 

de democracia indireta26. 

Tal solução foi utilizada para viabilizar o exercício político a partir do século XVIII, 

tendo permeado os Estados Modernos de caráter nitidamente liberal. O que se observa é que 

a ideia da representação adveio justamente do traço liberal de pensamento que negava a 

capacidade inata dos homens de bem pensar e decidir, apregoando que somente alguns 

homens, considerados mais capazes, poderiam tomar as decisões mediante a escolha dos 

cidadãos por eleição27. 

O que se observa, nos primeiros tempos do exercício da democracia indireta, é o 

caráter essencialmente aristocrático, dado que o voto possuía caráter censitário, passando mais 

recentemente a revestir-se do sufrágio universal, estendendo-se o direito ao voto às mulheres 

e aos analfabetos somente no século XX. 

No Brasil, o direito ao voto feminino somente foi conquistado após a aprovação do 

Código Eleitoral de 1932, durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas, com a seguinte 

redação: “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste 

Código”.  

A extensão do voto às mulheres somente foi alçada à categoria constitucional no ano 

de 1934, todavia a permissão para o exercício do voto foi restrita às mulheres que exerciam 

função pública remunerada: “Art. 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens 

e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas 

as exceções que a lei determinar”. 

A inclusão da possibilidade de voto aos analfabetos sobreveio por meio da Emenda 

Constitucional nº 25, de 15 de maio de 1985, tendo a categoria exercido efetivamente o direito 

ao voto após o período ditatorial. 

Neste cenário, a representatividade na escolha dos governantes passa a imperar no 

Estado de Direito, o qual vislumbra a participação popular por meio das eleições de 

representantes, coroando o que se passaria a denominar democracia representativa, como 

modalidade mais significativa da democracia indireta. 

 

                                                            
26FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional, cit., p. 113. 
27Id. Ibid., p. 112. 
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“Independentemente de nossa maneira de avaliar a intensidade do autogoverno na 
pólis, a diferença entre democracia direta e indireta é radical, de qualquer maneira. 
Nessa justaposição, a democracia direta permite a participação contínua do povo no 
exercício direto do poder, ao passo que a democracia indireta consiste, em grande 
parte, num sistema de limitação de controle”28. 

 

Sob os ditames da crise do liberalismo, discute-se a realização de outras formas de 

exercício democrático, pautada na “ampla participação dos cidadãos nos assuntos de interesse 

da coletividade”.29 

Giovanni Sartori, em sua obra denominada A Teoria da Democracia Revisitada, 1987, 

defende que a democracia política seria condição indispensável para se atingir o nível de 

democracia ideal.  

Em sequência, ao reconhecer que o conceito de democracia participativa ainda é vago, 

apresenta uma noção a partir da comparação com outras modalidades de democracia, quais 

sejam: (a) democracia direta; (b) democracia de referendo; (c) democracia eleitoral; (d) 

democracia representativa30. No tocante à democracia direta, reconhece, para além da 

inexistência de mecanismos de transmissão de representatividade, a característica de ser 

“autogovernante”. Pondera, todavia, que “uma democracia direta, literal, autenticamente 

autogovernante só existe em grupos relativamente pequenos”31. No tocante à democracia 

eleitoral, verifica-se sua consolidação a partir das eleições livre e do voto, aqui compreendidos 

no contexto de sociedades praticantes de opinião livre. Para se pontuar o que seria a 

democracia de referendo, aponta para a possibilidade de o povo realizar as decisões por meio 

do instituto do referendo. 

Assim é que, com a consagração do sufrágio universal no Brasil do século XX, 

observa-se que o voto, instrumento mais importante para o exercício da democracia 

representativa, não satisfaz o ideal de exercício da plena democracia ou autogoverno, razão 

pela qual é necessária a ampliação da soberania popular, mediante a criação de oportunidades 

mais efetivas de participação.  

O que se verifica, daí por diante, é que o desenrolar de movimentos sociais que 

pretendiam inicialmente eliminar o regime ditatorial faz germinar o surgimento de institutos 

                                                            
28SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: as questões clássicas, cit., v. 2, p. 37. 
29LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Os desafios e sentidos da participação. Ciências Sociais Unisinos, v. 42, n. 

1, p. 21, jan./abr. 2006. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/6011/3186. 

30SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: o debate contemporâneo, cit., v. 1, p. 156. 
31Id. Ibid., p. 156. 
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caracterizadores da democracia participativa, tais como o orçamento participativo, os 

conselhos de direitos e as ouvidorias públicas. 

Bastante se discute sobre a aproximação entre os conceitos de democracia participativa 

e deliberativa. De acordo com Lüchmann:  

“De maneira geral, e em que pesem as diferenças e variações teóricas, as principais 
características da democracia participativa ou deliberativa são estas: a) o resgate da 
ideia de soberania popular, no sentido de um reconhecimento de que cabe aos 
cidadãos não apenas “influenciar”, como “decidir” acerca das questões de interesse 
público: “a outorga de autoridade para o exercício do poder do Estado deve emergir 
das decisões coletivas de seus membros” (Cohen, 2000, p. 24); b) a ênfase no caráter 
dialógico dos espaços públicos enquanto formadores da opinião e da vontade. Aqui, 
diferentemente da perspectiva agregativa da democracia, as preferências são 
endógenas ao modelo; c) o reconhecimento do pluralismo cultural, das 
desigualdades sociais e da complexidade social (Bohman, 2000) reclama para a 
importância dos impactos dos processos deliberativos no contexto sociocultural 
subjacente; d) o papel do Estado e dos atores políticos para a criação de esferas 
públicas deliberativas e a implementação das medidas advindas de processos 
deliberativos; e) e por último, e frente às dificuldades e riscos da democracia 
deliberativa, ressalta-se a importância do formato e da dinâmica institucional.”32 

 

Traços marcantes do modelo democrático participativo são a inclusão de atores 

historicamente excluídos das decisões políticas; a feição deliberativa e o papel pedagógico da 

participação, assim como a pluralidade de desenhos institucionais.33 

Em suma, entendemos que os modelos de democracia participativa e deliberativa são 

bastante convergentes, verificando-se na modalidade deliberativa um aprofundamento do 

processo de deliberação democrática. 

Paulo Bonavides defende a existência de uma previsão constitucional para a 

democracia participativa, na parte final do parágrafo único do artigo 1º do texto 

constitucional, ao prever que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, destacando que acerca 

do dispositivo legal, “não há nada a acrescentar. Mas há tudo a concretizar.”34 

Depreende-se da afirmação acima, que, para o jurista, a democracia participativa surge 

como uma evolução natural da já apontada democracia direta. 

                                                            
32LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. op. cit., p. 21-22. 
33GASPARDO, Murilo. Democracia participativa e experimentalismo democrático em tempos sombrios. Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 32, n. 92, p. 73, 2018. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/jGVkdSF8SjLPjQkxCckWTQG/?lang=pt. 

34BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta 
e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008. p. 346. 
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Acerca da democracia participativa, Dallari, afirma que: 

“(...) Um fato de grande importância, que merece ser ressaltado, é que antes da 
adesão formal aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos o Brasil aprovou, na 
mesma linha, a Constituição de 1988, que tem sido referida e louvada em congressos 
jurídicos internacionais como uma das mais democráticas do mundo. E para 
fundamentação dessa avaliação é comum que sejam referidos o modo de elaboração 
da Constituição de 1988 e o seu conteúdo, que será analisado mais abaixo. De fato, 
essa Constituição foi elaborada com intensa participação do povo, merecendo 
especial referência o fato de que a Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo 
povo brasileiro, concedeu ao povo o direito de apresentar propostas de emenda ao 
projeto de Constituição. E uma dessas propostas populares acolhidas pelos 
Constituintes foi a consagração da democracia participativa, que, entre outras 
peculiaridades, assegura ao povo o direito de propor projetos de lei, sendo oportuno 
lembrar que a celebrada Lei Maria da Penha, que pune as agressões à mulher, 
resultou precisamente de um projeto de iniciativa popular (...)”35 

 

Rosanvallon, ao examinar a crise da democracia eleitoral-representativa, pondera que: 

“El proyecto de una democracia deliberativa, que se impuso progresivamente en la 
década de 1990, ha tomado en cuenta implícitamente esos límites de la temática 
participativa para sugerir un enfoque que podríamos calificar de más “cualitativo”. 
Las nociones de discusión racional, de intercambios argumentados, de foros 
ciudadanos, han desplazado la cuestión. De Jürgen Habermas a Bernard Manin, de 
Joshua Cohén a Jon Elster, muchos teóricos han buscado formalizar en esa 
dirección una comprensión más procedimental de la democracia, fundada en la 
visión de un pueblo deliberante.Toda una serie de trabajos han conducido de ese 
modo a formular de manera más precisa modalidades de organización de una polis 
mejor informada, más racional y activa. De ahí, por otra parte, las propuestas de 
algunos de superponer al rito electoral la organización de manifestaciones 
periódicas que simbolicen esta actividad.”36  

 

A partir da reflexão supra, abordaremos em capítulo a frente, os principais dispositivos 

que podem viabilizar o exercício da democracia participativa, quais sejam: orçamento 

participativo, conselhos de direitos e as ouvidorias públicas. 

Além dos institutos consagrados apresentados acima, há outros dispositivos 

constitucionais que representam instrumentos de democracia participativa, conforme 

elencados a seguir: 

 

“(...) - obrigação de os órgãos públicos prestarem informações de interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei (Art. 5º, XXXIII – 

                                                            
35DALLARI, Dalmo de Abreu. Estado democrático e social de direito. In: NUNES JR., Vidal Serrano et al. 

(Coords.) Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2017. Tomo II: Direito Administrativo e Constitucional. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito. Acesso em: 
07 jul. 2020. 

36ROSANVALLON, Pierre. La contrademocracía: la política en la era de la desconfianza. 1.ed. Buenos Aires: 
Manantial, 2007. p. 287. 
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Constituição Federal – CF); – direito de petição aos poderes públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (Art. 5º, XXXIV, a – CF); – 
reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, de caráter eminentemente 
popular, de participação da sociedade no Poder Judiciário (Art. 5º, XXXVIII – CF); 
– legitimidade de qualquer cidadão para propor ação popular, em defesa de direito 
difuso, objetivando anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural (Art. 5º LXXIII – CF ); – participação da comunidade nas ações de 
seguridade social (Art. 194,VII – CF); – participação dos trabalhadores e 
empregadores nos órgãos colegiados dos órgãos públicos, para defesa de interesses 
profissionais ou previdenciários (Art. 10 – CF); – previsão de aprovação da população, 
por plebiscito, em caso de incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados 
(Art. 18, § 3º – CF); – previsão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios (Art. 18, § 4º – CF); – previsão de lei sobre a 
iniciativa popular no processo legislativo estadual (Art. 27, § 4º – CF). Esse dispositivo 
levou os Estados a regulamentarem a iniciativa popular e a criarem, alguns deles, a 
Comissão de Legislação Participativa, facilitando a participação popular no processo 
legislativo; – colaboração de associações representativas da coletividade no 
planejamento municipal (Art. 29, XII – CF). Deu origem ao Orçamento Participativo, 
em âmbito municipal, em diversas cidades brasileiras; – previsão de iniciativa popular 
de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, 
mediante manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado ( Art. 29, XIII – 
CF); – colocação das contas dos municípios à disposição dos cidadãos, que poderão 
questionar-lhes a legitimidade e a legalidade (Art. 31, § 3º – CF); – participação dos 
usuários na administração direta e indireta quando se tratar de prestação de 
serviços à comunidade (Art. 37, § 3º – CF); – obrigatoriedade de a Administração 
direta e indireta criar mecanismos para receber reclamações relativas à prestação 
dos serviços públicos em geral (Art. 37, § 3º , I – CF). Esse dispositivo ensejou a 
criação de ouvidorias e outras formas de atendimento aos usuários; – acesso da 
sociedade a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII (Art. 37, § 3º, II – CF); – disciplina da 
representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 
na administração pública (Art. 37, § 3º, III – CF). Além das ouvidorias, inspirou a 
criação das corregedorias no serviço público; – instituição de conselhos de política de 
administração e remuneração de pessoal, em todas as esferas da Federação, com a 
participação dos servidores (Art. 39 – CF); – realização de audiências públicas das 
comissões do Legislativo com entidades da sociedade civil ( Art. 58, II – CF); – 
viabilização de corregedorias e ouvidorias, no âmbito do Legislativo, para receber 
petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas (Art. 58, IV – CF); – legitimidade dos 
cidadãos para iniciativa de leis (Art. 61, § 2º – CF); – legitimidade ao cidadão, partido 
político, associação ou sindicato, para denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União (Art. 74, § 2º – CF); – participação de seis 
cidadãos brasileiros natos, no Conselho da República (Art. 89, VII – CF); – 
participação de dois cidadãos no Conselho Nacional de Justiça (art. 103-b, XIII – CF); 
– previsão de corregedoria, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Art. 103-B, § 
5º, I – CF); – previsão de ouvidorias de justiça, no âmbito da União, Distrito Federal 
e Territórios, para receber reclamações e denúncias (Art. 103-B, § 7º – CF); – 
participação de dois cidadãos no Conselho Nacional do Ministério Público (Art. 130-
A, VI – CF); – criação de ouvidorias do Ministério Público, em âmbito federal e 
estadual, para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra 
membros ou órgãos do Ministério Público (Art. 130-A, § 5º – CF) (...)”37 

                                                            
37MACEDO, Paulo Sergio Novais. Democracia participativa na constituição brasileira. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 45, n. 178, p. 188-190, abr./jun. 2008. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/45/178/ril_v45_n178_p181.pdf. 
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Outra discussão importante no que atine ao exercício da democracia por meio das 

instituições públicas, refere-se à análise de quais elementos poderiam efetivamente 

caracterizar uma participação democrática. Isto porque o modelo gerencial implementado na 

Administração Pública após sucessivas Reformas Administrativas, advindo do pensamento 

neoliberal, vem implementar uma série de medidas que instrumentalizam o aparato 

burocrático visando ao atendimento do cidadão-cliente, o que desvirtuaria os valores e 

princípios de uma gestão democrática e participativa. Neste sentido: 

“Com as ‘novas democracias’, tem crescido o debate em torno da necessária 
reconfiguração das relações entre Estado e sociedade civil no sentido de possibilitar 
um novo tipo de relação não mais fundada na dicotomia e na bipartição, que tanto 
marca a tradição política de tutela, subordinação e dependência, mas sim em um 
novo processo de interação e imbricação social que favoreça a organização 
autônoma de atores societais. Na relação Estado/sociedade a presença ativa da 
sociedade civil junto ao poder público é importante por gerar um sistema de governo 
mais democrático, por dar poder a grupos tradicionalmente excluídos do processo 
de tomada de decisões, suscitando uma real partilha do poder.  

A relação Estado e sociedade ganha então diferentes contornos e significados a 
depender do tipo de interação existente entre os atores sociais e atores 
governamentais no processo de gestão dos negócios públicos. No modelo liberal 
(como dito), a participação da sociedade nos assuntos do governo é orientada por 
uma noção instrumental e utilitária de interação que requer a mobilização dos 
atores sociais na finalidade desta se converter em mera prestadora de serviços 
e base de sustentabilidade dos resultados pragmáticos das intervenções, estando 
ausente nesta interação o sentido político e emancipador das práticas sociais no 
sistema político que dizem respeito à autodeterminação e soberania popular nos 
processos decisórios. Conforme os ideais da democracia participativa, por sua vez, 
as novas formas de participação da sociedade civil nos arranjos institucionais de 
gestão compartilhada das políticas buscam uma participação fundada sob valores 
éticos-políticos na realização do projeto democrático, tendo em vista a 
democratização da gestão pública com a modificação do tradicional padrão de 
interação autoritário e excludente, com a publicização e coletivização do 
processo de tomada de decisões e com a justiça social na definição dos recursos 
públicos.”38(grifos nossos) 

 

Referidos questionamentos serão melhor delimitados no desenrolar da pesquisa ora 

expressa por intermédio da presente dissertação. 

 

1.2 A dimensão participativa na Constituição Federal de 1988 

 

A promulgação da Carta Constitucional de 1988, denominada “Constituição-Cidadã” 

caracterizou um rompimento do regime até então vigente ao instrumentalizar o exercício da 

cidadania por meio da via oblíqua ou reflexa. A ampliação da participação cidadã ocorreu de 

                                                            
38CARLOS, Euzeneia. Controle social e política redistributiva no orçamento participativo. Vitória: EDUFES, 

2015. p. 57-58. 
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forma tão crescente na década de 1980, que culminou por constar expressamente do artigo 1º 

da Carta como fundamento do Estado Democrático de Direito: 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

 

Consoante leitura do artigo 1º da Constituição Federal, observa-se a coexistência do 

regime de democracia representativa, a qual é exercida por meio de mandato para a função de 

chefia do Executivo no âmbito municipal, estadual e federal, com a adoção paulatina de 

instrumentos caracterizadores da democracia participativa.  

Embora vigente o regime de democracia representativa, pondera-se que, no ano de 

2020, com a crise ocasionada pela pandemia, houve uma preocupação com a preservação da 

democracia no país. Isso ocorre porque, em conjunto com a análise dos valores democráticos 

e suas formas de exercício na atualidade, institutos de pesquisa internacional referenciam um 

período de retrocesso democrático no país, notadamente após as eleições de 201839.  

Tal reflexão advém da incipiente criação de políticas que estimulam o exercício da 

cidadania por meio do governo federal, e mormente da combinação de fatores resultantes do 

agravamento das consequências da disseminação do coronavírus por todo o território nacional, 

o que tem ocasionado um aprofundamento da desigualdade social, tendo em vista a eliminação 

de atividades profissionais, relegando uma gama de pessoas à miserabilidade social. De outra 

forma, verifica-se a propagação veloz do conhecimento por meio das mídias digitais, por vezes 

                                                            
39Estudo do instituto Democracy Matrix, aplicado entre as democracias ao redor do mundo classificou o Brasil 

como “democracia deficiente”. DEMOCRACY Matrix. Estudo mostra onda de retrocesso em democracias 
pelo mundo. Disponível em: https://www.poder360.com.br/internacional/estudo-mostra-onda-de-retrocesso-
em-democracias-pelo-mundo/. Acesso em: 16 dez. 2020. 
No tocante à legislação nacional, podemos exemplificar com a edição do Decreto Federal 9.759, de 11 de abril 
de 2019, que revogou o Decreto Federal 8.243, de 23 de maio de 2014, ao extinguir e estabelecer limites para 
conselhos, comissões e equipes vinculadas à Administração Pública Federal. 



25 

alardeando conteúdos caracterizados como desinformação, fator que atua por alargar a 

exclusão de grupos sociais que não possuem acesso a determinados conteúdos digitais40. 

Após a primordial reflexão, partimos da contextualização histórica ao final da década 

de 80, valendo-se de narrar em parte os caminhos percorridos rumo à democracia participativa, 

inserida no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988. 

De fato, os debates realizados pela Assembleia Nacional Constituinte envolveram 

variados grupos temáticos, tendo havido destaque para o debate acerca da questão 

participativa na 5ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril de 1987, pela Comissão da 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher – Subcomissão dos Direitos 

Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias: 

“(...) Usou da palavra, também, o Dr. Mário Sérgio Garcia, representando o 
Governador Orestes Quércia; em seguida falou o conferencista convidado, jurista 
Miguel Reale Filho que fez sua exposição durante trinta e cinco minutos, abordando 
o tema sobre a necessidade da participação popular na política brasileira, para 
buscar novas formas para a sua representação, explicando que não se exercita 
a democracia apenas com o exercício do voto, não podendo haver divórcio entre 
o povo e o político. Na sua maneira de sentir o problema, deverá continuar através 
de seus representantes na Assembleia Constituinte e não através de assinaturas que, 
além de método bastante dispendioso, dificulta o acesso do eleitor à Constituinte, 
não trazendo resultados positivos. Tomou como exemplo a Itália, onde são 
necessárias quarenta mil assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição e 
na Espanha, quinhentas mil. Defendeu também o direito de audiência no processo de 
participação e manifestou-se contrário ao voto facultativo, bem como ao direito de 
voto aos dezesseis anos, por ser temerário que tal direito acarrete também a 
responsabilidade criminal. (...) O Dr. Sales Santos Júnior, representante da 
Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, defendeu a participação popular na 
Constituição, afirmando que foi através do art. 24, do Regimento Interno daquela 
entidade que se conquistou o direito para que as associações e o povo em geral, possam 
apresentar Emendas à Constituição, desde que satisfeitos os requisitos exigidos”.41 

 

Tais debates realizados pela Assembleia Nacional Constituinte, originaram-se de 

valores semeados pelos movimentos estudantis desde a década de 60, e que posteriormente 

foram consolidados no regramento pátrio. Neste sentido: 

“A ideia de democracia participativa manifestou-se originariamente na atuação dos 
movimentos estudantis da ‘Nova Esquerda’ nos anos 1960, espalhando-se nos anos 
seguintes junto à classe trabalhadora em razão da crescente insatisfação com a 
estrutura social e as práticas políticas dominantes naquele contexto”42 

                                                            
40MATOS, José Claudio Morelli; LEITE, Leonardo Ripoll Tavares. Zumbificação da informação: a 

desinformação e o caos informacional. Revista Brasileira de Biblioteca e Documentação – RBBD, v. 13, p. 
2344-2349, 2017. 

41ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem 
e da Mulher. Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias. Ata da 5ª Reunião 
Ordinária, realizada em 24 de abril de 1987. Brasília-DF, ano 1, supl. 63, 21 mai. 1987. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup63anc21maio1987.pdf#page=2. Acesso em: 03 jun. 2021. 

42GASPARDO, Murilo. op. cit., p. 70. 
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A atuação da população na luta em prol da concretização de direitos foi caracterizada 

pela emergência de uma série de organizações da sociedade civil, dentre as quais podemos 

citar a Central de Mulheres Brasileiras (1975); Movimento de Defesa do Favelado (1978); 

Movimento Negro Unificado (1978); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(1980); Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais (1980); Conferência 

Nacional da Classe Trabalhadora (1981); Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(1982); Movimento Nacional de Direitos Humanos (1982); Confederação Nacional das 

Associações de Moradores (1982); Central Única dos Trabalhadores (1983); Fórum Nacional 

pela Reforma Urbana (1987), dentre outros.  

Alguns movimentos foram marcantes nesse processo rumo à redemocratização, dentre 

os quais destacam-se a campanha Diretas Já, ocorrida nos anos de 1983 e 1984 e a 

participação popular nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 

1988, caracterizados como: 

 “(...) dois importantes momentos da história brasileira recente: a campanha pelas 
Diretas Já, em 1983 e 1984, e a participação popular no processo da Assembleia 
Nacional Constituinte, entre 1987 e 1988. A mobilização popular gerada nesses 
eventos ajudou a disseminar uma concepção de democracia que combinava 
participação e representação e que, por força da pressão popular, encontrou abrigo 
na Constituição Federal de 1988.”43 

 

Em relação ao movimento Diretas Já, observa-se que os “comitês pró-Diretas” 

atuaram como instâncias de organização popular autônomas congregando uma gama de atores 

sociais, dentre os quais intelectuais, servidores públicos, partidos de esquerda e religiosos, 

todos reunidos em prol da realização de eleições diretas no país, conglobando não apenas 

moradores das capitais, mas também de pequenas cidades no interior do país.44 

A Assembleia Nacional Constituinte, inaugurada formalmente pela Emenda 

Constitucional nº 26, foi proposta pelo então presidente José Sarney. A participação popular 

ocorreu, em novembro de 1986, por meio de uma eleição na qual “mais de 69 milhões de 

eleitores escolheram os 559 parlamentares que compuseram a Assembleia Nacional 

Constituinte, instalada formalmente em fevereiro de 1987”.45 

                                                            
43PARTICIPAÇÃO social no Brasil: entre conquistas e desafios. Consultora do Projeto de Cooperação 

Internacional BRA/12/018, Luciana Tatagiba. Brasília-DF: Secretaria-Geral da Presidência da República, 
2014. p. 16. Disponível em: https://issuu.com/secretariageralpr/docs/participacao_social_no_brasil. 

44Id. Ibid., p. 23. 
45PARTICIPAÇÃO social no Brasil: entre conquistas e desafios, cit., p. 26. 
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Luciana Tatagiba, em seus estudos sobre o tema, assim descreveu o processo de 

incorporação da participação popular ao ordenamento jurídico nacional:  

“Os atores articulados na ampla campanha popular pela Constituinte foram 
decisivos para os avanços da participação incorporados na Constituição de 1988, 
entre os quais podemos citar: o reconhecimento expresso da democracia direta, ao 
lado da democracia representativa, e o exercício da soberania popular não apenas 
através do voto, mas também do plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
Importante também foi o espaço que a Constituição de 1988 abriu para a 
participação popular nas áreas de políticas públicas, principalmente no que se refere 
à saúde, assistência social, criança e adolescente e políticas urbanas. A nova 
Constituição harmonizava, assim, os preceitos da representação e da participação 
numa arquitetura legal inovadora que reconhecia o papel do cidadão nas decisões 
nacionais, muito além do seu papel como eleitor.”46 

 

O que se verificou no período antecessor à constituinte foi um processo de 

aprimoramento da cidadania, que culminou na incorporação ao texto constitucional de 

diversos dispositivos construídos a partir da participação popular. Para muitos estudiosos, o 

que se verificou foi a consagração da dimensão participativa à democracia praticada no Brasil. 

“Pela primeira vez na história o povo esteve realmente presente e participou das 
decisões num momento de elaboração constitucional. Essa foi uma conquista da 
participação popular. A partir de agora inicia-se uma nova luta, em outras condições, 
mas com o mesmo objetivo de conquistar para o povo o direito de participar das 
decisões políticas fundamentais”47  

 

No tocante ao regramento constitucional, o processo de redemocratização foi calcado 

na valorização das municipalidades, com atribuição de competências específicas para as 

políticas sociais e urbanas. Neste contexto, destaque para a atuação dos movimentos sociais 

diretamente com a Administração Pública Municipal, que culminou na realização de 

conselhos e conferências municipais de políticas públicas, audiências públicas e o orçamento 

participativo48.  

No texto constitucional, o marco da democracia participativa está estampado no 

parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal: “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, 

instrumentalizados por outros dispositivos legais citados acima. 

                                                            
46Id. Ibid., p. 29. 
47DALLARI, Dalmo de Abreu. A participação popular e suas conquistas. In: WHITAKER, F. et al. (Orgs). 

Cidadão constituinte: a saga das emendas populares. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 
48GASPARDO, Murilo. op. cit., p. 70. 
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Em relação à legislação infraconstitucional também verificamos a produção de normas 

concretizadoras de direitos sociais, dentre as quais podemos enumerar: leis orgânicas do 

Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), Sistema Único de 

Assistência Social (Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001), Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009) e 

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).49 

Paulo Bonavides assinala que “não apenas a democracia participativa, senão, também, 

o Direito Constitucional, em toda a sua latitude contemporânea, se fez tributário da linha de 

princípios que iluminam e dão vida às normas e às cláusulas flexíveis da Constituição”50 

Em linhas gerais, Bonavides desenvolve uma teoria do constitucionalismo focada na 

resistência aos valores liberais, em defesa do Estado Social inaugurado nos processos de 

redemocratização dos países latinos. De antemão, faz-se necessária uma reflexão acerca da 

afirmação supra com as cautelas dos estudiosos observadores dos movimentos e das forças 

políticas que caracterizam a atualidade democrática brasileira.  

Retomando ao texto constitucional promulgado em 1988, batizado de “constituição 

cidadã”, decorrente da nova sociabilidade política gerada como resultado aos embates contra 

o regime ditatorial no Brasil, verificamos um engajamento diversificado de setores da 

sociedade civil no texto constitucional. Sobre as forças que compuseram o cenário, Lyra 

descreve: 

“(...) ampla difusão da democracia direta no sindicalismo, o ‘basismo’ 
particularmente forte nos movimentos sociais hegemoneizados pela Igreja Católica, 
o papel das Organizações não Governamentais (ONGs) ligadas à promoção da 
cidadania e o engajamento crescente de importantes setores da classe média nas 
práticas participacionistas”51. 

 

Lyra52 destaca que ampla mobilização nacional objetivando inserir mecanismos da 

democracia direta foi realizada por entidades religiosas, com destaque para a Igreja Católica. 

Ainda, algumas entidades ligadas à saúde e assistência social mostraram capacidade de 

mobilização para viabilizar a instituição de canais de participação da cidadania na formulação 

                                                            
49GASPARDO, Murilo. op. cit., p. 70. 
50BONAVIDES, Paulo, op. cit., p. 352. 
51LYRA, Rubens Pinto. As vicissitudes da democracia participativa no Brasil. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, v. 36, n. 141, p. 24, jan./mar. 1999. 
52LYRA, Rubens Pinto. As vicissitudes da democracia participativa no Brasil, cit., p. 24. 
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de políticas públicas de saúde e posterior criação de conselhos em nível municipal, estadual e 

federal, dentre as quais o Movimento Popular de Saúde (MOPS) e o Movimento de Reforma 

Sanitária, constituído por profissionais de saúde, funcionários públicos e professores 

universitários. 

No tocante à assistência social, destaque para o Movimento Nacional dos Meninos de 

Rua, responsável por garantir “a participação da cidadania nas ações de governo atinentes à 

política da criança e do adolescente e contribuiu, de forma decisiva para a aprovação do 

respectivo Estatuto”53, contendo o primeiro dispositivo legal em nosso ordenamento a 

consagrar a participação popular paritária54, na criação de conselhos municipais, estaduais e 

federais.  

Desta feita, o delineamento da participação social no Brasil, a partir dos movimentos 

descritos acima, propicia “uma série de experiências de gestão de políticas públicas de caráter 

participativo (...), principalmente no âmbito do governo local ou municipal, com destaque para 

os Conselhos Gestores de Políticas Públicas e as experiências de Orçamento Participativo.”55 

Para além dos institutos citados acima, a presente pesquisa aborda as ouvidorias 

judiciais, com destaque para um estudo aprofundado acerca do funcionamento das ouvidorias 

eleitorais, ora compreendidas como instâncias administrativas na realização do propósito 

democrático ao viabilizarem o exercício da cidadania por meio dos canais de comunicação 

institucionalizados no Judiciário Eleitoral. 

 

 

 

1.2.1 Orçamento participativo 

 

                                                            
53Id. Ibid., p. 24. 
54Artigo 88 da Lei 8069/90. “São diretrizes da política de atendimento: (...) II – criação de conselhos municipais, 

estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 
em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, 
segundo leis federal, estaduais e municipais.” 

55LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Os desafios e sentidos da participação, cit., p. 19-26. 
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Segundo Gaspardo, o orçamento participativo espalhou-se pela América Latina nos 

anos de 1990 e depois pelo restante do mundo, assumindo formatos bastante diversificados, o 

que se deveu ao investimento do Banco Mundial na implementação do projeto.56 

O surgimento do orçamento participativo está alinhado ao movimento de 

redemocratização ocorrido no Brasil em meados da década 1980, coincidente com o 

encerramento do período ditatorial (1964-1988) e a consolidação do regime democrático. 

Neste sentido, Boaventura esclarece: 

“A crise do Estado desenvolvimentista coincidiu com a transição democrática no 
final da década de 1970. Na época, o debate político colocou a democratização da 
vida política brasileira e a efetiva construção da cidadania brasileira no próprio 
centro da agenda política nacional. A este respeito, as preocupações surgidas nos 
debates que conduziram à Constituição de 1988 puseram a tônica nos direitos de 
cidadania, na descentralização política e no reforço do poder local. Este novo 
contexto político criou as condições para que as forças políticas de esquerda – as 
que haviam saído da clandestinidade ou as que, entretanto, se tinham organizado – 
iniciassem experiências inovadoras de participação popular em governos 
municipais”57 

 

O movimento de redemocratização foi marcado por vigorosas atuações de diversos 

atores sociais, o que propiciou uma série de fatores para o desabrochar de institutos que 

visavam à implementação de uma maior participação cidadã. Nesse sentido: 

“A luta teve seu ponto alto no processo constituinte, desdobrando-se em importantes 
inovações institucionais na gestão pública brasileira a partir dos anos de 1990. No 
coração do processo de reforma, estava o pressuposto de que a sociedade civil tinha 
o direito de ter sua voz ouvida na tomada de decisão, implementação e avaliação das 
políticas públicas e que, dessa participação, iriam resultar políticas melhores e mais 
sustentáveis. Alguns modelos se consagraram, como o orçamento participativo, os 
conselhos de políticas públicas e as conferências. O êxito da experiência pioneira do 
orçamento participativo na prefeitura de Porto Alegre, seguido da disseminação da 
experiência para outras prefeituras, fez do Brasil um exemplo internacional no que 
se refere à democracia participativa. Os conselhos se incorporaram aos principais 
sistemas de políticas públicas, chegando a praticamente todos os municípios 
brasileiros, além dos governos estaduais e federal.”58 

 

Sobre o conceito de orçamento participativo, verificamos que “(...) não existe uma 

definição única, já que o Orçamento Participativo se apresenta de formas diferentes de um 

lugar para outro. (...) Entretanto, em termos gerais, um Orçamento Participativo é um 

                                                            
56GASPARDO, Murilo. op. cit., p. 71. 
57SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 459. 
58PARTICIPAÇÃO social no Brasil: entre conquistas e desafios, cit., p. 10. 
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mecanismo (ou processo) através do qual a população decide, ou contribui para a tomada de 

decisão sobre o destino de uma parte, ou de todos os recursos públicos disponíveis”.59 

O orçamento participativo é caracterizado como o exemplo nacional mais contundente 

da ampliação da democracia participativa nos municípios, uma vez que subverte a tradicional 

noção de elaboração do orçamento público, a qual concentra no poder Executivo a função de 

iniciar e coordenar a definição de tributos, finanças e orçamento público, cabendo ao 

Legislativo a função de “apreciar, apresentar emendas e aprovar a peça orçamentária do 

município, fiscalizando a sua execução pelo Poder Executivo”60. 

Implementado em 1989 no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do 

Sul, o orçamento participativo foi posteriormente adotado em outros municípios brasileiros e 

para além do território nacional, ressaltando-se que o modelo inicial não foi adotado 

uniformemente. 

O pioneirismo de Porto Alegre, deveu-se ao encontro de um governo cujas bases 

principiológicas atuavam em prol da implementação do orçamento participativo, em conjunto 

com a existência de uma sociedade civil atuante na cidade.  

E, de fato, o que os estudos demonstraram a respeito das práticas do orçamento é que 

seu surgimento e manutenção acontecem concomitantemente ao governo apoiador de tais 

mecanismos, os quais enfraqueceram tão logo houve alteração do comando do Executivo 

municipal. Assim, “programas como o OP estão subordinados não apenas às vontades e 

humores de governos eleitos, como também estão sujeitos à lógica do sistema político, e, por 

conseguinte, aos interesses e estratégias de outros setores e lideranças partidárias e do 

Legislativo”.61 

A previsão constitucional do debatido instituto encontra-se no artigo 29, inciso XII da 

Constituição Federal de 1988: 

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

(...) 

                                                            
59UN HABITAT – Programa das Nações Unidas para os Assentamos Humanos. 72 perguntas sobre o orçamento 

participativo. 2004. p. 21. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-
files/Portuguese%20version.pdf. Acesso em: 7 abr. 2021. 

60LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. 25 anos de orçamento participativo: algumas reflexões analíticas. Revista 
Política e Sociedade, Florianópolis, v. 13, n. 28, p. 171, 2014. 

61Id. Ibid., p. 183. 
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XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;” 

 

No tocante à legislação infraconstitucional, seu delineamento geral está previsto nos 

artigos 4ª e 44 do Estatuto da Cidade (Lei 10257, de 10 de julho de 2001), regramento que em 

muito refletiu os anseios de implementação da política de gestão democrática das cidades: 

“Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

(...) 

III – planejamento municipal, em especial: 

(...) 

f) gestão orçamentária participativa; 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 
alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, 
audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei 
de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 
para sua aprovação pela Câmara Municipal.” (grifos nossos) 

 

Em linhas gerais, Wrampler explicita o modo de funcionamento do orçamento 

participativo: 

“O Orçamento Participativo é um processo decisório que se estende por todo o ano 
fiscal. Em assembleias organizadas com esse fim, os cidadãos se engajam, 
juntamente com funcionários da administração, em negociações sobre a alocação de 
gastos que envolvam novos investimentos de capital em projetos tais como clínicas 
de assistência médica, escolas e pavimentação de vias públicas. É um programa 
inovador, pois suas regras promovem justiça social ao assegurar mais recursos para 
áreas mais pobres, ao encorajar a participação através da distribuição de recursos 
para cada uma das regiões do município em função da mobilização dos membros 
das respectivas comunidades e ao estabelecer novos mecanismos de 
responsabilização que acabam desvendando e inviabilizando procedimentos 
orçamentários obscuros. Nos casos em que o programa foi aplicado com mais 
sucesso, os cidadãos têm autoridade para tomar importantes decisões em relação às 
políticas públicas, o que realça seu potencial para transformar o processo decisório 
de base na política brasileira.”62 

 

Caracteriza-se por uma gestão conjunta de recursos públicos, intercalando a partilha 

entre fundos orçamentários e a responsabilização administrativa no que atine à implementação 

destes recursos63. 

 

                                                            
62WRAMPLER, B. A difusão do orçamento participativo brasileiro: boas práticas devem ser promovidas? 

Opinião Pública, Campinas, 14, n. 1, p. 69, jun. 2008. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/op/a/4xS4YRF3bXT8BNtxVcGQrZk/?lang=pt&format=pdf. 

63SANTOS, Boaventura de Souza. op. cit., p. 471. 
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1.2.2 Conselhos gestores de políticas públicas 

 

Também denominados de conselhos de direitos, os conselhos gestores de políticas 

públicas possuem nítida intenção participativa. 

Mesclando representantes da sociedade civil e do governo, os conselhos constituem-

se como “órgãos concebidos para influir constitutivamente na vontade normativa do Estado, 

mediante o exercício de competências conferidas pelas respectivas leis criadoras, que devem 

trazer as linhas definidoras de seu campo de atuação”.64  

Os artigos 198, 204 e 206 do texto constitucional preveem, respectivamente, a 

participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde, assistência social e 

educação, por meio de organizações representativas, tanto na formulação das políticas quanto 

no controle em todos os níveis. 

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

(...) 

III - participação da comunidade. 

(...) 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras 
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 
social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

(...) 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;” 

No que atine à possibilidade de efetivo exercício participativo da sociedade civil nos 

conselhos gestores, Lüchmann reconhece que são “espaços que trazem novos desafios e 

perspectivas para a teoria democrática, não apenas porque estão assentados na ideia de 

                                                            
64LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; BORBA, Julian. A representação política nos conselhos gestores de 

políticas públicas. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), v. 2, n. 2, 
p. 230, jul./dez. 2010. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/Urbe/article/view/5365. 
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participação, mas também por instituírem novas práticas e atores no campo da representação 

política”65. 

Além dos conselhos exemplificados acima, tendo em vista a previsão de composição 

paritária entre membros da sociedade civil e do governo, nos três níveis da federação, na 

composição dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, cuja previsão legal 

encontra-se inserta no artigo 88, inciso II da Lei 8069, de 13 de julho de 1990: 

“Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

(...) 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e 
do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 
assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;” 

 

Acerca do modo de atuação dos conselhos de direitos das crianças e adolescentes, 

verifica-se: 

 “a prerrogativa legal e constitucional de deliberar (diga-se: definir; decidir) quais 
as políticas de atendimento que deverão ser implementadas em prol da população 
infantojuvenil (ou seja, quais as “estratégias” serão empregadas, a partir de ações 
articuladas entre os diversos órgãos, programas e serviços existentes - ou a serem 
criados - no sentido da efetivação dos direitos assegurados pela lei, e em última 
análise pela Constituição Federal, a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias). Uma deliberação do Conselho de Direitos vincula (obriga) o 
administrador, que não terá condições de discutir seu mérito, conveniência e 
oportunidade. Isto ocorre, primeiramente, porque uma deliberação do Conselho de 
Direitos estará invariavelmente revestida dos princípios constitucionais da soberania 
popular (e democracia participativa - cf. art. 1º, par. único, da CF) e da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, caput, da CF) que, na forma do art. 4º, 
par. único, do ECA, importa na preferência na formulação e execução das políticas 
sociais públicas e na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas à proteção à criança e ao adolescente. Em segundo, é de se considerar 
que a administração pública já está devidamente representada pelos órgãos 
governamentais que compõem o Conselho de Direitos, participando assim 
diretamente dos debates e da tomada de decisões pelo órgão. O Conselho de Direitos 
não é, de modo algum, um órgão “alienígena” à estrutura de poder do ente federado, 
mas sim a integra, detendo uma competência Executiva típica em relação às políticas 
públicas para a infância e adolescência a serem implementadas nos mais diversos 
setores da administração. Desta forma, havendo uma deliberação do Conselho de 
Direitos, ao “chefe” do Poder Executivo (que presumivelmente dela participou, 
através de seus representantes junto ao órgão), resta apenas a obrigação de cumprir 
com o que foi decidido, devendo para tanto adequar os órgãos, serviços e, é claro, o 
orçamento público.”66 

                                                            
65LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn; BORBA, Julian. A representação política nos conselhos gestores de 

políticas públicas, cit., p. 232. 
66DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente anotado 

e interpretado. 7. ed. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017.p. 132-133. Disponível em: https://femparpr.org.br/site/wp-
content/uploads/2017/07/Livro-ECA.pdf. 
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Como órgãos de participação popular, no âmbito municipal estão incumbidos de 

definir prioridades e políticas de atendimento de direitos da criança e do adolescente. 

 

1.2.3 Ombudsman e ouvidorias públicas 

 

Para melhor compreensão acerca das origens do ouvidor público, necessário 

apresentarmos preliminarmente o instituto do ombudsman, que trouxe as primeiras noções das 

atribuições de um ouvidor.  

As primeiras referências sobre o termo ombudsman remontam aos países 

escandinavos, dentre eles pioneiramente a Suécia. Acerca do instituto, Caio Tácito pondera: 

“Trata-se de um comissário parlamentar, escolhido pelo Poder Legislativo, com 
atribuições especiais de acompanhar e fiscalizar a regularidade da 
administração civil ou militar, apreciando queixas que lhe são encaminhadas ou 
realizando inspeções espontâneas nos serviços públicos. Os seus poderes são 
limitados, não exercendo competência anulatória nem disciplinar ou criminal, mas, 
segundo o depoimento dos autores, a sua advertência ou a iniciativa de processos 
penais contribui, expressivamente, para a contenção dos abusos do poder 
administrativo"67. 

 

A ideia de atuação como guardião da lei, foi formalmente instituída pela Constituição 

sueca de 1809, que, em seu artigo 96, estabeleceu: 

"O Parlamento designará pelos menos dois cidadãos de reconhecida competência 
legal e marcante integridade para supervisionar, na condição de ombudsman do 
Parlamento, de acordo com as diretrizes por este estabelecidas, a observância das 
leis e regulamentos por todos os funcionários e empregados; e instaurar 
processos, perante os tribunais próprios, contra os que, no exercício de suas funções 
públicas, praticarem ato ilícito mediante parcialidade ou favoritismo, ou de outra 
forma, ou se omitirem no cumprimento de dever. O ombudsman estará sujeito sob 
todos os aspectos às mesmas responsabilidades estabelecidas para os promotores 
públicos pelas leis civil e penal, e pelas regras de processo judicial atinentes a 
promotores. O Parlamento designará o número necessário de substitutos do 
ombudsman, que deverão ter as mesmas qualificações dele”.68 

Evidencia-se, da leitura do artigo supracitado, associa-se à figura do ombudsman a de 

um servidor público independente, com atividade precipuamente fiscalizatória. 

                                                            
67TÁCITO, Caio. Ombusman: o defensor do povo. Rio de Janeiro. Revista de Direito Administrativo, n. 171, p. 

15, jan./mar. 1988. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45696/44035. 
68LEITE, Celso Barroso. Ombudsman, corregedor administrativo: a instituição escandinava que o mundo vem 

adotando. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 35. 
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Paralelamente, o instituto vai se ampliando para os países escandinavos, como a 

Finlândia69 (1919), Noruega70 (1952) e Dinamarca71 (1954). Posteriormente, alcançou o 

mundo anglo-saxão: Nova Zelândia72 (1961) e Inglaterra73 (1967).  

Na Suécia, verificou-se, posteriormente, que as atribuições de fiscalização recaíam 

sobre áreas e conhecimentos muito diversificados, ocasionando uma sobrecarga, tendo 

decorrido uma separação de atribuições: 

“O primeiro comissário (ombudsman) foi eleito em 1810 e exercia, unitariamente, 
suas funções. Em 1915 entendeu, porém, o Parlamento (Riksdag) que deveria 
destacar as funções de supervisão das forças armadas e criou, autonomamente, o 
militie-ombudsman (comissário militar). Em 1968, no entanto, os dois órgãos se 
fundiram em um único, perdurando o sistema até 1975, quando, diante da sobrecarga 
de atividades, o ombudsman sofreu nova reforma, passando as atribuições a serem 
exercidas por quatro comissários, dilatando-se a competência do órgão para 
fiscalizar os serviços de assistência social, educação e tributação”. 

 

Na América Latina, a implantação do instituto se deu mais tardiamente, ocorrendo nas 

duas últimas décadas do século XX, após o processo de redemocratização do continente. Tal 

não poderia ser diferente, na medida em que ouvidoria pública pressupõe plenitude de direitos 

civis e políticos em um ambiente democrático. Assim, no final do século XX, inauguraram-se 

ouvidorias públicas em Porto Rico (1977), Guatemala (1985), México (1990), El Salvador 

(1991), Colômbia (1991), Costa Rica (1992), Paraguai (1992), Honduras (1992), Peru (1993), 

Argentina (1993), Bolívia (1994), Nicarágua (1995), Venezuela (1997) e Equador (1998)74. 

Na Costa Rica, o defensor de los habitantes foi instituído para velar pelo 

"funcionamento justo, legal, moral e eficiente da atividade administrativa do setor público, 

com exceção do eleitoral" e, ainda, "a promoção e proteção dos direitos e interesses da 

população consumidora".75 

                                                            
69A Constituição de 1919, atribuiu ao ombudsman parlamentar a função precípua de examinar queixas e 

promover inspeções no serviço público. In TÁCITO, Caio. op. cit., p. 19-20. 
70A Noruega, desde 1952, especializava serviços de contenção do tratamento abusivo do pessoal militar e em 

1962, aperfeiçoou o instituto com o Stortingets Ombudsman Act (emendado em 1968). In TÁCITO, Caio. op. 
cit., p. 20. 

71A Dinamarca criou, em lei de 1955, o folketengets ombudsman. In TÁCITO, Caio. op. cit., p. 20. 
72A Nova Zelândia, em lei de 1962, precedida de amplo debate parlamentar, tendo consolidado a instituição com 

o Ombudsman Act de 1975. In TÁCITO, Caio. op. cit., p. 19. 
73Na Inglaterra, o Parliamentary Comissioner Act (1967), institui o ombudsman como órgão auxiliar do 

Parlamento, acolhe queixas encaminhadas por intermédio de membros da Câmara dos Comuns e se dedica a 
amparar aqueles que, nos termos do ato que o instituiu, "sofreram injustiça em consequência de má 
administração" 

74BEZERRA, Helga Maria Saboia. Defensor do Povo: origens do instituto do Ombudsman e a malograda 
experiência brasileira. Revista Direito, Estado e Sociedade, n. 36, p. 51, jan./jun. 2010. Disponível em: 
http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/3bezerra36.pdf. 

75TÁCITO, Caio. op. cit., p. 20. 
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Foram realizadas duas conferências sobre o tema na América Latina.  

A primeira conferência foi realizada em Buenos Aires (1985), oportunidade em que se 

discutiu “a necessidade e conveniência da adoção do ombudsman e sua compatibilidade com os 

sistemas constitucionais latino-americanos, acentuando seu papel como um movimento de 

democratização do controle das liberdades públicas e de proteção aos direitos fundamentais”.76 

No município de Curitiba (1987) foi realizado o II Simpósio Latino-Americano do 

Ombudsman, encontro que produziu a Carta de Curitiba, documento que delineou “princípios 

que balizariam a institucionalização do órgão como uma Magistratura de Persuasão, 

compatível com os organismos e formas tradicionais de controle do poder público”77. Dentre 

as balizas identificadas para caracterização do ombudsman, destacamos: 

“a) vinculação da instituição do ombudsman ao Poder Legislativo; b) independência 
funcional e política; c) autonomia administrativa e financeira; d) escolha e 
destituição de seu titular pelo Poder Legislativo, por maioria qualificada de votos; 
e) competência para (1) proteger direitos subjetivos e interesses individuais e 
comunitários, frente a comportamentos abusivos da Administração Pública, (2) 
formular recomendações, (3) apurar reclamações, (4) sugerir modificações na 
legislação; f) amplos poderes de inspeção, investigação, requisição e convocação; 
g) acesso direto, irrestrito e gratuito dos cidadãos; h) prestação de contas e relatórios 
ao Poder Legislativo; i) garantia de ampla publicidade para seus atos”.78 

 

Feito este prévio delineamento internacional do instituto do ombudsman, passaremos 

a analisar as particularidades do modelo de ouvidoras públicas brasileiro, apresentando a sua 

origem e evolução até identificarmos as ouvidorias judiciais instaladas nos Tribunais 

Regionais Eleitorais. 

                                                            
76Id. Ibid., p. 23. 
77Id. Ibid., p. 23. 
78GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. O regime jurídico das ouvidorias públicas brasileiras: 

causalidade de sentido e adequação estruturo-funcional. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2000. p. 71. 
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2 OUVIDORIAS REGIONAIS ELEITORAIS 

 

2.1 Surgimento e evolução das ouvidorias públicas no Brasil 

 

Há relatos da existência do instituto do “ouvidor” no Brasil colonial:  

“No Brasil, o surgimento da ouvidoria remete à implantação da administração 
colonial. Em meados do século XVI foi nomeado o primeiro Ouvidor-Geral, para 
figurar como os “ouvidos do rei” e para garantir, como órgão do sistema de justiça, 
a rigorosa aplicação das “leis da metrópole”. Com o processo de emancipação do 
país, esse instituto português acabou por ser extinto após a declaração de 
independência do Brasil, em 1822. 

Todavia, a velha palavra “Ouvidoria” viria a ressurgir no curso do movimento 
pela redemocratização do Brasil na década de 1980, carregando em si um novo 
significado, inspirado na instituição sueca do ombudsman: dessa vez o nome foi 
utilizado para caracterizar um órgão público responsável por acolher as expectativas 
sociais e tentar introduzi-las junto ao Estado”79 (grifos nossos) 

 

No Brasil, em período anterior à redemocratização, com a Reforma Administrativa, 

inaugurada pelo Decreto-Lei 200/6780, foi implementada a quebra de monopólio das 

atividades exercidas pela Administração Direta para as autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, inaugurando-se um sistema de expressivo controle de 

procedimentos da Administração Pública.  

Visando à redução dos impactos negativos desta Reforma, é criada, em meados da 

década de 70, a Secretaria de Modernização (SEMOR), na tentativa de conjugar a tecnocracia 

com novas técnicas de gestão e recursos humanos. 

Daí em diante, houve algumas tentativas de discutir a implementação do ombudsman 

na Administração Pública brasileira. 

Os debates da Assembleia Nacional Constituinte, que antecederam a Constituição de 

1988, foram marcados pela discussão da ampliação do conceito de participação cidadã, assim 

como pela tentativa de incorporação de concepção moderna de direito público.  

 

                                                            
79GOVERNO FEDERAL. Ouvidoria-Geral da União. História das ouvidorias. Como surgiram as Ouvidorias? 

Disponível em: https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/cidadao/conheca-a-ouvidoria/historia-das-ouvidorias. 
Acesso em: 12 abr. 2021. 

80Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece 
diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 
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O Decreto 93.714, de 15 de dezembro de 198681 (atualmente revogado pelo Decreto 

Federal de 10 de maio de 1991), dispunha “sobre a defesa de direitos do cidadão contra abusos, 

erros e omissões na Administração Federal” e instituiu a Comissão de Defesa dos Direitos do 

Cidadão, cujas atribuições foram definidas em seu artigo 5º: 

“I - comunicar às autoridades administrativas competentes a conduta de agentes da 
Administração Federal, que possa caracterizar o exercício ilícito ou abusivo da 
função administrativa;  

II - recomendar, à Consultoria Geral da República, a adoção de medidas, 
providências ou ações, com o objetivo de restabelecer, na prática administrativa, a 
estrita observância dos princípios da legalidade, finalidade e moralidade 
administrativas;  

III - adotar providências, junto aos órgãos e autoridades competentes, destinadas 
a prevenir, reprimir ou fazer cessar a incorreção de comportamentos administrativos 
considerados ilegais, abusivos ou arbitrários;  

IV - sugerir aos órgãos competentes da Advocacia Consultiva da União, ou ao órgão 
competente do Ministério Público, a adoção de medidas administrativas ou judiciais, 
que visem a resguardar ou preservar a intangibilidade do interesse público”. 

 

Referida Comissão, tal como foi estabelecida, consagrou alguns preceitos que 

divergiam dos princípios jurídicos que estavam prestes a se instalar, com a promulgação do 

novel texto constitucional de 1988. Isto porque, o artigo 8º do referido decreto previa a 

elaboração de um relatório anual, o qual exigia aprovação presidencial para que pudesse ser 

divulgado para a população. Neste sentido, Gomes assevera que: 

“O próprio relatório anual de suas atividades, nos termos do Decreto (art. 8°, 
parágrafo único), só seria remetido ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas 
após censura do Presidente da República. Exsurge daí que esse diploma, que em sua 
ementa afirmava dispor acerca da defesa de direitos dos cidadãos contra abusos da 
Administração federal, acabou consagrando abusivamente a subtração do basilar 
direito de informação dos cidadãos brasileiros”.82 

 

Foi assim que, a partir do anteprojeto de constituição elaborado pela Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais83, presidida por Afonso Arinos, incorporando 

                                                            
81BRASIL. Decreto no 93.714, de 15 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a defesa de direitos do cidadão contra 

abusos, erros e omissões na Administração Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D93714.htm. Acesso em: 27 abr. 2021. 

82GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 223. 
83Instituída pelo Decreto n° 91.450, de 18 de julho de 1985, composta por 50 (cinquenta) membros de livre 

escolha do Chefe do Executivo, dentre eles o empresário Antônio Ermírio de Moraes, o cientista político 
Bolívar Lamounier, o antropólogo e sociólogo Gilberto Freyre, o escritor Jorge Amado, o jurista Miguel Reale, 
o sindicalista José Francisco da Silva, o jurista Sepúlveda Pertence (então procurador-geral da República), o 
economista Walter Barelli (na época diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos - Dieese) e os senadores José Sarney (PMDB-AP) e Cristovam Buarque (PDT-DF) também 
participaram desse processo. 
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características do ombudsman dos países escandinavos, começa a ser delineada em termos 

normativos a ouvidoria pública brasileira, sob a denominação de “Defensoria do Povo”84: 

"Art. 56 - É instituído o Defensor do Povo, incumbido, na forma de lei 
complementar, de zelar pelo efetivo respeito dos poderes do Estado aos direitos 
assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões de qualquer autoridade 
e indicando aos órgãos competentes as medidas necessárias à sua correção ou 
punição. 

§ 1° O Defensor do Povo poderá promover a responsabilidade da autoridade 
requisitada no caso de omissão abusiva na adoção das providências requeridas.  

§ 2° Lei complementar disporá sobre a competência, a organização e o 
funcionamento da Defensoria do Povo, observados os seguintes princípios:  

I - o Defensor do Povo é escolhido, em eleição secreta, pela maioria absoluta dos 
membros da Câmara dos Deputados, entre candidatos indicados pela sociedade civil 
e de notório respeito público e reputação ilibada, com mandato renovável de cinco 
anos;  

II - são atribuídos ao Defensor do Povo a inviolabilidade, os impedimentos, as 
prerrogativas processuais dos membros do Congresso Nacional e os vencimentos 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal;  

III - as Constituições Estaduais poderão instituir a Defensoria do Povo, de 
conformidade; e com os princípios constantes deste artigo”.85 

 

Esta proposta foi revista por meio do primeiro substitutivo. Elaborada pelo Relator 

Bernardo Cabral, manteve praticamente intacta a redação acima, estipulando um limite 

mínimo de idade de 35 anos para o exercício do cargo, assim como alterando a proposta de 

duração do mandato para 4 anos.  

No segundo substitutivo proposto pelo Relator, todavia, a redação acima foi 

abandonada, sendo que as atribuições do “Defensor do Povo” foram incorporadas, com alguns 

ajustes, às funções do Ministério Público, ao atribuir as seguintes competências para esta 

instituição: “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços sociais de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões 

de qualquer autoridade e promovendo as medidas necessárias à sua correção e punição dos 

responsáveis", bem como “promover o inquérito civil e a ação civil para a proteção do 

patrimônio público e social, dos interesses difusos coletivos, notadamente os relacionados 

com o meio ambiente, inclusive o do trabalho, e os direitos do consumidor, dos direitos 

                                                            
84GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 226. 
85Segundo Manoel Eduardo Alves Camargo Gomes, op. cit., p. 227-228, a proposta teria sido retirada a partir do 

segundo substitutivo, razão pela qual o texto legal aprovado na Constituição Federal de 1988 não contemplou 
o instituto. 
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indisponíveis e das situações jurídicas de interesse geral ou para coibir abuso da autoridade 

ou do poder econômico" (artigo 151, incisos II e III).86 

Segundo GOMES, o anseio de participação popular traduzia-se nas emendas ao 

Anteprojeto do texto constitucional que era tecido nos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte, as quais clamavam por controle da atividade estatal87, tendo o constituinte, em 

sua redação final, contemplado a previsão da criação de lei ordinária para regulamentação 

acerca do recebimento das reclamações relativas aos serviços públicos, no artigo 37, § 3º do 

texto constitucional: 

"Art. 37 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao 
seguinte: 

[...]  

§ 3° - As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 
em lei”.  

 

Para além dos debates travados pela Assembleia Nacional Constituinte, no campo da 

vida prática, merece destaque a eclosão dos movimentos de participação popular, os quais 

buscavam a consolidação do regime democrático no país. Neste sentido: 

"Inicia-se um novo período em que a lenta e progressiva reorganização da sociedade 
civil vai-se fazer através da multiplicação de entidades marcadas pela autonomia, 
ou mesmo oposição, com relação ao Estado. Além da mudança de regime, um 
conjunto de fatores - como a modernização acelerada da sociedade, mudanças nas 
políticas sociais governamentais, a presença de novos atores internacionais na 
cooperação não-governamental, transformações nas relações entre Igreja e Estado - 
vão contribuir para o aparecimento de novas organizações e novos campos de 
atuação para as entidades sem fins lucrativos”.88 

 

Havia na sociedade da época um anseio pela quebra do regime ditatorial, sentimento 

que também se mesclava com fortes influências dos valores cristãos, oportunidade em que a 

sociedade civil se organizava em prol de um objetivo comum: participação popular. Assim: 

“Nessa conjuntura é que o governo federal toma a iniciativa de criar o cargo de 
Ouvidor-Geral da Previdência Social, através do Decreto n° 92.700, de maio de 
1986. ‘Se cada cidadão tem o direito de fiscalizar, cada servidor público tem o dever 
de aceitar esta fiscalização’, advertiu o Presidente da República na ocasião, 

                                                            
86GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 16-17. 
87Id. Ibid., p. 228. 
88LANDIM, Leilah. Para além do mercado e do Estado? Filantropia e cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: ISER, 

1993. p. 28-29. 
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afirmando ainda que ‘as medidas adotadas subordinam os serviços do Estado ao 
controle democrático por parte da sociedade’.”89  

 

Simultaneamente, foi proposta, nos Estados do Paraná e do Rio de Janeiro, a criação de 

uma Ouvidoria Geral do Estado, visando garantir ao cidadão o pleno exercício de seus direitos 

com relação à Administração Pública. Nos dizeres de Manoel Eduardo Alves Camargo e 

Gomes90: 

“Tanto a iniciativa federal quanto a estadual, entretanto, não foram implementadas. 
A primeira experiência concreta de institucionalização do instituto sueco na 
Administração Pública brasileira foi implantada no Município de Curitiba, sob a 
coordenação do autor deste trabalho.”91 

 

Assim, em 8 de março de 1986, foi instituída a primeira ouvidoria pública brasileira, 

no Município de Curitiba, sendo que preliminarmente foi realizada uma experiência-piloto, 

“em face da ausência de experiência similar no Brasil, da complexidade das questões políticas 

e sociológicas que envolviam a análise de plausibilidade da iniciativa (...)”92 

Vencida a etapa experimental, foi promulgado o Decreto Municipal nº 215, de 21 de 

março de 1986, merecendo destaque o conteúdo dos artigos 2º (competência) e 3º 

(legitimidade para apresentar reclamações ou denúncias): 

"Art. 2° Atuando na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra 
atos e omissões ilegais ou injustos cometidos pela Administração Pública 
Municipal, compete ao Ouvidor-Geral:  

I - receber e apurar a procedência das reclamações ou denúncias que lhe forem 
dirigidas e determinar, quando cabível, a instauração de sindicâncias, de inquéritos 
administrativos e de auditorias aos órgãos competentes;  

II - recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa 
administração representando, quando necessário, os órgãos superiores competentes;  

III - sugerir medidas de aprimoramento da organização e das atividades da 
Administração Pública Municipal, em proveito dos administradores. 

Art. 3° Poderá dirigir-se ao Ouvidor Geral qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, 
física ou jurídica que resida ou exerça atividades no Município de Curitiba e que se 
considere lesada por ato da Administração Pública Municipal.  

§ 1° A menoridade não será impedimento para o recebimento de reclamações ou 
denúncias”. 

                                                            
89Decreto 92.700, de maio de 1986. Art. 2º. Ao Ouvidor serão levadas as informações, queixas e denúncias dos 

usuários do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, cabendo-lhe zelar pela boa administração 
dos serviços previdenciários e sugerir medidas com esse objetivo. 

90Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes exerceu a função de Ouvidor Municipal em Curitiba, sendo o 
primeiro ouvidor público no Brasil. 

91GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 211. 
92Id. Ibid., p. 213. 
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O que se depreende, da leitura do artigo 2º, é a ampla delimitação de competências do 

Ouvidor, quais sejam: receber e apurar eventuais irregularidades, bem como solicitar 

providências aos órgãos competentes (inciso I); recomendar anulação ou correção de atos às 

instâncias administrativas (inciso II) e sugerir medidas de aprimoramento dos serviços 

prestados (inciso III). 

No artigo 3º, fica evidenciada a ampla legitimidade de participação, na medida em que 

dispõe que “qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, física ou jurídica”, estendendo a 

atuação àqueles que ainda não alcançaram a maioridade civil, ao prever que “A menoridade 

não será impedimento para o recebimento de reclamações ou denúncias”. 

Concomitantemente à criação da ouvidoria municipal em Curitiba, desenhava-se uma 

tentativa de regulamentação no âmbito federal visando à criação de um órgão administrativo 

apto a receber manifestações dos usuários dos serviços públicos.  

O primeiro órgão em nível federal criado para receber denúncias acerca dos serviços 

públicos foi a Ouvidoria-Geral da República, instituída por meio da Lei 8.490, de 19 de 

novembro de 199293 como parte integrante da estrutura do Ministério da Justiça, sendo que 

“em 04 de janeiro de 1993 foi criada uma Comissão destinada a receber denúncias e 

reclamações relativas a irregularidades e improbidade na Administração Pública Federal 

direta, indireta e fundacional”.94 Acerca de seu funcionamento, pondera-se que 

“precariamente instalada e sem uma regulamentação que estabelecesse com precisão seus 

poderes, atribuições, competências e garantias, os resultados da Ouvidoria-Geral da República 

são modestos”.95 

Posteriormente, mediante a alteração do texto constitucional, por meio da promulgação 

da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 199896, o artigo 37, § 3º foi alterado para 

possibilitar o recebimento de reclamações relativas à prestação de serviços públicos nos 

seguintes termos:  

“Art. 37. (...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: 

                                                            
93Art. 19. São órgãos específicos dos Ministérios Civis: I – no Ministério da Justiça: (...) j) Ouvidoria-Geral da 

República. 
94GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 231. 
95Id. Ibid., p. 231. 
96Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, 

controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 
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I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 
externa e interna, da qualidade dos serviços”; (grifos nossos) 

 

Extrai-se do texto constitucional que lei específica irá disciplinar as formas de 

participação do usuário na administração pública. Tal dispositivo já assimila a ideia de 

atuação dos cidadãos (denominados de usuários) como objetos de serviços e políticas públicas, 

ao mesmo tempo em que os posiciona como partícipes. 

Em 200397 foi criada a Controladoria-Geral da União (CGU), entidade instituída com a 
finalidade de resguardar o patrimônio público, a qual encontra-se vinculada à Ouvidoria-Geral 
da União (OGU), atualmente “responsável por exercer as competências de órgão central do 
Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, recebendo, analisando e encaminhando 
denúncias, reclamações, elogios, sugestões e outras solicitações referentes a procedimentos e 
ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal”.98  

Posteriormente, o Decreto Federal nº 9.492, de 5 de setembro de 2018 instituiu, em 

seu artigo 4º, o “Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, com a finalidade de 

coordenar as atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades da 

administração pública federal a que se refere o art. 2º”. 

Se o arcabouço normativo das ouvidorias públicas se estruturou primeiramente no 

Executivo, as ouvidorias judiciais vieram complementar este cenário. 

 

2.2 Ouvidorias judiciais eleitorais 

 

A segunda metade da década de 1990 foi marcada por um forte movimento de 

modernização no serviço público brasileiro. A economia nacional experimentava um período 

de crise econômica e hiperinflação, que aliadas ao cenário mundial de globalização, 

conduziria o país à realização da denominada “Reforma Administrativa”. 

Liderada por Bresser Pereira, “a Reforma do Estado tornou-se tema central, sendo 

considerada uma resposta ao processo de globalização em curso, que reduziu a autonomia dos 

Estados na formulação e implementação de políticas”.99 

                                                            
97Lei Federal nº 10.683, de 28 de maio de 2003. 
98GOVERNO FEDERAL. Ouvidoria-Geral da União. Disponível em: https://www.gov.br/ouvidorias/pt-

br/cidadao/conheca-a-ouvidoria/ouvidoria-geral-da-uniao. Acesso em: 02 mai de 2021. 
99NOHARA, Irene. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito 

administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012. p. 77. 
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Em oposição ao modelo burocrático weberiano que dominava a máquina pública até 

meados da década de 1990, passou-se à implementação do modelo gerencial, que visava à 

gestão por resultados. Nos termos do Plano Diretor de Reforma do Estado, defendeu-se a 

seguinte ideia: 

“Considerando esta tendência, pretende-se reforçar a governança - a capacidade de 
governo do Estado - através da transição programada de um tipo de administração 
pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle 
interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada 
para o atendimento do cidadão.”100 

 

Referido discurso também interferiu no conceito de cidadania a que o Estado procurou 

implementar, uma vez que, segundo a proposta do modelo gerencial, o cidadão é 

compreendido como “contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados 

da ação do Estado são considerados bons não porque os processos administrativos estão 

seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as necessidades do 

cidadão-cliente estão sendo atendidas”101. 

Como decorrência das reformas administrativas que visavam ao aprimoramento do 

serviço público, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 

objetivando uma ampla reforma no aparelho estatal, por meio da incorporação de princípios 

ao texto constitucional, dentre os quais a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, reconhecidos como valores estruturantes da Administração Pública, cuja previsão 

normativa encontra-se no caput do artigo 37 da Constituição Federal102.  

O inciso I do § 3º do mesmo dispositivo legal também prevê a possibilidade de 

recebimento, pela Administração Pública, de reclamações relativas à prestação de serviços 

públicos, nos seguintes termos: 

“Art. 37. 

(...) 

§ 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente:  

                                                            
100Cf. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado. Brasília, 1995. Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf. Acesso em: 06 mai. 2021. 

101Id. Ibid. 
102Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;  

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII;  

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública”. 

 

O artigo 27, da Emenda Constitucional nº 19, previu a elaboração de uma lei de defesa 

do usuário de serviços públicos no prazo de 120 (cento e vinte) dias pelo Congresso Nacional: 

“Art. 27 - O Congresso Nacional, dentro de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta 

Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos"103. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, 

determinou a criação de Ouvidorias no Poder Judiciário e no Ministério Público no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Territórios, por meio do seguinte dispositivo constitucional: 

“Art. 103 – B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros 
com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:  

(...) 

§ 7º - A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de 
justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004).” 

 

Referida Emenda, conhecida como “Reforma do Judiciário” foi o marco constitucional 

fundante da institucionalização das ouvidorias no âmbito do Judiciário Federal.  

Verifica-se que, mesmo antes da supracitada emenda constitucional, alguns tribunais 

adiantaram-se na criação de suas ouvidorias, tendo sido pioneiro o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), o qual inaugurou sua ouvidoria em 2003, seguido pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2004, tendo o Tribunal Superior 

Eleitoral inaugurado sua ouvidoria em 2010104. Dentre os tribunais federais, a ouvidoria de 

justiça do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, foi instituída com o intuito de 

                                                            
103Referida regulamentação somente ocorreu com a edição da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe 

sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 
104SOUZA, Dalila Tais Miguel de; SOUZA, Tatiana A. Estanislau de; GUIMARÃES, Valéria Ferraz. Ouvidorias 

e accountability: a atuação da ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça. In: VILLAS BÔAS CUEVA, Ricardo 
et al. (Coords.). Ouvidorias de Justiça, transparência de lei de acesso à informação – direito de todos. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 75. 
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“viabilizar a criação de um espaço direto de comunicação com a sociedade, que não se limitava 

apenas à apreciação de reclamações e denúncias”105.  

Além da previsão constitucional que sobreveio em 2004, a Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça nº 103106, de 24 de fevereiro de 2010, constituiu-se como marco legislativo 

que impulsionou a criação das ouvidorias judiciais107, ao determinar o prazo de 60 (sessenta 

dias) para a sua instituição nos órgãos da Justiça:  

“Art. 9º Os Tribunais mencionados no artigo 92, incisos II a VII, da Constituição 
Federal, deverão criar suas Ouvidorias judiciais, no prazo de sessenta dias, com 
estrutura permanente e adequada ao atendimento das demandas dos usuários, 
atribuindo-lhes as seguintes competências dentre outras que entenderem 
compatíveis com a sua finalidade:  

I - receber consultas, diligenciar junto aos setores administrativos competentes e 
prestar informações e esclarecimentos sobre os atos praticados no âmbito do 
respectivo tribunal;  

II - receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre 
as atividades do tribunal e encaminhar tais manifestações aos setores administrativos 
competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as providências 
adotadas;  

III - promover a apuração das reclamações acerca de deficiências na prestação dos 
serviços, abusos e erros cometidos por servidores e magistrados, observada a 
competência da respectiva Corregedoria;  

IV - sugerir aos demais órgãos do Tribunal a adoção de medidas administrativas 
tendentes à melhoria e ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, com base 
nas informações, sugestões, reclamações, denúncias críticas e elogios recebidos;  

V - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações 
recebidas e providências adotadas;  

VI - encaminhar ao Presidente do Tribunal relatório das atividades desenvolvidas 
pela Ouvidoria, com a periodicidade fixada pelo respectivo tribunal.  

§ 1º As Ouvidorias judiciais deverão ser dirigidas por magistrados escolhidos pelo 
Órgão Especial ou Tribunal Pleno, para período mínimo de um ano, permitida a 
recondução.  

§ 2º Os Tribunais que já tenham instituído suas Ouvidorias deverão providenciar a 
adequação de seus atos aos parâmetros fixados nesta Resolução, no prazo de 
sessenta dias”. 

 

 

 

 

                                                            
105RENCK, Beatriz. Princípios constitucionais, normas e procedimentos relacionados à atividade da Ouvidoria: 

o caso das ouvidorias judiciárias. In: LYRA, R. P. (Org.). A ouvidoria pública no Brasil: modelos em disputa. 
João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. p. 211. 

106Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, determina a criação de ouvidorias 
no âmbito dos Tribunais e dá outras providências. 

107A Resolução previu a criação de ouvidorias no Judiciário como um todo, englobando os Tribunais de Justiça 
Estaduais, Tribunais Regionais Federais, Justiça Especializada (Eleitoral, Militar, Trabalhista), assim como os 
Tribunais Superiores. 
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Tabela 1. Normatização das ouvidorias judiciais – quadro evolutivo 

Art. 37 (...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços 
públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

 

 

Artigo 37, § 3º, inciso I, da Constituição 
Federal (redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)  

 

 

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de 120 (cento e 
vinte) dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei 
de defesa do usuário de serviços públicos. 

Artigo 27, da Emenda Constitucional nº 
19/1998. 

“Art. 103 – B (...) 

(...) 

§ 7º - A União, inclusive no Distrito Federal e nos 
Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes 
para receber reclamações e denúncias de qualquer 
interessado contra membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça.” 

 

 

 

Artigo 103 – B, § 7º da Constituição 
Federal (redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004) 

Art. 130-A (...) 

(...) 

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do 
Ministério Público, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Ministério Público, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério 
Público 

 

 

 

Artigo 130 – A, § 5º da Constituição 
Federal (redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004) 

 

“Art. 9º Os Tribunais mencionados no artigo 92, 
incisos II a VII, da Constituição Federal, deverão criar 
suas Ouvidorias judiciais, no prazo de sessenta dias, 
com estrutura permanente e adequada ao atendimento 
das demandas dos usuários, atribuindo-lhes as seguintes 
competências dentre outras que entenderem compatíveis 
com a sua finalidade.” 

 

Artigo 9º, da Resolução nº 103, de 24 de 
fevereiro de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça 

 

Considerando-se o panorama legislativo apresentado, analisaremos a ouvidoria 

inserida na Justiça Eleitoral, tendo em vista que este ramo do Poder Judiciário se diferencia 

dos demais órgãos pela diversidade de funções que exerce. Melhor explicando: em acréscimo 

à atividade jurisdicional, função típica do Poder Judiciário, compete à Justiça Eleitoral a 

realização das eleições, empreitada que envolve uma diversidade de atividades, desde a 
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elaboração da legislação específica relativa ao pleito, incluindo o planejamento, passando pela 

realização das eleições e finalizando com a diplomação dos eleitos. Não sem razão, apelidou-

se o Judiciário Eleitoral de “Tribunal da Democracia”. 

 

2.2.1 As funções do Judiciário Eleitoral 

 

Os órgãos de composição da Justiça Eleitoral estão descritos entre os artigos 118 e 121 

da Constituição Federal. Acerca de sua organização e competência, aplica-se o Código 

Eleitoral (Lei 4.737, de 15 de julho de 1965), haja vista que referida lei complementar não foi 

editada.  

Segundo José Jairo Gomes, há 3 (três) modelos normativos de controle jurisdicional 

das eleições, quais sejam: jurisdição ordinária, jurisdição especializada e jurisdição 

constitucional, tendo o Brasil adotado o modelo especializado. Neste sentido: 

“No primeiro, o controle de eleições e investiduras políticas é confiado à Justiça 
Comum. Já na jurisdição especializada, essa matéria é entregue a um órgão 
especializado, sendo criada uma estrutura dentro do Poder Judiciário. Por fim, no 
modelo de jurisdição constitucional, o controle é exercido por Tribunal 
Constitucional”108. 

 

Observa-se uma gama ampla de atuação deste ramo especializado do Judiciário, sendo 

que a Justiça Eleitoral possui majoritariamente uma dupla missão: atividades jurisdicionais e 

administrativas. José Jairo Gomes apresenta uma visão mais detalhada sobre as funções da 

Justiça Eleitoral, elencando além das funções administrativa e jurisdicional, as funções 

normativa e consultiva. 

Abaixo um panorama da atuação administrativa: 

“A Justiça Eleitoral tem sua atuação no processo eleitoral. Dentro desses limites age 
essa Justiça especializada, e, afora isso, ainda que seja mandato político, cabe à 
Justiça comum a sua apreciação. Então, a circunscrição está nas eleições não 
somente no ato de votar, porém antes e depois desse ato, desde as convenções 
partidárias, o registro das candidaturas, a eleição, a apuração, a proclamação dos 
eleitos e a diplomação. Diz-se comumente que a diplomação encerra o processo 
eleitoral. Entretanto, cabe ponderar que outras atividades da Justiça Eleitoral não 
estão propriamente no processo eleitoral. Veja-se o alistamento, que é permanente, 
independente das eleições; a regulação da forma de consulta nos plebiscitos e o 
plebiscito para emancipação de municípios. Ainda cabe incluir na jurisdição 
eleitoral tudo aquilo referente às atividades partidárias, desde a fundação dos 

                                                            
108GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 94. 
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partidos, como seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, os atos de escolha dos 
dirigentes partidários, até a sua extinção”.109 

 

No exercício da função administrativa pelos juízes eleitorais, destaca-se a 

inaplicabilidade do princípio da inércia da jurisdição, uma vez que é permitido ao juiz eleitoral 

agir de ofício para coibir abusos decorrentes do processo eleitoral, utilizando-se de seu poder 

de polícia. Exemplo mais clássico da atuação da Justiça Eleitoral no exercício desta função é 

a faculdade de os juízes eleitorais tomarem as medidas necessárias para fazer cessar 

imediatamente propaganda eleitoral irregular110. 

O exercício da função jurisdicional advém do múnus de zelar pela legitimidade do 

processo eleitoral. Por meio desta função, há o exercício das competências jurisdicionais, 

previstas nos artigos 22 e 23 (competências do Tribunal Superior Eleitoral); artigos 29 e 30 

(competências dos Tribunais Regionais Eleitorais); artigo 35 (competências dos juízes 

eleitorais) e artigo 40 (competências das Juntas Eleitorais), todos do Código Eleitoral. Como 

exemplos desta função, destacamos: 

“(...) decisões que imponham multa pela realização de propaganda eleitoral ilícita 
(Lei das Eleições, artigos 36, § 3º, e 37, § 1º), que decretem inelegibilidade na Ação 
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que cassem o registro ou diploma nas 
ações fundadas nos artigos 30-A, 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97”111. 

 

A função normativa, atividade tipicamente atribuída ao Poder Legislativo, é bastante 

utilizada no ramo eleitoral, encontrando-se prevista no artigo 1º, § único e artigo 23, inciso 

IX, do Código Eleitoral: 

“Art. 1º. Este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o 
exercício de direitos políticos, precipuamente os de votar e ser votado. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel 
execução. 

(...) 

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: 

(...) 

IX – expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código;” 

                                                            
109ROSAS, Roberto. Direito processual constitucional: princípios constitucionais do processo civil. 2. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 165-166. 
110Art. 41, § 1º da Lei 9.504/97. Art. 41 (...) § 1o O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido 

pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. § 2o O poder de polícia 
se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos 
programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. 

111GOMES, José Jairo. op. cit., p. 99. 
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Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral publica resoluções com força de lei 

para regulamentar as eleições vindouras, nos termos do artigo 105, caput, do Código Eleitoral: 

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, 
atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 
distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para 
sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou 
representantes dos partidos políticos”. 

 

Observa a doutrina que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral possuem a 

característica de “força de lei”. Assim sendo, detêm eficácia geral e abstrata atribuída às leis, 

todavia são hierarquicamente inferiores às leis propriamente ditas. Visam precipuamente, à 

regulamentação das eleições, conferindo-lhe mais segurança e transparência. 

A quarta função atípica exercida pela Justiça Eleitoral é a consultiva112. Diz-se atípica 

porque o Judiciário não exerce atividade consultiva, possuindo competência para manifestar-

se somente em situações concretas. Todavia, a atividade consultiva foi concedida à Justiça 

Eleitoral objetivando a prevenção de litígios que poderiam afetar a regularidade e a 

legitimidade do pleito. Ressalte-se que as respostas fornecidas às consultas pelo Judiciário 

Eleitoral não possuem caráter vinculante, todavia podem servir de fundamento para decisões 

nos planos administrativo e judicial113. 

 

2.2.2 O Ouvidor Eleitoral 

 

Considerando-se o delineamento normativo já apresentado, regra geral, as ouvidorias 

eleitorais, além de serem pautadas pelo princípio da eficiência, são regidas, dentre outros, 

                                                            
112Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, institui o Código Eleitoral. 

Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: (...) 
XII – responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição 
federal ou órgão nacional de partido político; (...) 
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais: (...) 
VIII – responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou 
partido político;” 

113 GOMES, José Jairo. op. cit., p. 102. 
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pelos princípios da legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade administrativa, publicidade, solução pacífica dos conflitos e 

prevalência dos direitos humanos114. 

Como forma de melhor compreensão das atividades exercidas pela Ouvidoria 

Eleitoral, transcrevemos as competências de atuação, previstas no artigo 11, da Resolução 

TRE – SP nº 454, de 17 de outubro de 2018115, conforme abaixo: 

“Art. 11. Compete à Ouvidoria Eleitoral:  

I. atuar na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos;  

II. receber sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades da 
Justiça Eleitoral de São Paulo e encaminhar tais manifestações aos setores 
administrativos competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as 
providências adotadas e acompanhando o tratamento e conclusão dessas 
manifestações;  

III. dar conta aos demais órgãos do Tribunal sobre a adoção de medidas 
administrativas tendentes à melhoria e ao aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas, com base nas sugestões, reclamações, denúncias e elogios recebidos;  

IV. monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao Usuário; 

V. fazer mediação e conciliação entre o usuário e os órgãos do Tribunal Regional 
Eleitoral porventura em conflito, sem prejuízo da atuação de outros órgãos 
competentes;  

VI. realizar audiências públicas sobre os direitos dos usuários, a atuação da 
Ouvidoria e os serviços da Justiça Eleitoral, oportunidade em que também serão 
recebidas sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades da Justiça 
Eleitoral de São Paulo.” 

 

O artigo 14 do mesmo ato normativo descreve as atribuições do Ouvidor Eleitoral:  

“Art. 14. São atribuições do Ouvidor Eleitoral:  

I. fazer a comunicação ágil e dinâmica entre o cidadão e a Justiça Eleitoral;  

II. esclarecer dúvidas e auxiliar os cidadãos acerca dos serviços prestados pela 
Justiça Eleitoral de São Paulo, atuando na prevenção e na solução de conflitos;  

III. receber e encaminhar para apuração as reclamações e denúncias dos cidadãos 
acerca de irregularidades cometidas por servidores e magistrados da Justiça 
Eleitoral; 

                                                            
114DE SANCTIS, Fausto Martin. Desafios e limites das ouvidorias-gerais. A experiência do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região. In: VILLAS BÔAS CUEVA, Ricardo et al. (Coords.). Ouvidorias de Justiça, 
transparência de lei de acesso à informação – direito de todos. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 153.  

115Optamos pela utilização da Resolução TRE-SP nº 454, de 17 de outubro de 2018, que dispõe sobre a 
regulamentação das atribuições, atividades e estrutura administrativa da Ouvidoria do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo, não apenas pelo fato de tratar-se do maior colégio eleitoral do país, mas pelo fato de 
que referida norma regulamentadora foi elaborada após a edição da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do 
Usuário do Serviço Público), pautando-se em seus princípios e recomendações. Ressalte-se que cada Tribunal 
Regional Eleitoral possui uma ouvidoria própria e correspondente ato normativo regulamentador de suas 
atividades. 
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IV. solicitar à autoridade competente a promoção de diligências, quando 
necessárias; 

V. atuar em parceria com os órgãos do Tribunal, buscando a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados e a eficiência administrativa;  

VI. zelar pelo nome da instituição, protegendo-a de críticas injustas, acusações 
infundadas e atos de má-fé, preservando a credibilidade da Justiça Eleitoral;  

VII. fazer, quando necessário, audiências de mediação e conciliação de conflitos 
entre o usuário e os órgãos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;  

VIII. realizar audiências públicas para disseminar os direitos dos usuários, a atuação 
da Ouvidoria e os serviços da Justiça Eleitoral, recebendo, nessas oportunidades, 
sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades da Justiça Eleitoral 
de São Paulo;  

IX. analisar os dados estatísticos acerca da atuação da Ouvidoria Eleitoral de São 
Paulo, das manifestações apresentadas, dos respectivos encaminhamentos e das 
respostas recebidas.” 

 

Da leitura das competências (artigo 11) e atribuições (artigo 14), em cotejamento com 

os estudos realizados sobre o tema, podem ser elencados princípios e diretrizes que pautam a 

atuação da ouvidoria eleitoral. Dentre eles, destacamos o princípio da eficiência, o exercício 

do controle social e sua realização por meio do exercício da accountability. 

O princípio da eficiência, inserto no artigo 37, caput da Constituição Federal, 

caracteriza-se como princípio basilar regente do sistema jurídico-administrativo.  

Pereira Júnior e Marines Dotti advogam que o princípio da eficiência vincula os 

gestores públicos a “agir mediante ações planejadas com adequação, executadas com menor 

custo possível, controladas e avaliadas em função dos benefícios que produzem para a 

satisfação do interesse público”116. 

Acerca do conceito e aplicabilidade do princípio no âmbito jurídico, Marcelo Hager 

pondera:  

“É que ele se relaciona com diversos outros princípios constitucionais aplicáveis às 
atividades da administração pública. Conforme já se evidenciou, é uma 
consequência lógica do princípio do Estado de Direito. É, também, uma faceta do 
princípio da legalidade e confunde-se com os princípios da moralidade e da 
razoabilidade da administração. Apesar disso, possui conteúdo próprio. Traduz o 
dever de administrar, não só de modo razoável e conforme a moral, mas utilizando 
as melhores opções disponíveis. É o dever de alcançar a solução que seja ótima ao 
atendimento das finalidades públicas. Não basta que seja uma solução possível. 

                                                            
116PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marines Restelatto. A licitação no formato eletrônico e o 

compromisso com a eficiência (Projeto de Lei no 7.709, de 2007). Revista Interesse Público, Belo Horizonte, 
ano 9, n. 44, p. 189, jul./ago. 2007. 
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Deve, isto sim, ser a melhor solução. Há um dever jurídico de boa administração 
para o atendimento da finalidade legal.”117 (grifos nossos) 

 

Di Pietro destaca que o princípio pode ser compreendido sob dois aspectos: o primeiro 

aspecto seria em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 

desempenho dentro de suas atribuições e o segundo aspecto refere-se ao modo de organização 

da Administração Pública, visando aos melhores resultados na prestação dos serviços.118 

Ainda sobre os contornos da eficiência:  

“Agora a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. 
O vocábulo liga-se à ideia de ação, para produzir resultado de modo rápido e preciso. 
Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que a 
Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que 
satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se à lentidão, a 
descaso, à negligência, à omissão – características habituais da Administração 
Pública brasileira, com raras exceções.”119 

 

Da leitura acima, infere-se também que o princípio está intimamente relacionado com 

as atividades realizadas por uma ouvidoria judicial, isto porque as demandas recepcionadas e 

tratadas pelo setor são aquelas que justamente explicitam os pontos de aprimoramento 

necessários em relação às atividades prestadas pelo órgão público. Desta forma, a depender 

do tratamento ofertado ao caso em análise, poderá o cidadão avaliar se a resposta da instituição 

face à demanda formulada compreende as suas necessidades, ou seja, se é capaz de atingir a 

eficiência. 

Como decorrência do primado da democracia, advinda do exercício da soberania 

popular, aos cidadãos é conferido o exercício do controle social da Administração Pública120, 

caracterizado como a possibilidade de exercício de fiscalização do órgão público pelo próprio 

cidadão, para verificação do cumprimento das finalidades para as quais foi instituído. Há a 

possibilidade de que o controle social seja exercido através de iniciativas fomentadas pelo 

próprio ente público, constituindo exemplo a realização de audiências públicas, conferências, 

ouvidorias, canais de acesso à informação, portais da transparência, etc. 

                                                            
117HAGER, Marcelo. Reflexões iniciais sobre o princípio da eficiência. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, 217, p. 151-161, jul./set. 1999. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47421/45. 

118DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 250. 
119MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 127. 
120CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

p. 888. 
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Pondera-se que a forma tradicional de controle estudada pela doutrina clássica 

administrativista é baseada na noção de controle do poder pelo próprio poder, esboçada por 

Montesquieu, por intermédio da teoria da separação de poderes121. Atualmente, não mais se 

admite uma divisão estanque das funções entre os poderes, pois compreende-se o poder como 

uno, pulverizando-se o exercício das funções estatais (legislativas, administrativas e 

judiciárias) entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Tal compreensão ampliada possibilita o estudo da doutrina do controle social, direito 

público subjetivo de fiscalização do Estado, tema atual ao Direito Administrativo.  

Carlos Ayres Brito, em artigo sobre o tema, apresenta um esclarecimento conceitual 

sobre o controle social: 

“1.2 Essa fiscalização constitucional opera no interior da própria máquina estatal (já 
o vimos), como opera de fora dessa máquina para dentro dela (já o veremos). É uma 
fiscalização que recai sobre o poder, sobre o governo, para se saber até que ponto as 
autoridades públicas são cumpridoras dos seus deveres para com as pessoas 
humanas, as associações e a coletividade em geral.  

1.3 Pois bem, a fiscalização que nasce de fora para dentro do Estado é, naturalmente, 
a exercida por particulares ou por instituições da sociedade civil. A ela é que se 
aplica a expressão controle popular ou controle social do poder, para evidenciar o 
fato de que a população tem satisfações a tomar daqueles que formalmente se 
obrigam a velar por tudo que é de todos.”122 

 

Da leitura acima, depreendemos que uma das formas mais expressivas de fiscalização 

dos órgãos públicos pode ser realizada por intermédio das ouvidorias, tendo em vista o rol de 

atribuições específicas para o recebimento de manifestações relativas aos serviços prestados 

pelos órgãos públicos, as quais instrumentalizam o cidadão por intermédio da expectativa de 

solução relativa à demanda reclamada.  

Desta forma, Britto acrescenta que, qualquer que seja o formato da manifestação 

formulada (reclamação, denúncia, representação, etc.) perante o órgão público, o particular 

exerce uma participação ativa, no intuito de “penetrar na intimidade das repartições públicas 

para reconstituir fatos ou apurar responsabilidades.”123 

                                                            
121“Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que 

dependem do direito das gentes e o executivo das que dependem do direito civil. Pelo primeiro, o príncipe 
ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, 
faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, 
pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e, o outro, 
simplesmente o poder executivo do Estado.” MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. op. cit., p. 179. 

122BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre “Controle Social do Poder” e “Participação Popular”. Revista 
Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 2, p. 188, 1993. 

123Id. Ibid., p. 189. 
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Em seu estudo específico sobre o regime jurídico das ouvidorias públicas, Gomes 

afirma que as ouvidorias públicas brasileiras exsurgem funcionalmente como instrumentos de 

controle da ação administrativa e estruturalmente como espaço institucional de controle124. 

Da junção das ideias apresentadas no estudo realizado por Gomes, temos, 

hodiernamente, o exercício da accountability, terminologia que emerge da noção de 

governança pública, caracterizada essa última como o conjunto de mecanismos destinados a 

assegurar o interesse dos cidadãos usuários de serviços públicos e da sociedade de forma 

geral125. 

A accountability foi introduzida na governança pública por meio da governança 

corporativa. Traduz a ideia de transparência e obediência ao dever de prestação de contas pelo 

gestor público. Apesar de não possuir uma tradução para a língua portuguesa, corresponderia 

à ideia de responsabilização do gestor por seus atos e decisões. 

No que atine ao tema objeto do presente estudo, temos que:  

“Quando a organização é pública, há um fator ainda mais complexo: o povo deve 
ser, conforme a noção de soberania popular, o principal destinatário dessa prestação 
de contas. Logo, a governança pública deve ser inspirada pelos valores da 
governança corporativa, mas adquire complexidade diante do princípio 
democrático, que permeia o controle social do Estado Democrático de Direito.”126 

 

Em outras palavras, o aprimoramento dos valores democráticos, tais como a igualdade, 

dignidade da pessoa humana, participação popular, etc., resulta no desenvolvimento de 

estruturas burocráticas para atender aos objetivos do Estado, oportunidade em que também 

devem ser fortalecidos instrumentos de controle das referidas estruturas, surgindo a 

necessidade de tutela do cidadão frente à estrutura burocrática. Assim é que:  

“Na proporção em que as organizações oficiais aumentam seu tamanho, 
complexidade e penetração na vida do cidadão comum, cresce também a 
necessidade de salvaguardar este último dos riscos da concentração de poder nas 
mãos dos servidores públicos, quando esses não são representantes ativos dos 
cidadãos. A inexistência de controle efetivo e de penalidades aplicáveis ao serviço 
público, em caso de falhas na execução de diretrizes legítimas, de acordo com 
Mosher, enfraquece o ideal democrático do governo pelo povo, porque expõe os 
cidadãos aos riscos potenciais da burocracia.”127 

                                                            
124GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 298. 
125MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patrícia. Gestão pública: abordagem integrada da 

administração e do direito administrativo. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 73. 
126Id. Ibid., p. 74. 
127CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, fev./abr. 1990. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9049/8182. 
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No que atine à transparência, marco legislativo vital foi a edição da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, denominada Lei de acesso à Informação, normativo que subsidiou 

ações de transparência para os órgãos públicos, ao orientar a criação de serviços de informação 

ao cidadão (SICs) nos órgãos públicos. 

 

“Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante: 

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder 
público, em local com condições apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e 

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação 
popular ou a outras formas de divulgação”. (grifos nossos) 

 

Verifica-se, no artigo 9º, inciso II, a menção expressa à realização de audiências 

públicas e o incentivo à participação popular, todavia o escopo da norma orientou-se no dever 

de transparência, objetivando a prestação de informações pelos órgãos públicos aos cidadãos. 

Na prática de atuação das ouvidorias eleitorais, a maioria dos órgãos centraliza na 

mesma unidade o serviço de informações ao cidadão e o serviço de ouvidoria.  

Outra importante questão que surge a respeito do exercício de controle interno sobre 

as atividades do órgão, diz respeito às atribuições das ouvidorias, as quais não podem 

confundir suas atividades com as de corregedoria, estas últimas com função punitiva e 

fiscalizatória. Na prática, “o perfil que essas Ouvidorias têm assumido vem demonstrando não 

só substantivas diferenças entre tais órgãos como a possibilidade de uma perfeita 

complementariedade no processo de aprimoramento do Poder Judiciário brasileiro”. 128 

De fato, a função punitiva atribuída às corregedorias está excluída das atribuições de 

competência das ouvidorias judiciais, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 103, de 24 de 

fevereiro de 2010: 

“Art. 7º Não serão admitidas pela Ouvidoria:  

I - consultas, reclamações, denúncias e postulações que exijam providência ou 
manifestação da competência do Plenário ou da Corregedoria Nacional de Justiça;  

                                                            
128GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e. op. cit., p. 256. 
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II - notícias de fatos que constituam crimes, tendo em vista as competências 
institucionais do Ministério Público e das polícias, nos termos dos arts. 129, inciso 
I, e 144 da Constituição Federal;” 

 

Da mesma forma, o artigo 12, inciso II, da Resolução TRE/SP nº 454, repete a exclusão 

de competência para análise de crimes, ressalvando as competências do Ministério Público e 

das polícias.  

O artigo 13 da supracitada norma prevê expressamente quais encaminhamentos devem 

ser tomados pela Ouvidoria ao tomar conhecimento acerca de irregularidades funcionais: 

Art. 13. No tratamento de demandas recebidas pela Ouvidoria serão observados os 
seguintes encaminhamentos:  

I. as representações e as reclamações contra Juiz Eleitoral serão encaminhadas 
imediatamente à Corregedoria Regional Eleitoral; 

II. as representações e as reclamações contra membro da Corte serão encaminhadas 
imediatamente à Presidência;  

III. as representações e reclamações contra Promotor Eleitoral serão encaminhadas 
imediatamente à Procuradoria Regional Eleitoral;  

IV. as representações e as reclamações contra advogados serãoꞏ encaminhadas à 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo;  

V. as representações e as reclamações contra servidores da Secretaria do Tribunalꞏ 
serão encaminhadas à autoridade competente; 

VI. as representações e as reclamações contra servidores lotados nos Cartórios 
Eleitorais do Interior serão encaminhadas à Chefia imediata e, tratando-se- de 
ocupante da Chefia do Cartório, ao Juiz Eleitoral;  

VII. as representações e as reclamações contra servidores lotados nos Cartórios 
Eleitorais da Capital serão encaminhadas à Chefia imediata e, tratando-se de 
ocupante da Chefia do Cartório, serão encaminhadas para a Diretoria-Geral do 
Tribunal; 

VIII. nos casos omissos, o Ouvidor Eleitoral encaminhará a reclamação a quem 
julgar competente. 
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3 A DIMENSÃO PARTICIPATIVA NAS OUVIDORIAS ELEITORAIS 

 

Pontuadas as reflexões acerca da evolução do regime democrático no Brasil, assim 

como lançadas as bases conceituais da democracia participativa, as quais, em conjunto com a 

Reforma Administrativa, contextualizam o surgimento das ouvidorias judiciais, objetivamos 

verificar de que maneira referido canal de comunicação poderia atuar como agente catalizador 

de melhorias no âmbito organizacional do Judiciário Eleitoral, resultando no aprimoramento 

do exercício democrático.  

A noção de serviço público pode auxiliar a uma melhor compreensão do tema. Nesta 

seara, Duguit afirma que: 

"a noção de Serviço Público substitui o conceito de soberania, como fundamento do 
Direito Público. Seguramente esta noção não é nova. No mesmo dia em que sob a 
ação de causas muito diversas se produziu a distinção entre governantes e 
governados, a noção de Serviço Público nasceu no espírito dos homens. Com efeito, 
a partir desse momento se compreendeu que certas obrigações se impunham aos 
governantes para com os governados e que a realização desses deveres era ao mesmo 
tempo a consequência e a justificação de sua maior firmeza. Tal é essencialmente a 
noção de Serviço Público. A novidade é o lugar de relevo que a noção ocupa no 
campo do Direito e a transformação profunda que, por esse caminho, produz no 
Direito moderno"129 

 

A atividade administrativa realizada pelo Judiciário Eleitoral envolve a prestação de 

múltiplos serviços ao cidadão, necessários para instrumentalizar o pleno exercício do direito 

de voto130, seja na condição de eleitor (capacidade eleitoral ativa) ou na atuação como 

candidato (capacidade eleitoral passiva) que concorre a um cargo eletivo.  

Dentre os serviços prestados para viabilizar referidos direitos, podemos elencar 

aqueles que envolvem a inscrição eleitoral, como o alistamento eleitoral, a revisão de dados 

cadastrais e a transferência de domicílio eleitoral; o fornecimento de certidões (composição 

partidária, crimes eleitorais, filiação partidária, negativa de alistamento e quitação eleitoral); 

procedimentos relativos à filiação partidária; triagem e treinamento de mesários voluntários, 

dentre outros.  

Observa-se que os serviços apresentados acima relacionam-se à viabilização dos 

direitos políticos, essenciais ao exercício do direito de voto. Tal característica resulta em que 

                                                            
129Cf. LÉON DUGUIT, Las transformaciones generales del Derecho Público, trad. esp., p. 93-94, apud 

GARCIA OVIEDO, Carlos. Derecho administrativo. 3. ed. Madrid: Eisa, 1951. p. 9. 
130Artigo 14 da Constituição Federal de 1988. 
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as demandas recepcionadas pelas ouvidorias eleitorais, por meio de denúncias, reclamações, 

solicitações e sugestões, impactam muitas das vezes no perfazimento de referidas condições, 

essenciais para que se viabilizem os direitos de cidadania131, fundamento do Estado 

Democrático de Direito.  

Outro aspecto que merece especial atenção pauta-se na recente reivindicação da 

sociedade brasileira em prol do combate à corrupção e contra a dificuldade de acesso e baixa 

qualidade dos serviços públicos132. Neste sentido, Gaspardo pondera que “a sociedade, 

majoritariamente, não busca respostas para tais questões em instâncias participativas, mas sim 

no Poder Judiciário, observando-se fenômenos como a judicialização das políticas públicas e 

a aposta no aparato judiciário-policial como a principal via para ‘livrar o Brasil da 

corrupção’”133. 

Todavia, o exercício em prol da efetivação de referidos direitos envolve a atuação do 

cidadão, usuário do serviço público, nas próprias instâncias administrativas estruturadas para 

a obtenção de direitos que impactam diretamente na concretização da cidadania, tais como os 

conselhos de direitos, o orçamento participativo e as ouvidorias eleitorais, objeto desta 

pesquisa.  

Em respeito à multiculturalidade das normas de governança aplicáveis sobre a 

atividade estatal, a Agenda 2030134 da Organização das Nações Unidas prevê, dentre os seus 

objetivos, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 – Paz, Justiça e Instituições 

Eficazes: 

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. 

                                                            
131“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
II – a cidadania; 
(...) 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”. 

132Evento recente foram as Jornadas de Junho, manifestações ocorridas nas ruas e que envolveram a participação 
de cidadãos moradores de mais de 500 cidades brasileiras para protestar contra o “aumento das tarifas de 
transporte públicos, a violência policial, a falta de investimentos em serviços públicos (como saúde e 
educação), os gastos com os megaeventos esportivos, o poder dos oligopólios de comunicação, a hegemonia e 
dominação de partidos políticos sobre os movimentos populares e as falhas da democracia representativa”. 
JORNADAS de junho. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornadas_de_Junho. Acesso em: 21 mai. 
2021. 

133GASPARDO, Murilo. op. cit., p. 65. 
134A Agenda 2030 é constituída por 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS) formulados pela 

Organização das Nações Unidas a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dentre os quais o Brasil 
é signatário, dentre o total de 193 delegações.  
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Esta meta de caráter internacional também é responsável por oferecer diretrizes para a 

construção de indicadores de desempenho utilizados para mensuração de resultados dos 

serviços prestados pelo Poder Judiciário. 

No panorama nacional, a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário135, foi 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Composta por representantes dos órgãos do 

Poder Judiciário, tem o objetivo de propor diretrizes relacionadas com a Estratégia Nacional 

do Poder Judiciário136, impulsionar sua implementação, monitorar e divulgar os resultados, 

bem como de atuar em temas voltados à governança judiciária buscando a melhoria dos 

serviços jurisdicionais. 

No âmbito da Justiça Eleitoral, a Rede de Governança Colaborativa é regulamentada 

pela Portaria TSE nº 352/2018, que instituiu comitês gestores e subcomitês com a finalidade 

de promover a melhoria do desempenho desta justiça especializada, compostos por titulares 

das unidades de estratégias dos tribunais regionais137.  

No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a unidade de ouvidoria, 

conjuntamente com a Corregedoria Regional Eleitoral e unidade de auditoria constitui-se 

como instância interna de apoio à governança, nos termos do artigo 7º da Portaria TRE/SP 

421/2017.138 

A Resolução CNJ nº 103, de 2010, determinou a elaboração, por todos os Tribunais 

Regionais Eleitorais, de normas disciplinadoras de suas ouvidorias, as quais, além de 

determinarem o método de escolha do ouvidor e fixarem sua estrutura administrativa, 

descrevem a regulamentação de suas atividades e atribuições. 

                                                            
135Regulamentada pela Portaria CNJ 59, de 23 de abril de 2019. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. 

Portaria n. 59, de 23 de abril de 2019. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/files//portaria/portaria_59_23042019_24042019104402.pdf. Acesso em: 23 mai. 2021. 

136A Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 é regulamentada pela Resolução CNJ nº 325, de 29 de 
junho de 2020. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. Resolução n. 325, de 29 de junho de 2020. 
Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original182343202006305efb832f79875.pdf. Acesso em: 23 mai. 
2021. 

137TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE-SP. Sistema de governança. Disponível em: https://www.tre-
sp.jus.br/o-tre/governanca_institucional/sistema-de-governanca. Acesso em: 23 mai. 2021. 

138TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE-SP. Portaria TRE/SP 421/2017, institui o Sistema de 
Governança Corporativa e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e dá outras providências. 
Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-resolucao-no-421-2017-institui-o-sistema-
de-governanca-corporativa-e-gestao-do-tribunal-regional-eleitoral-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias/. 
Acesso em: 23 mai. 2021. 
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A partir da edição do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público (Lei nº 

13.460139, de 26 de junho de 2017), foi preenchida a lacuna acerca da regulamentação do 

artigo 37, § 3º, do texto constitucional, momento em que as ouvidorias corporificaram um 

reforço principiológico e foram consagradas nacionalmente como órgãos de defesa dos 

direitos dos usuários de serviços públicos. Com a vigência desta lei, observa-se a manutenção 

da aplicação de “normas regulamentares específicas, quando se tratar de serviço ou atividade 

sujeitos a regulação ou supervisão” e a aplicação subsidiária do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), quando caracterizada a relação de 

consumo.140 

Como bem observa Dinorá Grotti: 

“É preciso que os usuários estejam alertas e presentes no controle do desempenho 
dos serviços para exigir sua adequada prestação e denunciar irregularidades e abusos 
que ocorram. Para tanto, devem ser ampliados os instrumentos de participação, 
voltados à construção de um novo modelo das relações prestador x usuário, calcado 
na informação, transparência, colaboração, respeito e maior aproximação entre 
ambos. Frise-se que a participação do usuário na Administração Pública, inclusive 
para avaliar a qualidade dos serviços prestados, foi contemplada na própria 
Constituição, no § 3º, do art. 37 (com a redação dada pela EC 19/98), como um 
mecanismo conducente a incentivar o cumprimento do princípio da eficiência.”141 
(grifos nossos) 

 

A Lei nº 13.460/17, ao dispor sobre a participação, proteção e defesa dos usuários dos 

serviços públicos, destina capítulo específico às atividades das ouvidorias (artigos 13 a 17), 

além de prever a elaboração da Carta de Serviços ao Usuário nas entidades a que se refere, 

estabelece métricas para a avaliação continuada dos serviços públicos.  

                                                            
139BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm. Acesso em: 17 mai. 2021. 

140Vide artigo 1º, § 2º, incisos I e II, da Lei 13.460/2017: 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. 
(...) 
§ 2º A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto: 
I - em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos a regulação ou 
supervisão; e 
II - na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo. 

141GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Direitos dos usuários. In: NUNES JR., Vidal Serrano et al. (Coords.). 
Enciclopédia Jurídica da PUC-SP. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Tomo II: 
direito administrativo e constitucional. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/74/edicao-1/direitos-dos-usuarios. Acesso em: 07 jul. 2020. 
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Aspecto importante atinente ao caráter democrático das ouvidorias diz respeito à 

legitimidade de atuação na apresentação de demandas. Com acerto, a Lei nº 13.460/2017 

define o usuário do serviço público: 

“Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I - usuário - pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou 
potencialmente, de serviço público;” 

 

Verifica-se a ampla legitimidade, ao possibilitar o acesso a todos que sejam atingidos 

pela prestação dos serviços, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, não havendo limitação 

em razão de idade, capacidade civil, nacionalidade, nem mesmo se subordinando ao requisito 

da capacidade eleitoral, ou melhor, há uma universalidade no atendimento das demandas. A 

ampla legitimidade conferida por lei ganhou ressalva nos normativos específicos dos órgãos 

eleitorais, exigindo-se como condição para processamento e análise da demanda, que haja 

identificação de seu subscritor, vedando-se a realização de manifestações anônimas142.  

O artigo 16 da Lei nº 13.460/17, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

pelo mesmo período, para ofertar uma resposta conclusiva ao administrado, assim como 

determina o prazo de 20 dias para informações e esclarecimentos a serem fornecidos por 

agentes públicos por solicitação do ouvidor:  

“Art. 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, 
observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, 
por igual período. 

Parágrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar 
informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade 
a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte dias, 
prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período”. (grifos nossos) 

 

Um outro destaque da norma, que conjuga a noção de eficiência na prestação dos 

serviços com a ideia de participação social refere-se à elaboração e disponibilização de Carta 

de Serviços ao Usuário, prevista no artigo 7º da Lei nº 13.460/17: 

“Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços 
ao Usuário. 

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os 
serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e 
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

                                                            
142Conforme previsto no artigo 7º, inciso III da Resolução CNJ nº 103/2010:  

Art. 7º Não serão admitidas pela Ouvidoria: 
(...) 
III – reclamações, críticas ou denúncias anônimas.  
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§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em 
relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações 
relacionadas a: 

I - serviços oferecidos; 

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; 

III - principais etapas para processamento do serviço; 

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; 

V - forma de prestação do serviço; e 

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a 
prestação do serviço. 

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá 
detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no 
mínimo, aos seguintes aspectos: 

I - prioridades de atendimento; 

II - previsão de tempo de espera para atendimento; 

III - mecanismos de comunicação com os usuários; 

IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e 

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço 
solicitado e de eventual manifestação. 

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de 
permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou 
entidade na internet. 

§ 5º Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a 
operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.” (grifos nossos) 

 

Referido documento objetiva fornecer um roteiro de acesso para demonstrar ao 

administrado quais os serviços prestados pelo órgão público, devendo incorporar em seu texto 

as informações relativas aos compromissos e padrões de qualidade dos serviços. Pelo 

conteúdo e pela natureza dos dados disponibilizados, o monitoramento e a avaliação periódica 

das informações, ficam reservados à ouvidoria.143  

O exercício da participação do usuário por intermédio das ouvidorias, as quais atuam 

como instrumento e também como setor incumbido de sua promoção possui fundamentação 

legal, prevista nos incisos do artigo 13 da Lei nº 13.460/17, ao dispor que:  

“Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras 
estabelecidas em regulamento específico: 

I – promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação 
com outras entidades de defesa do usuário; 

                                                            
143Nos termos do artigo 11, inciso IV da Portaria TRE/SP 454/2018, compete à ouvidoria eleitoral monitorar e 

avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao Usuário. A Carta de Serviços ao Usuário do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo está disponível em TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE-SP. Carta de 
Serviços ao Usuário. Disponível em: https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/carta-de-servicos-1/carta-de-servicos-
ao-usuario. Acesso em: 23 mai. 2021. 
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II – acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; 

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com 
os princípios estabelecidos nesta Lei; 

V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em 
observância às determinações desta Lei; 

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 
acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário 
perante órgão ou entidade a que se vincula; e 

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a 
entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.” 

 

Em relação ao aprimoramento dos serviços prestados pelos Tribunais Regionais 

Eleitorais, entre os meses de abril e maio de 2021, foi aplicado formulário eletrônico às 28 

ouvidorias pertencentes à Justiça Eleitoral, situadas nos 26 Tribunais Regionais Eleitorais (um 

em cada Estado da Federação), além da ouvidoria do Distrito Federal e do Tribunal Superior 

Eleitoral, o qual foi respondido por 20 unidades. Os resultados estão demonstrados na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 2 - Respostas ao formulário aplicado às Ouvidorias Regionais Eleitorais 

15 (75%) Alteração do procedimento no atendimento ao eleitor 

12 (60%) Atualização da Carta de Serviços ao Usuário 

4 (20%) Alteração de regramento interno (ex.: normas da Corregedoria Regional 

Eleitoral) 

7(35%) Viabilização do direito de voto ao eleitor 

19 (95%) Fornecimento de certidões de quitação eleitoral (e outras) 

10 (50%) Auxílio para a regularização dos direitos políticos do eleitor 

6 (30%) Abertura de procedimento de apuração de eventual ilícito eleitoral pelo 

Ministério Público Eleitoral ou pela Corregedoria Regional Eleitoral 

 

Conforme se verifica da tabela apresentada acima, os resultados demonstram que 15 

ou 75% das unidades respondentes obtiveram, em virtude das demandas tratadas no setor, 

alteração do procedimento no atendimento ao eleitor. Da mesma forma, 12 ouvidorias ou 60% 

das unidades respondentes realizaram a atualização de informações constantes da sua Carta 

de Serviços ao Usuário.  
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As ouvidorias dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande 

do Sul, informaram terem realizado alteração de regramento interno em virtude das demandas 

recepcionadas por seu canal de ouvidoria.  

No tocante às demandas que propiciaram a viabilização do direito de voto ao eleitor, 

35% das ouvidorias relataram ter auxiliado no procedimento de alteração de seção eleitoral. 

Tal solução envolve a participação ativa de servidores da ouvidoria que, com prévia 

autorização do Ouvidor, atuam em conjunto com a equipe responsável pelo Cartório Eleitoral 

a que o eleitor está vinculado. Tal solicitação justifica-se, por vezes, em situações nas quais a 

seção eleitoral a que o eleitor se encontra vinculado está instalada em local que não atende às 

suas necessidades, exemplificativamente o caso de um eleitor cadeirante que necessite utilizar 

escadas para acessá-la, em outros casos, o local de votação é distante da residência do eleitor, 

casos em que, havendo vaga em local de votação mais próximo, o eleitor pode ser realocado. 

Tal atuação objetiva resolver questões de acessibilidade, e num sentido mais amplo, constitui-

se em ação do administrador público em prol da efetivação do exercício do direito ao voto.  

Da mesma forma, na hipótese de acolhimento da solicitação formulada, verificou-se 

que 19 ouvidorias ou 95% das unidades respondentes atuaram fornecendo certidões de 

quitação ou de crimes eleitorais, em razão da dificuldade relatada pelos usuários para sua 

obtenção. Além disso, 10 unidades ou 50% dos respondentes informaram que auxiliam na 

regularização dos direitos políticos do eleitor.  

Por fim, 30% das ouvidorias informaram haver recepcionado demandas que resultaram 

em abertura de procedimento de apuração de eventual ilícito eleitoral pelo Ministério Público 

Eleitoral ou pela Corregedoria Regional Eleitoral. 

Fato é que a natureza das demandas tratadas pelas ouvidorias está em constante 

transformação. Isto porque, com o advento da pandemia do coronavírus, no ano de 2020, a 

quase totalidade dos serviços prestados pelos tribunais passou a ser prestada remotamente, 

mediante a utilização de formulários eletrônicos para obtenção dos serviços. Assim, houve 

um deslocamento das equipes e de toda a estrutura do órgão judiciário eleitoral para atuar 

remotamente, envolvendo, no caso das ouvidorias, desde a recepção das demandas, passando 

por seu tratamento, até a resposta final ao cidadão. 

 

Os dados coletados demonstram que, para além de prestarem informações de caráter 

informativo aos usuários, as ouvidorias apresentam uma atuação proativa na consecução dos 
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direitos de cidadania e atuam em prol da concretização das atribuições descritas no artigo 13 

da Lei nº 13.460/17, destacando-se o acompanhamento da prestação dos serviços (inciso II) e 

da formulação de propostas de aprimoramentos na prestação dos serviços144 (inciso III) 

prestados pelo respectivo órgão regional, ao mesmo tempo em que promovem a participação 

do usuário na administração pública (inciso I). 

Veículo importante de promoção da participação social por meio das ouvidorias tem 

sido a realização de audiências públicas, com previsão legal no artigo 9º, inciso II, da Lei 

12.527/11 - Lei de Acesso à Informação145. Em consulta aos sítios das ouvidorias eleitorais, 

identificamos, no biênio 2019-2020, a realização de audiências públicas pelas ouvidorias dos 

Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Tocantins. Ressalte-se que foram consideradas as audiências promovidas pelas ouvidorias 

eleitorais ou que contaram com a participação do ouvidor eleitoral, uma vez que a Justiça 

Eleitoral promove diversas outras audiências públicas sobre temas eleitorais. 

 

Tabela 3 – Quadro demonstrativo das audiências públicas promovidas pelas ouvidorias regionais eleitorais no 
período 2019-2020 

Amazonas  II Seminário da Ouvidoria Regional Eleitoral do 
Amazonas 

 

 

Ceará 

19/08/2019 

Local: Unifor 

 

18/03/2021 

Local: Câmara dos 
Deputados 

Audiência pública: “Diálogo com a Ouvidoria e o 
exercício da democracia” 

 

Ouvidoria Substituta Kamile Moreira Castro 
participa de audiência pública defendendo o fomento 
à participação cidadã por meio das ouvidorias 
eleitorais 

Rio 
Grande 
do Sul 

12/11/2019 

Local: Sede do TRE - RS 

 

Audiência pública sobre desinformação 

                                                            
144A esse respeito, a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina elaborou um projeto para 

aprimoramento da cidadania digital, o qual consiste em viabilizar um serviço de auxílio ao eleitor no 
requerimento de serviços disponibilizados virtualmente pela Justiça Eleitoral. A proposta surgiu da percepção, 
por parte do Disque-eleitor e da Ouvidoria, de que uma significativa parcela dos eleitores possui grande 
dificuldade para acessar e preencher os seus dados nos sistemas de atendimento disponibilizados virtualmente. 
Dentre estes, grande parte não compreende minimamente as orientações repassadas. Fatores como baixa 
escolaridade, ausência de condições financeiras, a inexistência de equipamento próprio conectado à internet e 
o analfabetismo digital, dificultam ou muitas vezes impedem o acesso aos serviços. O procedimento ainda está 
em tramitação e aguarda a realização de estudos, visando assegurar o auxílio de modo impessoal e aberto a 
todos os interessados, ao mesmo tempo em que procura diminuir a probabilidade de fraudes que possam 
interferir no resultado do pleito. 

145Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante: 
(...) 
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de 
divulgação. 
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Santa 
Catarina 

27/03/2019 

Local: Câmara Municipal 
de Barra do Sul 

 

28/03/2019 

Local: Câmara Municipal 
de Barra Velha 

 

09/04/2019 

Local: Salão do Júri da 
Comarca de Maravilha 

 

10/04/2019 

Local: Câmara Municipal 
de Catanduva 

 

11/04/2019 

Local: Fórum da Comarca 
de Concórdia 

 

 

 

 

 

Audiências Públicas de Ouvidoria ocorreram 
conjuntamente com Audiências Públicas de Revisão 
do Eleitorado. 

Tocantins 2019  

Local: UNITAU - Taubaté 

 

2020 

Local: UNITPAC – 
Araguaína 

A Lei de Acesso à Informação e o Exercício da 
Cidadania 

 

 

Diálogos com a Ouvidoria Eleitoral do Tocantins: a 
Justiça Eleitoral a serviço da cidadania 

Elaborado pela autora mediante consulta aos sítios institucionais das ouvidorias regionais eleitorais. 

 

Desta forma, em breve apanhado, além de atuar como canal de comunicação que 

recepciona e trata as demandas relativas aos serviços prestados pelo órgão judicial, a 

Ouvidoria atua como órgão de informação, além de ser responsável pelo monitoramento da 

Carta de Serviços ao Usuário e pela promoção de audiências públicas acerca de temas 

relacionados à cidadania e ao exercício da democracia. 

Mais recentemente, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados, que “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 

pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger 

os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural”, conferiu maior relevância à esfera de atuação do ouvidor 

eleitoral. 
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Isto porque o normativo, aplicável aos setores público e privado, dispõe em seu artigo 

41:  

“Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados 
pessoais. 

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do 
controlador. 

§ 2º As atividades do encarregado consistem em: 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e 
adotar providências; 

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 
serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas 
em normas complementares. 

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a 
definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da 
necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume 
de operações de tratamento de dados. 

§ 4º (VETADO).”  

 

Neste curto ínterim de vigência, estudos versando sobre a implementação da norma 

nos órgãos públicos, já manifestam entendimento consolidado de que a função de encarregado 

deve ser exercida pelo responsável pelo canal de comunicação do órgão, função 

primordialmente exercida pelas ouvidorias, geridas pelo ouvidor.  

Com efeito, o Ouvidor Geral da União foi designado para exercer a função de 

encarregado para tratamento dos dados pessoais, nos termos do artigo 1º, da Portaria nº 

951/2021146, da Controladoria Geral da União. Na seara eleitoral, o Tribunal Superior 

Eleitoral, no artigo 2º, da Portaria nº 14, de 8 de janeiro de 2021, dispôs que a “Ouvidoria do 

Tribunal Superior Eleitoral funcionará como unidade Encarregada pela Proteção de Dados 

Pessoais (Data Protection Officer - DPO)”, sendo que idêntico tratamento vem sendo aplicado 

pelos Tribunais Regionais Eleitorais147. 

Assim é que, ao acumular tão diversificadas responsabilidades, o Ouvidor exerce uma 

função cada vez mais protetiva de direitos, o que estimula o fortalecimento democrático. 

                                                            
146GOVERNO FEDERAL. Controladoria Geral da União. Portaria nº 951, de 22 de abril de 2021. Disponível 

em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/65609/3/Portaria_951_2021.pdf. 
147No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, foi instituída a Política de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais, por meio da Portaria TRE-SP nº 65/2021, sendo que a Portaria TRE-SP nº 74/2021 atribuiu 
ao Ouvidor a função de encarregado do tratamento de dados pessoais. 
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Com efeito, ao dissertar acerca da racionalidade prevalecente nas ouvidorias públicas, 

Lyra pontua:  

“Na ouvidoria pública, a função desta e a sua estrutura são indissociáveis. É, pois, 
necessário, para o bom desempenho desse órgão, estabelecer um arranjo 
institucional que compatibilize o formato da ouvidoria com as prerrogativas do 
ouvidor e os princípios que ela pretende alcançar. Gomes (2012:49) lembra os dois 
princípios que podem conformá-la: o da eficiência, voltado a uma racionalidade 
instrumental, e o da participação, que se expressa na racionalidade de tipo 
comunicacional, dialógica. A participação pode levar à eficiência, mas a 
racionalidade de ambas é distinta.”148 

 

Assim é que se indaga qual seria o modelo prevalecente nas ouvidorias judiciais, ou 

melhor, se o modelo adotado priorizaria a consecução da eficiência, cabendo ao ouvidor a 

função prioritária de avaliar a legalidade dos atos administrativos e a eficiência da gestão ou, 

de outra forma, a característica comunicacional ou dialógica, ao priorizar a defesa e promoção 

dos direitos de cidadania, mediante inclusão social e participação popular.  

Lyra, em seus estudos, advoga que é possível superar a tensão entre as duas 

racionalidades, conjugando os esforços para a comunhão de ambas. Destaca que, as ouvidorias 

judiciais, com o seu caráter de unipessoalidade, adquirem agilidade e informalidade para 

interferir no cotidiano da gestão pública149. 

Focando-se no ouvidor eleitoral, cerne específico da presente pesquisa, verifica-se que 

as ouvidorias eleitorais são conduzidas por ouvidor investido no cargo da magistratura, 

escolhido por seus pares para mandato de 1 (um) ou 2 (dois) anos, gozando, dentre outras 

prerrogativas, de plena autonomia funcional, o que lhe confere independência em sua atuação 

como ouvidor do órgão. Ainda sobre este ponto, importante avaliarmos que o exercício das 

atribuições de ouvidor exige na maior parte das demandas, a análise de procedimentos 

executados pelas unidades cartorárias, comandadas por um juiz eleitoral. Desta feita, importante 

destacar que aumentam as chances de adesão, por parte de referidos juízos, às recomendações 

emanadas por um ouvidor que exerça função de magistratura de carreira. 

Desta forma, se por um lado, as demandas recepcionadas pela Ouvidoria devem ser 

atendidas por um Ouvidor designado, dentro de um prazo legal (30 dias) e servem de material 

para o aprimoramento das práticas de gestão do órgão a que estão inseridas, atendendo neste 

                                                            
148LYRA, Rubens Pinto. A ouvidoria pública, autônoma e democrática e as ouvidorias judiciais. In: VILLAS 

BÔAS CUEVA, Ricardo et al. (Coords.). Ouvidorias de Justiça, transparência de lei de acesso à informação 
– direito de todos. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 467. 

149Id. Ibid., p. 468. 
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aspecto ao princípio da eficiência; de outro modo, a Ouvidoria, ao se disponibilizar como 

canal de escuta a todos os potenciais usuários dos serviços eleitorais, constitui-se como meio 

de participação efetiva do cidadão na gestão do órgão, isto porque as dificuldades relatadas 

por intermédio das demandas têm o condão de identificar quais os pontos de aprimoramento 

na prestação dos serviços prestados. Atendendo a ambas as racionalidades, as ouvidorias 

preenchem a lacuna reclamada por abertura e transparência do Poder Judiciário.  

“O judiciário que há muito funcionou de forma fechada e densamente ritualizado, 
abre-se a uma sociedade democrática, na qual vários modelos de juizados estão 
sendo implantados, onde audiências públicas estão sendo mais constantes, 
transmissões televisivas ou pela internet possibilitam à população acompanhar 
plenamente os julgamentos e saber como votam seus juízes. A ouvidoria de justiça 
é a mais nova engrenagem administrativa que surgiu para consolidar tal abertura e 
efetivar, no seio do Judiciário, uma ampla participação popular, tornar o juiz 
conhecido, criticável, não apenas processualmente, em um recurso, mas possibilitar 
a qualquer pessoa não apenas conhecer os seus julgados, mas, sobretudo, realizar 
uma necessária crítica.”150 

 

Outra perspectiva acerca da dimensão participativa dos cidadãos por meio das 

ouvidorias eleitorais, assenta-se na possibilidade efetiva de exercício da voz. A teoria 

apresentada pelo economista Albert Hirschman, ao analisar os modelos de reação dos 

indivíduos perante as instituições, identificou dois tipos de comportamento padrão. Naquelas 

instituições em que a relação de consumo prevalece, havendo um descontentamento, a opção 

mais viável é a “saída” do consumidor, que procurará obter o produto ou serviço de uma outra 

empresa. Tal opção, todavia, não se aplica aos membros de instituições permanentes, como 

família, Estado ou Igreja. A esses, é aplicável a utilização da “voz”, ou seja, a opção de 

argumentação em prol de ter a sua necessidade atendida. Nas relações que se estabelecem 

nestas instituições, não há opção de saída, assim como na relação que se estabelece entre o 

usuário e o prestador do serviço público, pois o cidadão-usuário precisa ter acesso efetivo ao 

serviço para que possa realizar um direito ou cumprir determinada obrigação estatal.  

Assim é que, por meio das ouvidorias, a voz dos usuários é canalizada para a obtenção 

das melhores práticas e dos resultados mais eficientes para a organização. Ainda que exercida 

por um canal de comunicação, a participação do usuário na gestão pública está garantida. A 

                                                            
150LOUREIRO, Maria de Fátima de Melo; MOREIRA, Francisco Roberto Fontenele. As ouvidorias do sistema 

de justiça: fundamento democrático, participação popular e gestão pública. THEMIS - Revista da Escola Superior 
da Magistratura do Estado do Ceará, v. 12, p. 481-482, 2014. Disponível em: 
http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/download/49/49.  
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qualidade da participação cidadã dependerá do grau de envolvimento dos cidadãos no 

processo político, assim como da qualidade da consciência de seus direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa investigou em que medida as ouvidorias regionais eleitorais 

podem se constituir como instâncias de efetivo exercício democrático, na medida em que 

possibilitam o exercício da participação cidadã na administração pública.  

No desenvolvimento da pesquisa, pautamo-nos nas seguintes hipóteses: (i) As 

ouvidorias regionais eleitorais são canais de comunicação do cidadão diretamente com o 

Tribunal Regional Eleitoral em que estão instaladas, possibilitando o exercício da cidadania; 

(ii) As ouvidorias, por meio da recepção de demandas formuladas pelos cidadãos perante os 

órgãos em que estão instaladas, caracterizam-se como instrumento de participação na gestão 

pública, na medida em que impulsionam o aprimoramento do órgão público; (iii) A 

participação do cidadão na gestão pública pode caracterizar instrumento de aprimoramento 

democrático. 

Para tanto, procuramos conceituar a democracia, abordando a sua evolução histórica e 

tipologia clássica, com especial destaque à dimensão democrática incorporada pela Carta de 

1988. Contextualizamos o surgimento da democracia participativa no Brasil e apresentamos 

os institutos que poderiam viabilizá-la: orçamento público, conselhos de direitos e ouvidorias 

públicas. 

No momento seguinte, já no contexto da administração pública brasileira, verificamos 

a transformação do modelo burocrático para o modelo gerencialista, este último implementado 

pela Reforma Administrativa. Conjuntamente com o ideário participativo, acelerou a criação 

das ouvidorias públicas no Brasil, dado que os principais objetivos da Reforma estavam focados 

no Estado como prestador de serviços ao cidadão, por meio de uma administração gerencial, 

flexível e eficiente. 

Na sequência, direcionamos a pesquisa para as ouvidorias eleitorais, ramo 

especializado das ouvidorias judiciais, recentemente instaladas em todos os 27 Tribunais 

Regionais Eleitorais, além do Tribunal Superior Eleitoral, examinando os princípios 

constitucionais a ela aplicáveis, com destaque para o princípio da eficiência e promoção da 

participação do usuário, por meio da avaliação da qualidade dos serviços prestados.  
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As características do Judiciário Eleitoral foram apresentadas, ramo especializado que, 

além de exercer a prestação jurisdicional relativa às ações judiciais referentes a candidatos e 

à lisura do pleito, também é responsável por organizar as eleições, empreitada que envolve 

desde o seu planejamento, passando por sua execução e finalizando com a diplomação dos 

candidatos eleitos.  

Investigou-se o campo de atuação do ouvidor eleitoral, contextualizando-se o tipo de 

demanda recepcionada na esfera eleitoral com a edição da Lei nº 13.460/17 e seus 

desdobramentos no que atine à ampliação da atuação do ouvidor, com destaque para a 

consagração da amplitude da legitimidade do usuário que demanda perante as ouvidorias, 

fixação de prazo para resposta final ao cidadão, elaboração e monitoramento da Carta de 

Serviços ao Usuário, além da realização de audiências públicas. 

Por derradeiro, foram apresentados dados coletados perante as ouvidorias regionais 

eleitorais, relativos à natureza das demandas recepcionadas por estas ouvidorias, 

demonstrando que na maior parte das unidades respondentes houve a incidência de questões 

que envolveram a regularização dos direitos políticos do eleitor, fornecimento de certidões de 

quitação eleitoral, bem como ocasionaram a alteração do procedimento no atendimento ao 

eleitor, viabilização do direito de voto, atualização da Carta de Serviços ao Usuário ou 

alteração de regramento interno, além de impulsionarem a abertura de procedimento de 

apuração de eventual ilícito eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral ou pela Corregedoria 

Regional Eleitoral. 

Verifica-se, da leitura dos temas identificados, que a participação do usuário por vezes 

viabiliza a obtenção de direitos (regularização dos direitos políticos do eleitor, fornecimento 

de certidões de quitação eleitoral, viabilização do direito de voto), outras vezes atua como 

elemento de aprimoramento institucional (alteração do procedimento no atendimento ao 

eleitor, atualização da Carta de Serviços ao Usuário ou alteração de regramento interno) e, por 

derradeiro, possibilita o exercício do controle social (abertura de procedimento de apuração 

de eventual ilícito eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral ou pela Corregedoria Regional 

Eleitoral).  

Tais resultados demonstram o caráter participativo destas ouvidorias, as quais, além 

de se caracterizarem como canais de comunicação entre o cidadão-usuário dos serviços e o 

órgão judicial, possibilitam a obtenção de direitos relacionados ao exercício da cidadania, 

fornecem elementos de aprimoramento institucional e permitem o exercício do controle social. 
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O caráter participativo exercitado atualmente pelas ouvidorias possui especificidades 

que as diferenciam dos institutos do orçamento público e dos conselhos de direitos. Isto 

porque, esses últimos incluem a sociedade civil na composição de seu corpo deliberativo. 

Todavia, nas ouvidorias eleitorais, verifica-se a existência de uma atuação diferida por parte 

dos cidadãos, uma vez que esses participam por meio da formulação de demandas que serão 

analisadas pelo próprio Ouvidor em conjunto com a equipe de servidores, todavia não possui 

caráter deliberativo. 

Assim é que, dado tratar-se de recente debate e com escassa bibliografia especializada, 

para fins de estudos futuros sobre as ouvidorias, sugerimos a realização de pesquisas acerca 

das diferenças entre o regime jurídico das ouvidorias públicas e das ouvidorias privadas, bem 

como um estudo comparativo entre as modalidades de ouvidorias públicas brasileiras e 

estrangeiras, de modo a obtermos uma melhor compreensão acerca dos necessários pontos de 

aprimoramento para o instituto das ouvidoras brasileiras perante o cenário internacional.  
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