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RESUMO 

 

 

A Democracia em sua dimensão contemporânea tem sido o regime político mais amplamente 
perseguido pelas sociedades atuais, em função de que tem angariado um grau consensual de 
ampla aceitabilidade a regimes políticos autoritários. Com efeito, à medida que o regime 
democrático tem agregado sua consolidação a padrões filosóficos de amplo respeito aos 
direitos e garantias individuais dos cidadãos, centradas nas normas internacionais de proteção 
aos direitos humanos, sua legitimidade internacional tem aumentado consideravelmente. 
Contudo, em termos práticos, a democracia exige eterna vigilância, como garante da 
liberdade, ensejando uma necessidade crescente do controle social cada vez maior, sobre atos 
de governos e instituições com múnus público. Tal pressuposto tem ampliado em nível 
internacional, os mecanismos de controle social com este viés, sendo as Ouvidorias 
instrumentos eficazes para tal fim, que tem ajudado a estabelecer, em seus limites de 
abrangência, padrões de controle social relevantes. No caso das instituições policiais, que pela 
natureza de suas funções tem impacto direto sobre a questão do respeito aos direitos de 
cidadania, em nível internacional as ouvidorias de polícia tem se constituído em possantes 
instrumentos de controle da violência policial com desempenho já consolidado. Muito desta 
efetividade tem se dado em parte, pelo viés cultural das sociedades onde elas estão inseridas, 
bem como pelo desenho institucional sobre o qual estão formatadas, que implica na natureza 
política e no pretender filosófico dessas instituições. Portanto, em função do desenho 
institucional observa-se a possibilidade real de se promover uma accountability responsiva e 
eficaz nas instituições policiais e desta forma, promover um nível de responsabilização e 
correção de rumos compatível com padrões significativos para a democracia. Deste modo 
temos que os modelos nacionais de ouvidorias carecem fortemente, em função de seu desenho 
institucional, de meios eficazes para promover uma accountability democrática em nossas 
instituições policiais, urgindo reformatação de seus preceitos práticos e normativos para se 
atingir tal objetivo. 

Palavras-Chave: Democracia, Direitos Humanos, Controle Social, Ouvidorias, Desenho 
Institucional, Accountabilit ,responsabilização. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Democracy in its contemporary dimension has been the political system more widely 
persecuted by society today, depending on who has raised a degree of consensus broad 
acceptability to authoritarian political regimes. Indeed, as the democratic regime has added to 
its consolidation pattern of broad philosophical respect for individual rights and guarantees of 
citizens, focusing on international human rights legislation, its international standing has risen 
considerably. However, in practical terms, democracy requires eternal vigilance, as the 
guarantor of freedom, allowing for a growing need for increasing social control over the acts 
of governments and institutions with a public function. This assumption has expanded 
internationally, the mechanisms of social control this bias, and the ombudsman effective tools 
for this purpose that has helped establish, within its limits of coverage, relevant patterns of 
social control. In the case of police institutions, which by nature of its functions has a direct 
impact on the issue of respecting the rights of citizenship in the international police 
ombudsman has been constituted as powerful tools of violence with police performance in 
consolidated form. Much of this effectiveness has been given in part by a cultural societies 
where they are inserted, as well as the institutional framework on which are formatted, which 
implies political and philosophical want these institutions. Therefore, depending on the 
institutional design there is a real possibility of promoting an efficient and responsive 
accountability in police institutions and thus promote a level of accountability and correction 
of path compatible with meaningful standards for democracy. Thus we have the models of 
national ombudsmen sorely lacking, according to its institutional design, efficient means to 
promote democratic accountability in our police institutions, urging reformatting its normative 
and practical principles to achieve this goal. 

Keywords: Democracy, Human Rights, Social Control, Ombudsmen, institutional design, 
accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................11 
 
1 OS DIREITOS HUMANOS, A DEMOCRACIA BRASILEIRA E AS OUVIDORIAS 
POLÍCIA..................................................................................................................................19 

1.1 A Construção Histórica dos Direitos Humanos e a Democracia........................................19 

1.2 Os Direitos Humanos e a Democracia Brasileira................................................................37 

1.3 As Ouvidorias de Polícia Como Instrumento de Participação Democrática......................58 

2 ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E DESENHO INSTITUCIONAL DAS 
OUVIDORIAS DE POLÍCIA ORIUNDOS DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E 
NACIONAL................................ ...........................................................................................64 

2.1 Origem e Evolução das Ouvidorias de Polícia no Contexto Internacional.........................64 

2.2 Origem e Evolução das Ouvidorias de Polícia no Contexto Nacional...............................75 

2.3 Análise dos Modelos de ouvidorias Selecionados da Experiência Internacional ..............83 

2.3.1 A Ouvidoria de Polícia na Suécia....................................................................................83 

2.3.2 A Ouvidoria de polícia da Irlanda do Norte....................................................................88 

2.3.3 A Ouvidoria de Polícia na Espanha.................................................................................94 

2.3.4 A Ouvidoria de polícia do Canadá: A Law Enforcement Review Agency of Manitoba 
(LERA)....................................................................................................................................101 

2.3.5 A Ouvidoria de polícia nos Estados Unidos: Office Independent Review of Los Angeles 
(OIR).......................................................................................................................................106 

2.4 Análises dos Dados da Pesquisa, por Variáveis, decorrentes dos modelos selecionados da 
Experiência Nacional............................................................................................. ................112 

2.4.1 Independência política, administrativa e financeira......................................................112 

2.4.2 Processo de nomeação e exoneração dos ouvidores.....................................................117 

2.4.3 Possibilidade de policiais ou ex-policiais serem nomeados como ouvidores...............120 

2.4.4 Mandato do ouvidor......................................................................................................122 

2.4.5 Poder de investigação das ouvidorias...........................................................................125 

2.4.6 Poder efetivo de fazer recomendações em função do monitoramento das práticas 
policiais...................................................................................................................................129 



2.4.7 Poder de requisitar os documentos necessários para o exercício independente do 
mandato..................................................................................................................................133 

2.4.8 Acesso irrestrito, a qualquer momento e sem necessidade de autorização, a todas as 
instalações e base de dados policiais......................................................................................136 

2.4.9 Publicação pela ouvidoria de relatórios periódicos de suas atividades.........................139 

2.4.10 Investigação sobre o conhecimento público da instituição, a satisfação dos usuários e 
as razões pelas quais as vítimas de abusos policiais não recorreram à 
ouvidoria.................................................................................................................................144 

2.4.11 Intercâmbio de boas práticas com outras ouvidorias...................................................149 

2.4.12 Canal de acesso direto do ouvidor com o Cidadão ....................................................152 

3  DESENHO INSTITUCIONAL DAS OUVIDORIAS DE POLÍCIA, A ACCOUNTABILITY 
E O SIGNIFICADO PARA A DEMOCRACIA..................................................................157 

3.1 As Ouvidorias de Polícia Como Instrumentos de Accountability.....................................157 

3.2 O Desenho Institucional mais Significativo para a Accountability Democrática.............166 

3.3 O Status Quo das Ouvidorias de Polícia no Brasil e seu Significado para a 
Democracia.............................................................................................................................173 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................182 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................187 

ANEXOS................................................................................................................................195 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem a pretensão de estudar as ouvidorias de polícia como 

instrumentos de controle externo das instituições policiais, dentro da lógica da participação 

cidadã. Ao longo da pesquisa verificamos que tal instituto tem contribuído de forma relevante 

com o processo de construção e aperfeiçoamento da democracia nos países onde já se 

encontram sedimentados e institucionalizados. 

È verdade, porém, que em países com forte tradição de participação da cidadania, 

há um natural favorecimento quanto ao processo político de engajamento nas questões de 

interesse público, fruto também do capital social acumulado em correlação aos preceitos 

republicanos de respeito às leis e da solidariedade comunitária, dentro do viés da fraternidade.  

No Brasil, como em outros países de transição democrática recente, as ouvidorias 

tem exercido um papel interessante, porém ainda incipiente em relação as experiências 

democráticas mais consolidadas. Isto por si só, motiva o estudo em busca de checar − em 

função de nosso desenho institucional − o porquê do não avanço qualitativo institucional das 

ouvidorias de polícia no país, mesmo considerando as intensas violações dos direitos 

humanos historicamente verificados, levadas a efeito pelos próprios policiais, no caso, agentes 

públicos cuja função é, em razão do mandato oriundo de seu múnus profissional, proteger a 

cidadania. 

Neste sentido, este trabalho está dividido em três capítulos. No capítulo I, 

abordamos a temática dos direitos humanos, a democracia brasileira e as ouvidorias de 

polícia. Inicialmente trabalhamos a construção histórica dos direitos humanos e a democracia. 

Partindo deste pressuposto, apresentamos aspectos conceituais, fundamentos, características, 

classificação e óbices a concretização desses direitos na esfera internacional e nacional. 

Ademais, faremos uma análise sucinta das normas internacionais e nacionais de 

proteção aos direitos humanos, relacionando-as com os marcos históricos de sua efetivação, 
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que lato sensu perpassa pela lógica da positivação e das lutas políticas pela sua concretização, 

na perspectiva da estética do Estado democrático de direito1. 

Por este prisma apontaremos as fontes destes direitos no campo internacional, como 

decorrentes de tratados e convenções internacionais pautadas no pressuposto da recepção 

constitucional2, que por sua vez soa como principal garante formal dos sistemas nacionais de 

proteção dos direitos humanos. 

No Brasil, nossa Constituição e outras normas impactantes quanto a tais direitos3 

dão forma ao nosso sistema nacional de proteção, que no campo formal atesta nossa posição 

perante a comunidade internacional, como um dos mais avançados do mundo, embora no que 

se reportem as posturas práticas, ainda se verifiquem intensas violações destes direitos. 

Ainda no Capítulo I, faremos uma análise dos direitos humanos e sua evolução em 

meio à experiência política brasileira, sobretudo no que diz respeito à discrepância existente 

entre o estado formal e o estado real, cuja assimetria é visível e intensa. Neste caminho 

analisaremos também algumas concepções de democracia e sua simetria com a construção 

histórica dos direitos humanos, objetivando situar que, tanto no passado distante, da 

democracia representativa direta, quanto no viés contemporâneo da semidemocracia 

representativa de concepção ampliada, portanto, não minimalista4, os direitos humanos tem 

                                                            
1 Cf. Rodrigues, Anjos Filho (2009) in Estado democrático de Direito: Conceito, História e Contemporaneidade, 
O Estado Democrático de Direito tem como fundamento a inclusão política, por isso deve suprir a carência de 
legitimação democrática com novos métodos de controle político, como os que ensejem a participação efetiva do 
povo através de mecanismos de democracia semi-direta. Nesse sentido, o Estado não deve funcionar apenas 
como garante do império da lei, mas sim como componente de transformação social, que nos ensinamentos de 
José Afonso da Silva agregaria o princípio da soberania popular, com a efetiva participação do povo na gestão da 
coisa pública. 
2 Cf. A Constituição Federal de 1988 no § 2º do Art. 5º prevê que os direitos e garantias expressas no texto 
constitucional não excluem outros decorrentes dos tratados de que seja parte a República Federativa do Brasil. A 
Emenda Constitucional nº 45 (EC nº 45/04) estabeleceu que os Tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
3 Neste sentido, várias Leis têm sido incorporadas ao ordenamento brasileiro, que culminou com o 
fortalecimento de nosso sistema nacional de proteção. Entre outras destacamos: A Lei nº 8.069, de 
13jul90(Estatuto da Criança e do adolescente); Lei nº 9455, de 07 abr97, que define os crimes de tortura e dá 
outras providências; Lei nº 10.741, de 10out03(Estatuto do Idoso) e a Lei nº 11340, de 07ago06, que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha).  
4 Teorias minimalistas da democracia são aquelas que meramente restringem-se a escolha dos representantes. 
Para Schumpeter(1942) passim: um dos expoentes desta teoria, a democracia lato sensu significa que o povo tem 
a oportunidade de aceitar ou recusar os homens que os governam. Logo se apresenta como uma democracia de 
cunho eleitoral e não abrangente, portanto, pouco preocupada com espaços públicos de deliberação. 
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ampliado sua fortaleza político-jurídica, ensejando proteção inclusiva, calcado na supremacia 

do Direito Internacional sobre os nacionais5. 

Para checar tal análise mostraremos como a construção histórico-politica do estado 

brasileiro tem implicações neste sentido, notadamente no que diz respeito a nossa propensão 

autoritária em função de uma cidadania frágil e construída sob o manto de relações perversas, 

consubstanciando-se em relações de patronagem e clientelismo, gerando por decorrência, uma 

resultante de baixo capital social6. 

Por este viés é que, convivendo com regimes de exceção recentes, não 

desenvolvemos uma cidadania ampliada e inclusiva, o que tem comprometido a qualidade de 

nossa democracia, sobretudo quanto ao animus da participação política mais efetiva, prática 

esta que só recentemente tem sido incentivada, inclusive através das ouvidorias, que neste 

sentido funcionam como instrumentos de participação democrática. 

 Deste modo, é perceptível a transversalidade dos institutos da democracia e dos 

direitos humanos, além do crescimento e a notada efetivação da participação social 

deliberativa, que tem nas ouvidorias um vetor de relevância, que em muito contribui para a 

democracia. 

No capítulo II passaremos a análise mais detalhada do instituto das ouvidorias de 

polícia, mormente sua evolução histórica e o desenho institucional delas na experiência 

internacional e nacional. Com efeito, passaremos a apresentar a origem histórica destes 

institutos e suas funções nos contextos aprazados, desde as antigas civilizações, passando pelo 

contexto moderno e contemporâneo, enfatizando lato sensu um olhar atual. 

Nesta análise per si buscaremos apontar as contribuições destes institutos à 

democracia e os momentos históricos em que surgiram, ladeados a ampliação da participação 

social, destacando nesta análise, um olhar ampliado da evolução do instituto nos diversos 

continentes, sempre pautados nas demandas sociais de participação reprimida da cidadania e 

merecidamente de conter abusos policiais, no caso específico das ouvidorias de polícia. 

                                                            
5 A Supremacia do Direito Internacional sobre os nacionais tem sido uma tendência mundial, sobretudo no que 
diz respeito à proteção dos diretos humanos. A EC nº45/04, por exemplo, consagrou a submissão do Brasil à 
jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. 
6 Cf. Putnam(2006) passim, capital social diz respeito a características da organização social, como confiança, 
normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, o que gera valor agregado as 
relações de confiança e cooperação com viés de fraternidade. 
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Também no Capítulo II, em sua continuidade, abordaremos a origem e a evolução 

das ouvidorias de polícia no Brasil, a partir do olhar histórico, o que demonstra sintonia 

simétrica com o novo caminhar político, em termos da tentativa de efetivar o instituto no país, 

nos moldes das práticas já existentes nas democracias consolidadas, ou seja, no controle 

externo das instituições policiais, no afã de proteger os cidadãos das posturas autoritárias 

levadas a efeito por estas instituições. 

A partir desta análise, veremos a exemplo da experiência internacional, como no 

Brasil no período de transição democrática, em face da pressão social, inclusive da 

comunidade interna, esses institutos começaram a surgir, efetivando-se e ampliando suas 

ações com  a avidez da participação social, advindas do afloramento dos valores de cidadania. 

Hoje, contudo, passados 15 anos da implantação da primeira ouvidoria de polícia, 

no Estado de São Paulo, temos que ainda existem Estados da federação que não efetivaram 

suas ouvidorias de polícia e, mesmo em alguns, funcionam timidamente, sem de fato e de 

direito, exercerem coerentemente e com compromisso democrático, as suas funções. 

Para consubstanciar o nosso trabalho, a pesquisa proposta envolve dois vieses 

bem definidos. O primeiro implica em desenvolver uma pesquisa normativa descritiva 

centrada no referencial teórico construído sobre o tema em nível internacional, onde 

analisaremos o desenho institucional de 05(cinco) modelos de ouvidorias oriundas da 

experiência internacional, a saber: Suécia, Irlanda do Norte, Espanha, Canadá (Law 

Enforcement Review Agency), de Manitoba e Estados Unidos(Office Independent Review) de 

Los Angeles.  

O segundo será fruto de uma pesquisa de campo (quetionário), aplicado aos 

ouvidores de polícia de 05(cinco) Estados brasileiros selecionados: São Paulo, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, com o objetivo de averiguar, através de 

12(doze) quesitos definidos e apontadas como indicadores, o grau de aporte democrático de 

cada ouvidoria, em termos de gerar responsabilização e accountability. 

Nas ouvidorias selecionadas estabelecemos como indicadores a serem 

analisados, os seguintes: 1)Independência política, administrativa e financeira do ouvidor; 2) 

Processo de nomeação e exoneração dos Ouvidores; 3) Possibilidade de policiais ou ex-

policiais serem nomeados como ouvidores; 4) mandato do ouvidor; 5) poder de investigação 

das ouvidorias; 6) Poder efetivo de fazer recomendações em função do monitoramento das 
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práticas policiais; 7) Poder de requisitar os documentos necessários para o exercício 

independente do mandato; 8) Acesso irrestrito, a qualquer momento e sem necessidade de 

autorização, a todas as instalações e base de dados policiais; 9) Publicação pela ouvidoria de 

relatórios periódicos de suas atividades; 10) Existe investigação sobre o conhecimento público 

da instituição, a satisfação dos usuários e as razões pelas  quais as vítimas de abusos policiais 

não recorreram à Ouvidoria; 11) intercâmbio de boas práticas com outras ouvidorias e 12) 

canal de acesso direto do ouvidor com o cidadão, através dos quais tentaremos checar o 

desenho institucional das ouvidorias e, consequentemente, o seu significado para a 

accountability democrática. 

Ato contínuo faremos uma comparação entre os modelos pesquisados, tanto na 

experiência internacional, quanto na nacional, em função das variáveis estabelecidas, 

buscando analisar o padrão do desenho institucional destes institutos, de sorte a apontar 

aqueles que mais contribuem para o estabelecimento de uma  accountability democrática, e 

em decorrência apresentam um maior significado para a democracia.  

Em se tratando das ouvidorias oriundas da experiência internacional, a 

pesquisa foi desenvolvida através da análise normativa procedida em fontes secundárias 

disponíveis, enquanto que na análise das ouvidorias oriundas da experiência nacional, a 

pesquisa foi desenvolvida tanto em função de analise normativa, quanto em função de 

questionário de pesquisa (instrumento de coleta de dados) aplicado aos ouvidores das Polícias 

de São Paulo, Doutor Luis Gonzaga Dantas, oriundo de movimento de defesa\ em prol dos 

direitos humanos; De Minas Gerais, doutor Paulo Vaz Alkinin, oriundo do Conselho Estadual 

de Defesa Social; do Rio Grande do Sul, doutor Edson Passos, advogado; Do Rio de Janeiro, 

doutor Luiz Sérgio Wigderowitz, procurador de Justiça aposentado e  de Pernambuco, Doutor 

Thomaz Edison Xavier Leite de Oliveira, advogado militante do movimento tortura nunca 

mais. 

Neste sentido procedemos à escolha das ouvidorias a serem analisadas oriundas 

da experiência internacional na seguinte ordem: Ouvidoria de polícia da Suécia, da Irlanda, da 

Espanha, do Canadá (Law Enforcement Review Agency de Manitoba) e dos Estados Unidos 

(Office Independent Review of Los Angeles), por apresentarem em tese, um padrão de 

institucionalização já consolidado dentro do aceitável em democracias. 

A Ouvidoria de Polícia da Suécia foi escolhida por ter sido, a rigor, a partir do 

ombudsman, a experiência primaz no modelo de ouvidorias e de onde partiu a expansão do 
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instituto para outros países da Europa e em seguida, para outros continentes. A Ouvidoria de 

Policia da Irlanda Foi escolhida por representar em tese, talvez o mais alto padrão de 

desempenho em termos de ouvidoria, sobretudo no que se reporta ao processo próprio de 

investigação, o que é relevante para a democracia. 

A escolha da Espanha se deu em razão de ser um país de origem lingüística 

latina, portanto, mais próximo culturalmente de nossa realidade e por ter sido vital para o 

processo de expansão do instituto na America latina. A Ouvidoria do Canadá foi selecionada 

para análise em função do padrão de desempenho que este instituto goza na sociedade 

canadense, além de ser um recorte importante da experiência democrática no continente 

americano, em termos de polícia com viés comunitário. 

No caso dos Estados Unidos, por adotar um regime federativo e apresentar um 

sistema policial bastante descentralizado, o instituto da ouvidoria é amplamente disseminado 

nas corporações policiais, razão pela qual optamos em pesquisar a ouvidoria de Los Angeles, 

sobretudo pelo seu modelo revisor do trabalho da corregedoria de polícia, inclusive com 

poder complementar de investigação. 

A escolha das ouvidorias desses países se deu em razão de apresentarem um 

nível de democracia já consolidada e, onde o instituto das ouvidorias já goza de um status de 

institucionalização bem acentuado. Assim, de um modo geral, acreditamos que as ouvidorias 

escolhidas representam um recorte razoável dentro do contexto representativo do instituto, em 

meio às democracias dos continentes europeu e Norte-americano. 

Do mesmo modo, procedemos à escolha para analise das ouvidorias de polícia 

oriundas da experiência nacional na seguinte ordem: A ouvidoria de Polícia do Estado de São 

Paulo, do Estado de Minas Gerais, do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio de 

Janeiro e do Estado de Pernambuco. 

A Ouvidoria de policia do Estado de São Paulo foi escolhida por ter sido a 

pioneira no país, cuja implementação se deu em meio a fase de transição para o regime 

democrático e das constantes violações dos direitos humanos verificados no Estado, levados a 

efeito pelos policiais.  

A ouvidoria do Estado de Minas Gerais foi igualmente selecionada por ter sido 

dentre as escolhidas, aquela para aonde o instituto foi inicialmente expandido no Brasil. No 

caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco a escolha se deu em função dos 
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índices históricos de violência e das constantes violações dos direitos humanos verificados 

nestes Estados, sobretudo praticados por agentes policiais.  

Ademais, em conjunto, as corporações policiais, sobretudo as militares dos 

Estados selecionados, exceto o Rio de Janeiro, (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco), constituem historicamente instituições de porte conservador e resistente a 

mudanças, além se serem irradiadoras de doutrina policial, as quais são expandidas para todo 

o pais, aspectos estes que tem impacto sobre as ouvidorias pelo viés corporativista. 

Procedendo desta forma, analisando cada ouvidoria oriunda da experiência 

internacional, bem como as oriundas da experiência nacional, em função de cada variável 

selecionada será possível estabelecer uma interpretação razoável dos desenhos institucionais 

oriundos tanto da experiência internacional, quanto da experiência Nacional e compará-los, 

em função de seus padrões democráticos e seu significado para a democracia e os direitos 

humanos. 

Esta componente é importante para a democracia, em razão de que o estudo 

compreensivo das instituições é relevante para a Ciência Política, uma vez que o poder se 

exerce através das instituições e, a forma com que as instituições estão delineadas dá uma 

curva de tendência quanto ao grau de democracia com a qual elas interagem no tecido social, 

seja ofertando ou sofrendo influências, no campo formal ou informal. 

Dentro do aspecto interativo Estado versus Sociedade, as instituições formais 

são aquelas aplicadas pelo Estado e as informais as normas e organizações que constituem a 

sociedade civil. Neste sentido a forma como as instituições estatais interagem afetam o grau 

de democracia, o que do mesmo modo ocorre com as instituições informais, conforme atesta 

Helmke; Levitsky (2006, p. 5) “Instituições informais são regras socialmente compartilhadas, 

usualmente não-escritas, que são criadas, comunicadas e geralmente tomadas obrigatórias por 

meio de mecanismos que estão sediados normalmente fora dos canais oficialmente 

sancionados”. 

Para tal, em função do problema de pesquisa: Como e porque o desenho 

institucional das ouvidorias de polícia no Brasil contribui para a fraca accontability policial e, 

por conseqüência, compromete a democratização das instituições policiais no Brasil? E das 

hipóteses formuladas, estabeleceremos a comparação dos desenhos institucionais decorrentes 

da pesquisa, no sentido de confirmar ou refutar as hipóteses formuladas. 
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No capítulo III discorreremos sobre o desenho institucional7 das ouvidorias de 

polícia, a accountability e o significado para a democracia. Para tal, inicialmente, buscaremos 

analisar a accountability em seus aspectos conceituais e os princípios constitucionais e 

filosóficos que a norteiam como a publicidade e a transparência, inerentes a causa pública. 

Veremos que o múnus publicae requer responsabilidade recíproca entre 

administrador e administrado, sobretudo em razão da prestação dos serviços públicos, que por 

sua vez apontam conotação de governabilidade, em razão da qualidade da prestação destes 

serviços, sobretudo quando associados às dimensões indissociáveis da accountability nos 

eixos horizontal e vertical. Com efeito, nas democracias oriundas de regime de transição 

política recente são visíveis as assimetrias entre ambas as dimensões da accountability, que 

compromete o processo de responsabilização e a governabilidade. 

Do mesmo modo, analisaremos o quanto aspectos de ordem cultural afetam uma 

construção mais robusta de accountability, o que necessariamente implica na necessidade de 

uma maior participação social nos controles democráticos, sendo as ouvidorias um bom 

caminho para se efetivar tais controles, com relevo ao controle externo das atividades 

policiais, objeto maior de nosso estudo, sob a perspectiva de se ampliar a accountalility 

democrática. 

Também pretendemos, em decorrência do resultado da pesquisa, apontar dentre os 

modelos selecionados e pesquisados, qual o mais significativo e impactante para o 

estabelecimento de uma accountability democrática, haja vista que, nossa hipótese principal é 

que a participação da cidadania, através das ouvidorias, contribui para a efetivação de uma 

melhor responsabilização dos policiais envolvidos em posturas desviantes e fora do contexto 

do mandato policial, ajudando, portanto, a produzir uma melhor accountability democrática 

nas instituições policiais. 

In fine, tentaremos estabelecer qual o status quo, ou seja, o estágio em que se 

encontram nossas ouvidorias, decorrente do aspecto comparativo com os modelos 

pesquisados, no intuito de checar quais os principais gargalos ao seu processo evolutivo, 

tentando contribuir com a pesquisa com aportes de favorecimento ao crescimento da 

democracia no Brasil. 

                                                            
7 O Desenho institucional é um conceito importante no contexto da Ciência política, afinal, o poder se exerce 
através das instituições, de modo que a forma como elas estão dispostas na arena política definem sua curva de 
tendência na modelagem da estrutura do poder. Neste sentido, a qualidade de uma democracia será julgada a 
partir de diferentes critérios, mas sempre levando em conta seu pressuposto institucional.  
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1. OS DIREITOS HUMANOS,  A DEMOCRACIA BRASILEIRA E AS 
OUVIDORIAS DE POLÍCIA  

 

1.1 – A Construção Histórica dos Direitos Humanos e a Democracia 

Antes de analisar a construção histórica, portanto, processual dos direitos humanos 

é interessante apresentar um conceito do que vem a ser direitos humanos, tema tão propalado 

na busca pela democratização de regimes políticos, com prioridade em países de transição 

democrática razoavelmente recente. 

Para tanto buscamos auxilio em Dallari (1998, p. 7) que assim o conceitua: 

“direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa 

humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não 

consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida.” 

Este conceito é jurídico, contudo buscando aporte em Bobbio (2004, p. 15) temos 

que “os direitos humanos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos, e de 

que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual 

medida) reconhecidos”, o que traduz um conceito político. 

Todavia ambos os conceitos se completam, em um único sentido filosófico. Um no 

sentido do dever ser e o outro, no sentido do ser8, ou seja, da concreticidade real em seu 

sentido universal. Desta feita, pelo exposto é coerente afirmar não ser possível vislumbrar 

com grau de aceitabilidade, hoje, regimes ditos democráticos sem vinculá-los a aceitabilidade 

e respeito desses direitos, bem como seu protocolo formal de buscar a efetivação no universo 

social a eles vinculado. 

Com efeito, tratando-se dos estados liberais, em contraponto ao estado absoluto, 

afirma Bobbio(1994, p.14) que “ este é justificado como o resultado de um acordo entre 

indivíduos inicialmente livres que convencionaram estabelecer os vínculos estritamente 

necessários a uma convivência pacífica e duradora.” 

Posto isto é coerente afirmar que tal assertiva advém dos filósofos jusnaturalistas, 

os quais defendem a concepção dos indivíduos como detentores de alguns direitos, próprios 

                                                            
8 Cf. Miguel Reale, Ser e Dever ser, da teoria axiológica do Direito, portanto dos valores, e da Teleologia, ou 
seja, dos fatos; ser é o real, o concreto, o fato, a realidade e o dever ser é o pretender filosófico em virtude de um 
comportamento valorativo. 
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da essência humana, ainda no estado de natureza, portanto, anterior ao estado e tão fortemente 

abordado nas teorias contratualistas9 da origem do estado. 

Em decorrência de sua natureza os direitos humanos apresentam algumas 

características dignas de registro e fortalecedora de sua essência. Inicialmente esses direitos 

são históricos, pois segundo Bobbio(apud COLETTI, 2006, p.83) “ nascem quando podem 

nascer isto é, emergem do conteúdo sócio político e econômico respeitando as demandas de 

determinados indivíduos grupos e sociedade.” Partindo da premissa de que poder e direito não 

se ganha mas sim conquista-se, tais direitos são portanto, fruto das .lutas levadas a efeito pela 

humanidade no decorrer do tempo histórico. 

Outra característica dos direitos humanos em quaisquer sociedades é a sua 

universalidade de sorte que, uma afronta a eles significa um ataque a todos os seres humanos, 

pois o caráter universal enseja um sentimento de fraternidade, de pertencimento à comunidade 

global que foi violado e ultrajado. 

Ato contínuo, os direitos humanos são indivisíveis, afinal os direitos civis, 

políticos, econômicos e sociais se completam e formam um todo agregado que dignifica a 

condição humana em seu sentido jurídico-filosófico, não cabendo fracionamentos e divisões 

que venham a lhes subtrair sustância em relação uns aos outros.  

Ademais eles também atestam o sentido de progresso da humanidade à medida que 

vão se socializando e acrescendo pela agregação aos já consagrados na comunidade política 

internacional. Deste modo, novos direitos que venham a ser assim considerados não 

desprezam os já existentes, mas a eles se juntam para fortalecer o todo, ofertando o indicativo 

da idéia de progresso, de agregação e de avanços. 

A partir do desenvolvimento pari passu dos direitos humanos tornou-se costume 

desdobrá-lo em direitos civis, políticos e sociais, conforme especifica Carvalho (2005, p. 9-

10) “Direitos civis são os direitos fundamentais a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade 

perante a lei. [...] os direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da 

sociedade [...] os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva.” 
                                                            
9  Cf. Weffort(2002) in Os Clássicos da Política Vol. I, Teorias Contratualistas são aquelas desenvolvidas pelos 
filósofos políticos, partindo da premissa que a sociedade nasce de um contrato pactuado entre os homens e o 
soberano. Para Hobbes, por exemplo, este pacto fundamenta-se no medo, onde todos vivendo em um estado 
hostil abdicam de sua liberdade por temor, cedendo-a a um soberano, que de posse do poder estabelece 
condições de segurança a todos. Para Locke, tal pacto tem fundamento no consenso, onde os homens, vivendo 
em harmonia, concordam em ceder parte de sua liberdade em troca de proteção a sua vida e da propriedade, para 
ele também um direito natural. 
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Em uma observação preliminar e sem muito esforço é possível, por tal classificação 

se verificar a configuração histórica, universalizante, indivisível e progressiva desses direitos, 

os quais conforme já analisamos se completam dando um sentido de unicidade real.  

Com efeito, os direitos civis traduzem as liberdades negativas, pois representam o 

direito de dizer não ao Estado em prol da afirmação desses direitos como supremos do homem 

contra a tirania do Estado; os direitos políticos se traduzem pela afirmação da sociedade 

perante o poder político e os sociais se afirmam como proteção do homem contra a exploração 

pelo próprio homem. 

Contudo, desde os primórdios de sua construção como instrumento jurídico-formal, 

os direitos humanos levaram séculos para se firmarem conquistando o patamar da positivação 

jurídica. Isto é fato, até porque tal preceito se confunde com a História da positivação eivada 

do constitucionalismo moderno. No entanto para se analisar a positivação dos direitos 

humanos buscamos aporte em Reale(1986, p.66): quando assegura na teoria tridimensional do 

direito fundamentada sobre fato, valor e norma, que toda norma jurídica advêm de um fato 

concreto sobre o qual é carregado de um valor que a sociedade decide tutelar, e consignando 

esta tutela como norma, atinge-se a positivação jurídica, aliás escopo máximo do 

constitucionalismo moderno.             

De um modo geral, a positivação jurídica, em tese representa o protocolo político 

solene de aceitação e legitimação das normas, que nascem da valorização obtida no universo 

da comunidade. Este aspecto teve no passado histórico papel preponderante quando da 

afirmação do poder do Estado, sobretudo com o viés coercitivo, o qual é próprio das normas 

jurídicas, já que o Direito sem coerção tem eficiência inócua. 

Ademais é importante salientar que a positivação desses direitos é histórica e 

processual, tendo ocorrido por etapas distintas, sendo incorporadas aos ordenamentos 

jurídicos constitucionais, quase sempre nominados como “direitos fundamentais, direitos 

subjetivos, direitos públicos subjetivos, direitos individuais e liberdades públicas, delimitando 

o interesse de cada um, visto que, não raramente, por equivoco, são empregados como 

sinônimos.” SOARES (2009, p.1) 

Deste modo, a positivação foi um avanço que se apresenta como o constar na lei 

formalmente o dever ser, ou seja, o pretender filosófico quanto ao fato valorativo, contudo, 

como sabemos com o percorrer histórico, hoje, muito tem se questionado a positivação como 
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garante da concreticidade, afinal estar positivado não significa ser obedecido e respeitado in 

totum, pelos cidadãos e pelo poder político instituído. 

Assim, quanto à efetividade dos direitos humanos é coerente recorrer à observação 

de Bobbio (2004, p. 25): 

 O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido 
mais amplo político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é 
a sua natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir 
que, apesar de solenes declarações, eles sejam continuamente violados. 

 

Destarte garantir a efetivação concreta dos direitos humanos a bom tempo foi e, 

continua sendo, um grande desafio dos governos contemporâneos. Como sabemos, em todos 

os países, constantemente temos notícia de intensas violações dos direitos humanos em suas 

mais variadas formas, o que vem requerendo das autoridades cada vez mais um esforço no 

sentido de concretizar o respeito pleno a tais direitos. 

O caminhar da positivação, de um modo geral, tem marcos importantes como a 

magna carta inglesa de 1215, que é um marco do constitucionalismo, por elencar direitos e 

prerrogativas dos súditos perante o rei; o habbeas corpus de 1679; cujo objetivo foi evitar ou 

estancar uma violência ou coação no direito de ir e vir por abuso do poder e o Bill of Rights de 

1688, que enfatiza princípios de combate ao abuso do poder real. 

Ato contínuo, as declarações americanas de direitos10 do século XVIII, a de 

Virginia de 1776, as da Pensilvania, Maryland e Carolina do Norte de 1776; Vermont 1777, 

Massachussets 1780, New Hampshire 1783, as quais asseguravam direitos fundamentais 

importantes os quais foram incorporados pela Constituição dos Estados Unidos. 

Em 1789, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aprovada pelo 

povo Francês, através de seus representantes. Tal instrumento, de fundamento iluminista com 

enfoque no direito natural, apenas buscou consignar o que filosoficamente acreditavam ter na 

prática todos os homens. 

Posto isto é prudente salientar o quão importante foi à constitucionalização dos 

direitos humanos, afinal sendo a viga mestra do ordenamento jurídico de qualquer Estado-

                                                            
10 Declarações de Direito: Documentos solenes de proteção dos cidadãos perante o Estado. Muitas delas de valor 
histórico constituem marcos do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, sendo as mais 
emblemáticas as declarações americanas advindas do processo político da independência dos Estados Unidos; a 
francesa de 1789, nascida do processo revolucionário francês e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
promulgada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1948, decorrente do fim da II Guerra Mundial. 
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nação, a constituição assegura maior observância e possibilidade reais de cumprimento, que 

quaisquer outras normas, pois é acima de tudo o documento solene pelo qual a nação se 

apresenta politicamente à comunidade internacional. Por isso, se expressa como coerente a 

afirmação de Canotilho (apud SOARES, 2009, p.8) “sem esta positivação jurídico- 

constitucional, os direitos do homem são esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até por 

vezes, mera retórica política, mas são direitos protegidos sob a forma de normas, regras e 

princípios de Direito Constitucional”. 

No tocante a internacionalização dos direitos humanos, temos como marcos 

temporais o pós-guerra quando foram denunciadas as atrocidades genocidas patrocinadas 

pelos nazistas, pelas imensas perdas de vidas humanas, as explosões nucleares, a carnificina 

da guerra civil espanhola, de onde se verificou a necessidade da retomada dos valores ético-

morais fragilizados por tais conflitos. 

Em razão disto, urge a necessidade internacional de melhor proteger a humanidade 

da barbárie, partindo do entendimento que a soberania dos Estados-nação não poderia atacar 

direitos que aos olhos da comunidade internacional afrontasse a dignidade humana. Com isso 

foi proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948 a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), documento que se constituiu no marco maior da 

internacionalização dos direitos humanos como uma espécie de consenso internacional 

alusivo a matéria. Constituindo-se um documento de caráter político, a declaração passou a 

influenciar a inclusão gradativa nas normas constitucionais de vários países e, do mesmo 

modo nos tratados e convenções internacionais, os quais tem força vinculante entre os Estados 

signatários.  

Partindo deste pressuposto, vários tem sido os documentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos construídos ao longo do tempo histórico, a luz da participação 

da comunidade internacional. Desta forma, alguns destes documentos, em função de seu 

conteúdo e da matéria que tratam, terminam por figurar entre os Tratados e Convenções 

Internacionais de destaque.11 Acrescendo esta relação temos, sobretudo os pactos 

internacionais de direitos civis e políticos e direitos econômicos, bem como “a Carta Social 

                                                            
11 Sobre tais Tratados e Convenções, temos como os seis mais importantes instrumentos de Direitos Humanos, 
os seguintes: 1) O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); 2) O Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP); 3) A Convenção Internacional Pela Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial (CIEDR); 4) A Convenção Pela Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher (CEDCM); 5) A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos e Punições 
Cruéis, Desumanos e Degradantes (CCCT) e A Convenção Sobre os Direitos da Criança (CDC). 
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Européia assinada em Turim em 1961, que corresponde ao pacto de direitos econômicos, 

sociais e culturais das nações unidas” LUNO (apud, VALENTIM 2007, p.73). 

Outro grande marco para a internacionalização dos direitos humanos foi a 

Conferência Mundial dos direitos humanos de Viena em 199312, a qual pela sua densidade 

ganhou forte dimensão quanto à universalidade dos Direitos humanos, conforme Valentim 

(2007, p.73) “com um preâmbulo de 17 parágrafos, uma parte operativa conceitual de 39 

Artigos e um programa de ação de 100 parágrafos recomendatórios, a declaração de Viena é o 

documento mais abrangente adotado consensualmente pela comunidade internacional sobre o 

tema. [...] foi a declaração de Viena que conferiu caráter efetivamente universal aos direitos 

humanos.” 

Isto se deu em função de que tal documento confere segundo Valentim (2007, p.3) 

“a superação do relativismo cultural ou religioso entre os países ocidentais e orientais, onde 

registra em seu artigo 5º que as peculiaridades históricas culturais e religiosas devem ser 

levadas em consideração, mas os Estados tem o dever de promover e proteger todos os 

direitos humanos, independentemente dos respectivos sistemas.” 

Em termos práticos isso significa que divergências de quaisquer matizes não devem 

interferir no sistema de proteção internacional, não podendo ser alegado como argumento para 

violações no ambiente da comunidade internacional. Ademais o sistema de proteção 

internacional agrega outros sistemas, como o europeu e americano, os quais têm sido mais 

representativos em razão dos importantes documentos que os referendam. 

Já a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de 1969) é o 

principal documento do sistema americano e estabeleceu a Comissão Americana de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana. A Convenção Européia de Direitos Humanos de 1950 

estabeleceu a Comissão e o Tribunal Penal de Direitos Humanos e a Carta Africana de 

Direitos Humanos (1981) é o principal documento do sistema africano. 

É evidente que cada sistema per si tem foco em sua área territorial de abrangência, 

mas o fato é que in totum se completam consubstanciando o sistema internacional de proteção 

dos direitos humanos. 

                                                            
12  Conferência Internacional realizada em Viena na Áustria em 1993, que se constituiu em um marco importante 
na legitimação da universalidade dos Direitos Humanos, pela sua natureza abrangente, reportando-se 
amplamente a outros documentos do sistema internacional de proteção aos Direitos humanos, com relevo ao 
combate as formas abrangentes de discriminação e a disposição política inclusiva do sistema internacional. 
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No que pese a análise jurídica de choques doutrinais, em termos de direitos 

nacionais e internacionais, que a rigor não é objeto de nossa análise nesta pesquisa, a verdade 

é que majoritariamente diversas constituições tendem a expressar a supremacia do direito 

internacional sobre o nacional e, em se tratando especificamente da temática dos direitos 

humanos, primam por recepcionarem em seus textos constitucionais o acordado em nível de 

direito internacional. 

Acolhendo esta corrente, o Brasil tem procurado recepcionar e aperfeiçoar em seu 

texto constitucional ─ com destaque a Constituição Federal de 1988, rotulada de constituição 

cidadã ─ as normas e preceitos gerais de defesa dos direitos humanos. Além disso, rígida 

quanto à garantia dos direitos humanos a nossa constituição estabeleceu em seu § 4º, Art. 60, 

como cláusulas pétreas, portanto, não objeto de reforma constitucional o seguinte: “ não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de estado; o 

voto direto, secreto, universal e periódico; a separação de poderes; os direitos e garantias 

individuais.” 

Neste sentido, estudiosos do tema asseguram que nossa constituição é uma das mais 

avançadas do mundo, pois em diversos momentos assegura conotações de ampla proteção aos 

direitos e garantias individuais, desde seu preâmbulo, passando pelos fundamentos estatuídos 

no Art. 1º, onde ressalta a cidadania e a dignidade da pessoa humana e ainda no Art. 3º ao 

estabelecer como metas e objetivos a serem perseguidos pelo Brasil: “construir uma sociedade 

livre, justa e solidaria; em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais, alem de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 

Ademais é importante salientar alguns incrementos jurídicos agregados ao 

ordenamento brasileiro pós-constituição federal de 1988, conforme especifica Piosevan (2008, 

p.5) “Pós-1988 uma vasta normatividade sobre direitos humanos são agregados [...] vem a Lei 

Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a luta contra o racismo.” 

Regra geral, embora reconheça que a própria Constituição estabelece aspectos 

processuais relativos à incorporação e recepção de direitos, bem como a agregação aos já 

consagrados não nos dispomos neste trabalho a analisar detalhadamente esta componente, 

pois com um viés voltado à ciência Política e não a pertinência jurídica, nosso objetivo é 

descrever sobre a historicidade dos direitos humanos, os sistemas de proteção e por fim 
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analisar o status internacional e nacional hoje, com destaque aos direitos relativos a liberdade 

e a participação, os quais apresentam maior impacto quanto ao objeto de nosso estudo, que é o 

controle externo da atividade policial, através das ouvidorias de polícia, o qual tem relevância 

sobre a efetivação concreta da democracia. 

Neste sentido, retornando a Bobbio (2004), conforme já salientamos a questão 

principal dos direitos humanos não é mais a positivação, mas sim a concretização, ou seja, 

fazê-los ser respeitados, em nível internacional. Deste modo, os direitos humanos apresentam 

na ordem contemporânea sete desafios a sua implementação, conforme deixa claro Piosevan 

(2005, p.1): 

 

Universalismo VS Relativismo cultural [...] b) Laicidade estatal VS 
Fundamentalismo religioso [...] c) direito ao desenvolvimento VS assimetrias 
globais [...]d) proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais VS desafios da 
globalização econômica e) respeito à diversidade VS intolerância f) combate ao 
terror VS preservação de direitos e liberdades públicas e g) unilateralismo VS 
realismo multilateralismo. 

 

Isto posto, os desafios a implementação são imensos e, diuturnamente se 

apresentam violações destes direitos na comunidade internacional, quase que na totalidade 

provenientes dos conflitos e contradições decorrentes destes desafios expostos por Piosevan. 

No Brasil, especificamente, são freqüentes as violações aos direitos humanos, 

conforme cotidianamente tem divulgado a mídia tendo o país muitas vezes recebido sansões e 

desagravos da comunidade internacional em decorrência dessas violações, algumas inclusive, 

notadamente alarmantes como foi o caso da morte de 19 trabalhadores rurais sem terra em 

Eldorado dos Carajás, no Pará e a morte de 111 presos na invasão do presídio do Carandiru, 

em São Paulo, casos estes onde foram protagonistas policiais militares em ambos os Estados, 

o que nos interessa diretamente neste estudo, já que abordamos controle externo da atividade 

policial militar, portanto vinculada a observância dos direitos humanos pelos agentes da lei, 

no caso os policiais. 

Outro marco importante de nosso sistema de proteção foram as decretações dos 

programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDH). O primeiro, aprovado pelo Decreto Nº 

1904, de 13 de maio de 1996; o segundo, aprovado pelo Decreto Nº4229, de 13 de janeiro de 

2002 e o terceiro, aprovado pelo Decreto Nº 7037, de 21 de dezembro de 2009. O PNHD – 3 
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encontra-se formatado em seis eixos orientadores, subdivididos em varias diretrizes, que 

especificam um amplo protocolo de intenções formais quanto a proteção desses direitos.  

Com efeito, são os seguintes os eixos orientadores: I – Interação democrática entre 

estado e sociedade civil; II – Desenvolvimento e direitos humanos; III – Universalidade 

direita em um contexto de desigualdades; IV – Segurança pública, acesso a justiça e combate 

a violência; V – Educação e cultura em Direitos humanos e VI – Direito a memória e a 

verdade. 

Do exposto temos como relevância do Programa, no geral e, especificamente, no 

tocante a inovações, o seguinte: 

 O aprimoramento dos mecanismos de participação existentes, bem como a 
construção de novos meios de monitoramento das políticas públicas sobre direitos 
humanos no Brasil, internaliza a concepção de que os direitos humanos constitui 
princípio transversal a ser considerado em todas as políticas públicas sobre direitos 
humanos no Brasil e a institucionalidade da responsabilidade compartilhada entre 
União, Estados e Municípios e poderes constituídos na implementação e 
monitoramento do Programa. 

 

Entretanto, como objetivo estratégico I, no eixo orientador IV – Segurança pública, 

acesso a justiça e combate a violência, na Diretriz 11: Democratização e modernização do 

sistema de segurança pública, como ação programática, a criação obrigatória de ouvidorias de 

policia independentes nos Estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por 

mandato e escolhidos com a participação da sociedade, o que torna o presente tema bem atual, 

em face do viés de autonomia que imperativamente enseja. 

Neste caminhar, pari passu a trajetória de incorporação e positivação dos direitos 

humanos e, mesmo a busca da melhor forma de protegê-los, na tentativa de conseguir sua 

universalização e concreticidade, tem levado a parâmetros revisionistas quanto ao instituto da 

democracia, que são importantes para a nossa análise.  

As concepções de democracia ética e participativa, por exemplo, embora mais 

vinculada a democracia protetora, que assim se define, no dizer de Brandão (2006, p. 124) “é 

vista como tendo por função tão-somente o estabelecimento de uma certa proteção dos 

cidadãos contra os governos.”Já a democracia desenvolvimentista, tem uma natureza ética no 

sentido de manifestar uma certa preocupação com o desenvolvimento da humanidade” 
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Ora, de per si apenas de posse desta diferença conceitual é possível vislumbrar um 

detalhe importante que as diferenciam. A primeira mais próxima do ideal clássico objetiva 

proteger os cidadãos contra os abusos do poder mais contextualizado com o ambiente 

histórico de época e as mudanças a ele pertinentes, a segunda, por sua vez esta mais 

preocupada em após garantir em tese aquela proteção, agregar novos valores éticos-morais 

comprometidos com a evolução da dignidade da pessoa humana e a propensão de seu natural 

progresso. 

Partindo de uma análise centrada no estado liberal democrático, tendo como 

parâmetro a concepção de liberdade, focada na visão dos antigos e modernos, nos ensina 

Bobbio( 1994, p.8) “ que o objetivo dos antigos era a distribuição do poder político entre 

todos os cidadãos de uma mesma pátria [...] o objetivo dos modernos é a segurança das 

fruições privadas: eles chamam de liberdade as garantias acordadas pelas instituições para 

aquelas fruições.” 

Com efeito, a primo intuito, ambos os efeitos parecem paradoxais, mas não são de 

sorte que, somatizados se completam, pois ao mesmo tempo em que a democracia prima pelo 

controle do poder e, isto implica necessariamente em sua limitação, também enaltece o 

individualismo, mas aquele em que há compatibilidades entre igualdade e liberdade e este é, 

segundo Bobbio( 1994, p. 39) “que cada um deve gozar de tanta liberdade quanto compatível 

com a liberdade dos outros, podendo fazer tudo o que não ofenda a igualdade dos outros.” 

Isto posto é coerente afirmar que os ideais democráticos completam-se com os 

preceitos do estado liberal, afinal estão em construção histórica sintonizadas lado a lado. 

Pressupostos como direito de opinião, de reunião, de associação, de representação, de controle 

do poder entre outros são institutos liberais transversalizados com as concepções 

democráticas, de modo que embora nem sempre construídos totalmente sobre o consenso, 

mas com certeza pela maioria ─, aliás, preceito também da democracia ─ os fortalece neste 

sentido. 

Sem perder de vista que a teoria clássica da democracia foi estatuída por 

circunstâncias históricas, em consonância com a efervescência do estado liberal burguês, cujo 

escopo filosófico em boa parte, também se baseia nos preceitos elitistas e utilitaristas, e, 

portanto, de certa forma parcimonioso com os interesses das classes burguesas, o fato é que 

com o caminhar histórico este próprio estado liberal de forma direta e indireta passou a 

incorporar em sua estrutura basilar, preceitos outros de difícil absorção, mas que do mesmo 
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modo se consolidou, em função das próprias construções histórico-políticas e também 

jurídicas, com  o emergir da classe proletária e da questão social, que no campo dos direitos 

humanos agregam posições aos seus interesses hoje. 

 Ato contínuo é prudente assinalar algumas concepções democráticas que se 

firmaram através dos tempos, embora nosso foco seja a consonância de análise com os 

direitos humanos. Assim, passaremos a uma apresentação inicial das concepções minimalistas 

de democracia. 

Estudando o tema, mais especificamente quanto a classificação de regimes políticos 

na America latina de 1945 a 1999, Scott Mainwaring et alii desenvolveu importante pesquisa 

com o intuito de estabelecer parâmetros de medição tendo conceituado como democracia 

minimalista o regime político que “ a) promove eleições competitivas, livres e limpas para o 

legislativo e o executivo; b) pressupõe uma cidadania adulta abrangente; c) Protege a 

liberdade civil e os direitos políticos e d) os governos eleitos de fato governam e os militares 

estão sob controle civil.” MAINWARING (2001, p.1). 

Tal conceito diz respeito a democracia minimalista procedural, ou seja, aquela que 

vê a democracia como um procedimento e a atesta como as mínimas condições para funcionar 

como regime político, neste caso não assegura duas outras condições além das quatro já 

especificadas, que são “a introdução da questão da igualdade social e da Accountability” 

MAINWARING(2001, p.7). 

Posto isto o relevante para o nosso estudo é que mesmo dentro de uma concepção 

minimalista como a descrita, figura como condição básica três pressupostos importantes 

totalmente vinculados aos direitos humanos em um universo de quatro, que são: a questão das 

eleições livres, limpas e competitivas, a cidadania adulta abrangente e a proteção a liberdades 

civis e os direitos políticos. 

Isto por si só é mais que suficiente para estabelecer o vínculo e a correlação dos 

regimes políticos democráticos com a questão dos direitos humanos, além do que, quando 

migramos para uma concepção submínima de democracia, como as já delineadas, observamos 

que pressupostos como a igualdade social e a accountability tem perfeita pertinência com os 

sistemas contemporâneos democráticos e também importante neste trabalho que aborda 

controle externo da atividade policial. 
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Buscando apoio em Schumpeter, que defendeu a democracia como “Um método 

democrático para se tomar decisões políticas onde os indivíduos adquirem o poder de decidir 

por intermédio de uma disputa competitiva pelo voto do povo.” Schumpeter (apud 

MAINWARIG, 2001, p.8), destoante, portanto da concepção da democracia clássica como 

um ideal incorporado por grupos em defesa de seus interesses e baseado no princípio da 

maioria, considerando que a formação de preferências parte da vontade dos indivíduos como 

um todo. 

Esta concepção abandona a componente mais vinculada a aspectos éticos, passando 

a enxergar a democracia mais no campo do realismo político da disputa, da competição pelo 

poder onde os indivíduos agregam preferências e interesses mais pessoais ou particulares que 

voltado ao ideal coletivo, como asseguravam os antigos que visam os cidadãos como agentes 

da vontade geral pela agregação das preferências individuais. 

Contudo, a concepção democrática procedural tem recebido críticas, uma delas 

assegura que “O caráter minimalista de Schumpeter não procede, pois, para que existam as 

condições que ele enumera para a eficácia do método democrático, é de fundamental 

importância o respeito a certas atribuições do estado de direito, bem como a formação de uma 

cultura “tripartite’ da sociedade civil, ou seja, onde as prerrogativas liberais, republicanas e 

democráticas façam parte da cultura política do cidadão.” NOBREGA JUNIOR (2010, p.2). 

Com efeito, por esta perspectiva observa-se a incidência do estado democrático de 

direito que se impõe pelo império da lei calcado, segundo Dallari(1995, p.257) “ Na 

eliminação da rigidez formal [...] Supremacia da vontade do povo[...] preservação da 

liberdade [...] preservação da igualdade.” A questão da rigidez formal implica que o estado 

democrático deve ser flexível no sentido de moldar-se as naturais mudanças sociais presentes 

em todas as sociedades, em um determinado espaço-tempo considerado. 

A supremacia da vontade do povo é auto-explicativa, contudo, na preservação da 

liberdade e da igualdade os sistemas democráticos encontram alguns óbices, pois implica 

diretamente em respeito aos direitos e garantias individuais  a que deve lato sensu ser 

preservadas. Por este prisma, “no século XVIII consagrou-se a liberdade como um valor 

supremo do indivíduo, afirmando-se que se ela fosse amplamente assegurada, todos os valores 

estariam protegidos, inclusive a igualdade” DALLARI (1995, p.255). 
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Acontece, porém que com o caminhar histórico ficou evidente que liberdade 

suprema terminava por gerar desigualdades, suscitando controle social que buscasse equilíbrio 

sistêmico, onde fosse garantida a liberdade, assegurando também a igualdade, sob pena de se 

tornar a democracia um instituto utópico. 

Desta forma hoje, a concepção de democracia melhor representativa do estado 

democrático de direito é aquela mais abrangente e comprometida com o republicanismo 

cívico, compromissada com o respeito aos direitos humanos em sua acepção mais 

universalizante possível, preceitos estes essenciais ao estabelecimento de uma convivência 

social inclusiva em busca da justiça, que é o mais valor que o direito aspira. 

Atendo-se um pouco a questão do republicanismo, mais precisamente ao 

republicanismo cívico, portanto mais comprometido com o ideal coletivo centrado na 

fraternidade responsável e um pouco desconectado do individualismo egocêntrico, que tem 

sido recentemente revisitado, faz-se necessário recorrer a Putnam (2006, p. 101) “segundo os 

revisionistas, existe uma importante tradição republicana ou comunitária que vem desde os 

gregos e Maquiavel, passando pela Inglaterra do século XVII até os constituintes americanos. 

Em vez de enaltecer o individualismo, os novos republicanos evocam a eloqüente exortação 

comunitária.” 

Pelo exposto, devido à atualidade do tema e sua conexão com os direitos humanos, 

mais especificamente em se tratando de participação social o republicanismo cívico é 

importante neste trabalho, já que realça a participação cidadã exposta nas palavras de Putnam 

(2006, p. 101-102) “Numa comunidade cívica, a cidadania se caracteriza primeiramente pela 

participação nos negócios públicos. O interesse pelas questões públicas e a devoção as causas 

públicas são os principais sinais de virtude cívica. [...] Um indicador básico da sociabilidade 

cívica é a vibração da vida associativa.” 

Visto isto, tem sido relevante a contribuição de Dahl(2001) ao analisar perspectivas 

da democracia e sua difusão pelo mundo, apondo que apesar das falhas verificadas, o instituto 

se difundiu internacionalmente no transcorrer do século XX e, hoje, muitos países 

consideram-se democráticos, apesar de suas instituições políticas serem frágeis e imperfeitas. 

Contudo, o sucesso democrático no século XXI, segundo Dahl(2001) “depende do 

quanto for satisfatória a maneira como os países democráticos resolvam suas dificuldades.” 
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Assim, observa o autor que o desempenho da democracia depende de como líderes e cidadãos 

resolvam as seguintes dificuldades: 

1: A ordem econômica; [...] sejam quais forem os seus defeitos, nenhuma economia 
predominantemente de mercado parece ser a única opção para os países 
democráticos [...] os “governos” internos das firmas capitalistas caracteristicamente 
não são democráticos; [...] a propriedade desigual e o controle de importantes 
empresas econômicas por sua vez contribuem em grande parte para a desigualdade; 
[...] 2: A internacionalização; que pode vir a expandir o domínio das decisões 
tomadas pelas elites políticas e burocráticas à custa dos controles democráticos.3: A 
diversidade cultural; Uma homogeinuidade cultural moderada foi favorável ao 
desenvolvimento e à  estabilidade da democracia em muitos países democráticos 
mais antigos [...] Tal diversidade nos países democráticos mais antigos foi 
magnificada por um número maior de imigrantes[...] a diversidade cultural e a 
dificuldade que ela impõe tende a aumentar [...] 4: A Educação Cívica; um critério 
essencial para o processo democrático é a compreensão esclarecida [...] os cidadãos 
recebem educação formal que lhes asseguram alfabetização [...] graças aos partidos 
políticos e organizações de interesse são bem informados [...] muitos cidadãos 
pertencem a associações organizadas para proteger e promover seus interesses 
específicos: grupos de interesse, organizações lobistas, grupos de pressão [...] 
internacionalização crescente, complexidade natural das sociedades atuais e o 
grande aperfeiçoamento do sistema de comunicações são dsafios para no futuro 
conviver tais institutos e a democracia. DAHL (2001, p. 200-207). 

Do exposto, fica evidente que as preocupações aqui apontadas por Dahl tem 

impacto direto com relação aos direitos humanos do passado, do presente e do povir, afinal, a 

questão adstrita a ordem econômica eleva a discussão sobre a desigualdade real existente e 

crescente nas sociedades contemporâneas. A internacionalização por sua vez associada às 

grandes corporações com poderes quase sempre supra-estatais toma decisões que afetam 

direitos na esfera política e econômica internacional. 

 Entretanto, também relevante para o nosso estudo está à questão da diversidade e 

da educação cívica uma vez que ambas, por razões bem particulares dizem respeito aos 

direitos civis afetos a discriminação e aos direitos políticos de participação, respectivamente, 

sendo ambos importantes para a nossa abordagem relativa ao controle externo da atividade 

policial. 

Buscando agora discorrer sobre a participação política recorremos ao Art. 21 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que assim se apresenta: 

 Artigo XXI – 1) Toda pessoa tem direito de tomar parte no governo de seu país 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos; 2) Toda 
pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país; 3) A vontade do 
povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições 
periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 
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De um modo geral, “este Artigo expressa os Direitos políticos em sua acepção mais 

larga, que abrange todos os direitos que decorrem do status do individuo ante o Estado” 

AMARAL JUNIOR (2001, p.236). Além do que, são esses direitos instrumentais e 

necessários ao gozo de outros direitos, afinal a participação política é a chave para a obtenção 

gradativa de toda uma gama de direitos já garantidos ou por vir. 

Todavia, em termos de Ciência Política, o instituto da participação assume várias 

conotações, conforme nos ensina Bobbio(2002, p. 888) “ a expressão participação política é 

geralmente usada para designar uma variada série de atividades: O ato do voto, a militância 

num partido político, a participação em manifestações, a contribuição para uma certa 

agremiação política, a discussão de acontecimentos políticos.[...] e por aí além.” 

Deste modo a questão da participação política é realmente ampla e pode ser 

efetivada a partir de espaços políticos micro e de caráter razoavelmente restrito a espaços 

maiores e de imensa densidade de envolvidos. Neste processo, o exercício deste direito se dá 

através de uma cidadania ativa e passiva, conforme se exerça o direito de voto, ou de ser 

votado em processos de escolha para representar direitos dos representados. 

Muito se tem debatido sobre a questão da participação e em decorrência, da 

representação política, sobretudo no que se reporta a quem estabelece as regras a que todos 

são obrigados a obedecer, onde assim questiona Dallari(1998, p.59):  “ se todos são iguais, 

não se justifica que só alguns possam estabelecer tais regras e que os demais só fiquem com a 

obrigação de obedecê-las.” 

Contudo na prática não se tem como efetivar a participação ampliada de toda a 

sociedade na deliberação de todos os assuntos públicos, por inúmeras razões, o que ensejou o 

sistema representativo, hoje plenamente adotado nos regimes democráticos, através de 

eleições, onde os representantes são escolhidos e dotados de um mandato político, para 

exercer atos políticos em nome de quem o elegeu. 

Desde Rosseau, que chega a questionar a liberdade dos homens, salvo no dia das 

eleições, ocasião em que pode exercer diretamente suas escolhas, o instituto da representação 

tem sofrido pesadas críticas, em função de que nada se garante quanto a fidelidade dos 

representantes perante as aspirações políticas dos representados. 

Contudo, em face dos problemas contemporâneos para afirmação dos estados 

democráticos contemporâneos de cunho liberal, onde se observa que lobistas com fortes 
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influências sobre o poder econômico termina por macular a imagem e legitimidade da 

representação. Ladeados a tais problemas tem se observado corrupções no setor público além 

de governantes que se valem dos cargos públicos para perseguir objetivos pessoais quase 

sempre destoantes da causa pública. 

Ato contínuo, ao cidadão brasileiro é conferido o direito de participar dos negócios 

públicos pela fiscalização dos atos da administração pública, que pode ser enxergada de várias 

formas, conforme a constituição federal, Artigos 5º, XXXIV; 58, IV; 74 §2º dentre outros, o 

que é de vital importância para o desenvolvimento deste trabalho, alusivo ao controle externo 

da atividade policial. 

Com efeito, nossa carta magna oportuniza alguns instrumentos de participação 

popular como: a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, entretanto, de suma relevância é 

o comando constitucional à participação social ampliada, conforme Dallari (1998, p.63) 

A Constituição brasileira estabelece também que haverá obrigatoriamente conselhos 
comunitários participando de decisões sobre educação, saúde, e direitos da criança e 
do adolescente. Devem ser realizadas também audiências públicas para que o povo 
seja informado e se pronuncie sobre projetos e iniciativas do legislativo e do 
executivo ou sobre decisões de que este deva tomar. Além disso, tudo existe ainda a 
previsão constitucional de ações judiciais que podem ser propostas pelos cidadãos 
em defesa dos direitos e interesses coletivos. 

 

Do exposto é notório que o objetivo tem sido a ampliação da participação social das 

mais variadas formas, sendo assegurada à cidadania a participação direta e indireta do povo 

no governo, de sorte que não existe democracia onde não é garantida a participação, sendo 

esta uma das vigas mestras do regime democrático, sobretudo por representar direitos 

políticos, os quais conforme já referenciamos são instrumentais para a concretização de 

muitos outros direitos, portanto fundamental à democracia e basilar em relação aos direitos 

humanos, pois constituem o cerne dos direitos políticos, deixando claro que os dois institutos 

se correlacionam transversalmente e se completam. 

Consoante o exposto é prudente afirmar o quanto tem crescido no Brasil a 

participação social decorrente destes institutos, de sorte que nossa constituição é tida, neste 

sentido, como uma das mais avançadas do mundo e decorrente desses avanços, várias foram 

as iniciativas que resultaram em programas democráticos com impacto sobre os direitos 

humanos, conforme enfatiza Amaral Junior( 2001, p.234-235): 
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Desenvolvimento de programas de esclarecimento com vistas a participação na 
esfera pública tais como cursos de capacitação para funcionários públicos para 
explicar aos cidadãos a estrutura administrativa dos órgãos onde prestam serviços 
nas áreas de segurança, saúde e educação; desenvolvimento pelo Estado de 
campanhas de informações à população sobre as funções públicas;[...] os órgãos 
públicos devem nortear suas ações pela transparência, visando prestar contas a 
população das atividades que desenvolverem[...] o incentivo a participação devem 
ser formulados por debates em escolas e meios de comunicação, visando subsidiar 
os cidadãos com informações[...] As associações de bairro, comunidades religiosas e 
centros de vivencia podem promover o direito a participação, incentivando a 
divulgação de informações[...] a adoção de políticas públicas de ação afirmativa e 
compensatória são essenciais ao incentivo a participação política. 

 

Um aspecto bastante significativo quanto à democracia diz respeito ao “processo de 

formação de preferências e seus impactos na organização dos grupos de interesse e no 

processo decisório que ocorre a nível governamental.” MAGALHÃES (2002, p.121). 

Desde os estudos de Mancur Olson(1965) ao estabelecer que atores racionais não 

cooperam espontaneamente com a produção de bens públicos, especialmente em grandes 

grupos, que a questão da ação coletiva tem desenvolvido importantes análises no seio da 

Ciência Política, sobretudo pela observação que tem se estabelecido no sentido de que, a ação 

coletiva não figura como resultado da agregação das preferências individuais, mas de um 

comportamento que tem uma racionalidade própria. Neste sentido, a teoria da escolha 

racional, segundo Hall; Taylor (apud THRÉT, 2003, p.3) “com seu enfoque de cálculo [...] 

enfatiza o caráter instrumental e estratégico do comportamento” assegurando que os 

indivíduos como seres racionais tendem, logicamente, a estabelecer as suas preferências em 

função de obter a maximalizãção de seus próprios interesses com relação às interações na 

arena política. 

Neste sentido, a cooperação ou não cooperação em determinados projetos e idéias 

─ logicamente vinculado a participação política ativa ou passiva em tais arenas políticas ─ 

seguem esta ordem e isto tem um impacto sobre as concepções contemporâneas e os 

problemas com os sistemas democráticos, de modo que determinadas idéias de cunho altruísta 

podem ser levadas a segundo plano pela objetivação, da maximilização nos campos 

econômicos, de determinados grupos de pressão, ensejando a democracia a figurar como meio 

instrumental, de cunho procedural à competição política. 

 Neste sentido, presta-se a democracia a escolher membros para executarem as 

políticas públicas, as quais por esta lógica, muitas vezes estão sintonizadas com os interesses 

apenas que representam e aqui, novamente vem o dilema do instituto da representação e da 



36 
 

visão realista da democracia como uma competição eleitoral estabelecida por 

Schumpeter(1942) em Capitalismo, socialismo e democracia. 

Uma questão muito particularizada com relação aos direitos humanos tem sido o 

seu escopo representativo, de sorte que assolada pelos ventos da globalização econômica ─ 

que jogou o estado em crise com relação, sobretudo aos direitos sociais ─ tem se instituído a 

idéia de uma nova geração de direitos, os chamados direitos de quarta geração. 

Aqui, busca-se proteger contra os efeitos deteriorantes da democracia defendidas 

pelo estado neoliberal, logo, “o direito a democracia, o direito a informação e ao pluralismo, 

direito a não-intervenção genética in vivo, a proibição da clonagem humana reprodutiva”, são 

alguns de seus exemplos, conforme FELICIANO (2005, p.2). 

Em função de sua magnitude até mesmo em termos de concreticidade, esses 

direitos são também chamados de direitos intergeracionais, ou seja, das futuras gerações, 

funcionando, portanto, como uma doutrina filosófica de proteção futura. 

Dentro da perspectiva relativa à correlação dos direitos humanos com o instituto da 

democracia, mais precisamente ao tema que estamos abordando nesta pesquisa, que é o 

controle externo da atividade policial, através das ouvidorias de polícia, extremamente 

relevante é a questão do controle social democrático. Inicialmente é preciso aludir que o 

controle social pode apresentar três vertentes, conforme Soares (2004, p. 164-165): 

A pactuação de interesses entre o estado e a sociedade civil caracteriza a perspectiva 
consensualista de controle social, pois para ser mantido o consenso o estado 
incorpora demandas das classes subalternas [...] a perspectiva democrática de 
controle social [...] a perspectiva da contrariedade presente na sociedade civil, ora 
pendendo para a classe dominante, ora para as classes subalternas, a depender da 
correlação de forças. 

 

A primeira vertente, de viés consensualista, o estado busca o consenso através de 

concessões do que for mais conveniente as classes dominantes, contudo ao assumir e 

administrar tais consensos vai legitimando a dominação sobre as classes dominadas e daí 

asseguram a busca da teoria da hegemonia de Crasmi13 importante para compreender esta 

acepção..  

                                                            
13 Cf. Magalhães (2002), a Teoria da Hegemonia de Crasmi divergia do determinismo histórico do Marxismo 
ortodoxo, enfatizando a práxis – conexão necessária entre a teoria e a prática – e a crença na ação, na perspicácia 
e na espontaneidade do proletariado de criar sua própria História. O Estado era muito mais que o aparelho 
repressivo da burguesia, o estado incluía a hegemonia burguesa na superestrutura. 
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Contudo, a interatividade necessária a administração do consenso vai levando a 

incorporação de interesses compartilhados o que resulta em um controle pelo viés 

democrático de ajustes e de negociações entre o Estado e a sociedade. 

Já a terceira corrente é fruto das contrariedades, onde ora prevalecem interesses das 

classes dominantes e ora das classes dominadas em função da correlação de forças na arena 

política, pressuposto este muito próprio da democracia, que de acordo com o que analisamos 

pressupõe o debate, o diálogo e a responsabilização, que a rigor, enseja em grau elevado, a 

participação política da cidadania, no controle e fiscalização dos assuntos públicos. 

 

1.2– Os Direitos Humanos e a Democracia Brasileira 

 

O Brasil no decorrer de sua trajetória histórica esteve marcado por contradições de 

ordem política, traduzida por períodos de constrição democrática e períodos de razoável 

abertura política. Tais contradições, a rigor, emergem de nosso referencial histórico. Tendo 

sido colônia portuguesa, portanto, submetido a um sistema de exploração, não desenvolvemos 

desde os primórdios, instituições autônomas ou um mercado interno forte que pudesse ofertar 

um sustentáculo econômico de viés independente. 

Pelo contrário, submetido a um sistema de exploração da terra baseado na grande 

propriedade rural, o latifúndio, associado à exploração do trabalho escravo, dentro da lógica 

do pacto colonial, não criamos as bases de uma sociedade focada na pequena propriedade e no 

fortalecimento do comércio interno, mas sim um sistema de dependência econômica 

consubstanciada no produzir o que interessava a coroa portuguesa, a metrópole. 

Ademais, paralelo a isso, nossas instituições político-sociais não prosperaram, 

reproduzindo a mesma inércia econômica de uma sociedade estática, sem uma dinâmica de 

mobilidade social plausível, mas sim presa a uma ordem social estática e dependente da 

vontade soberana dos senhores de engenho, dos barões do café e, posteriormente, dos 

coronéis da República Velha, que em termos políticos traduzem as posições arcaicas de nossa 

paralisia e manipulação política, o que não ajudou a desenvolver um espírito republicano, 

muito menos uma cultura cívica digna de transformações evidentes no campo político. 
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Com um processo de independência política, mais concedida que conquistada, e 

uma República surgida do jogo de interesses de setores conservadores de nossa sociedade, 

como os grandes proprietários rurais escravocratas, nossas mudanças no campo econômico 

quase sempre não patrocinaram avanços significativos nos campos político-sociais. 

Toda essa engrenagem levou a construção de uma sociedade dependente, sobretudo 

pela desigualdade social entre a classe política dominante e as mais pobres da população, que 

por sua vez abre caminho para um processo de dependência desses atores sociais em face das 

elites conservadoras, facilitando o processo de cooptação política do qual é exemplo bem 

característico o fenômeno do populismo, que de resto tem reflexos muito particularizantes em 

toda America Latina. 

A análise destes tópicos acentua outro paradoxo da história política brasileira, qual 

seja uma tentativa de acepção liberal em meio a uma sociedade conservadora, o que fica claro 

nas palavras de Oliveira Viana (apud SANTOS, 1998, p.34): “Não existe um sistema político 

liberal [...] sem uma sociedade liberal. O Brasil [...] não possui uma sociedade liberal, mas, ao 

contrário, parental, clânica e autoritária.” 

Com efeito, é um paradoxo, pois como é possível desenvolver um sistema político e 

também econômico de viés liberal, aberto, concorrente, meritocrático calcado em valores, 

tradições culturais e práticas sociais imobilizantes de cunho parental, familiar, eivada em clãs 

e, por fim povoada, pela própria natureza autoritária e centrada em relações verticais de poder 

e mando? 

Neste sentido, a título explicativo, nossa colonização partiu das dificuldades do 

ocupar um vasto território, que por si só dificultou o controle sobre as iniciativas individuais 

de domínio, que a base do latifúndio passou a se impor, por relações de poder, a submissão 

das populações rurais que sem opções econômicas viáveis passaram a gravitar em torno dos 

grandes proprietários, que no dizer de Santos (1998, p. 47) “se tornou seu senhor em qualquer 

questão social, econômica e política. Quando o Brasil se separou de Portugal, portanto, a 

sociedade nacional apresentava baixíssima integração através do mercado,” 

Isto posto, acrescido da ausência do poder público a assistir aquelas populações, 

naturalmente abriu espaço para uma característica muito própria da cultura política brasileira 

no dizer de Leal (1997, p. 275) 
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O coronelismo atua no reduzido cenário do governo local [...] significando o 
isolamento ausência ou rarefação do poder público, apresenta-se, desde logo, como 
certa forma de inclusão do poder privado no domínio político. [...] este sistema 
político é dominado por uma relação de compromisso entre o poder privado 
decadente e o poder público fortalecido. 

 

Com interesses conflitantes, a classe rural dominante resiste a mudanças centradas 

em um agrarismo arcaico, contrapondo-se a uma política de incentivo a ampliação da 

industrialização, que leva ao encarecimento dos produtos e certa manutenção do status quo 

dos proprietários de terra, que por sua vez, não tem interesse em ampliar espaços de 

mobilidade social, sobretudo às populações que gravitam em torno de sua esfera de poder, 

resultando em uma sociedade estática, que não avança politicamente ou mesmo socialmente. 

Desta forma, as classes sociais mais fragilizadas por este sistema, onde a grande 

propriedade rural estrutura o padrão econômico-social, não tiveram espaço nem capacidade 

para estabelecer transformações ideológicas e sociais contra o sistema, no dizer de 

Weffort(1980). Assim, com os proprietários rurais estabelecendo ainda uma forte influência 

política a subjugar as classes populares rurais e resistindo, de um lado e de outro ao despertar 

de uma consciência política de que o país precisava romper com este legado e partir para 

conquistar novos mercados e industrializar-se mais fortemente, alguns líderes políticos entre 

os quais o mais importante deles no Brasil, neste contexto, Getúlio Vargas, buscou estratégias 

de romper com este ciclo, o que se deu a partir da Revolução de 193014. 

Vargas assim, com habilidade política conseguiu estabelecer acordos com os 

setores rurais decadentes mais conservadores e ao mesmo tempo conseguiu cooptar para si as 

aspirações e interesses das classes populares urbanas, que emergiam do movimento proletário, 

atendendo em parte seus interesses foi possível antecipar a movimentos populares que 

pudessem comprometer tais iniciativas. 

Contudo, o importante nesta análise é que o regime populista tão forte na política 

brasileira em décadas do século XX caracteriza-se por regras de instância vertical, de cima 

para baixo, que tem efeitos em nossa construção político-social, no dizer de Weffort(1980, p. 

65): 

                                                            
14 Cf. BRANDI, Paulo. Vargas da Vida para a História. A Revolução de 1930 foi o movimento Político – Militar 
que através da Aliança Liberal, com programa de Governo inovador, que prometia atender as reivindicações 
operárias, a anistia aos tenentes, a moralização da vida pública e a adoção do voto secreto, culminou com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 
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Não só o movimento de 1930 foi basicamente uma alteração da estrutura do poder 
operada de cima e, deste modo, capaz de antecipar-se às massas populares, como a 
própria participação dessas últimas no jogo político se fará também de cima para 
baixo.” E aí está uma das condicionantes históricas do regime” e da “política” 
populista vigentes nos decênios seguintes [...] 

 

Com efeito, sob a égide de líderes carismáticos o processo de inclusão das massas 

ao processo político se deu com a manipulação desses líderes ocupando o vazio de poder 

decorrente da incapacidade de qualquer grupo dominante assumir o controle das funções 

políticas, conforme Welffort (1980). 

Decorrente dessa condição o chefe de estado passa a assumir a condição de arbitro 

e sua pessoa se confundirá com o próprio estado dentro de um escopo de compromisso que 

inclui as classes populares urbanas, manipuladas neste próprio contexto pelo chefe de estado 

em um regime de pactuação, ora com a burguesia industrial, com os grupos oligárquicos e, 

sobretudo com as classes urbanas operárias. Decorrente disso, esteve a estrutura política do 

Brasil, por um bom período, inclusive sob o jugo da ditadura do estado novo varguista, 

movida por um sistema populista, especificado assim por Weffort(1980, p. 84/85) “ estrutura 

institucional de tipo autoritário e semicorporativista, orientação política de tendência  

nacionalista, antiliberal e antioligarquica: orientação econômica de tendência nacionalista e 

industrialista; composição social policlassista, mas com apoio majoritário das classes 

populares.” 

Ora, conforme já vimos, em função de nossa estrutura agrária colonial e da 

exploração agrícola para fins de exportação não propiciamos a emancipação dos trabalhadores 

rurais, de sorte que ainda hoje, temos uma gigantesca massa de assalariados dependentes de 

uma estrutura econômica e social inadequada, que incorporado a cidadania ativa constituiu 

por muito tempo, um forte contingente eleitoral a serviço dos detentores do poder, fundado 

em um compromisso com o coronelismo, assim atestado por Leal (1997, p. 279): 

“Despejando seus votos nos candidatos governistas nas eleições estaduais e federais, os 

dirigentes políticos do interior fazem-se credores de especial recompensa, que consistem em 

ficarem com as mãos livres para consolidarem sua dominação no município.” 

Consoante o exposto, torna-se perceptível que desde os primórdios de nossa matriz 

cultural, em razão do projeto de colonização a que fomos submetidos, tivemos sob o regime 

patriarcal uma sociedade marcada por relações verticais de mando, compradismo, e poder 

político quase feudal, estrutura esta que, embora se reestruturando, manteve o viés sempre 
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autoritário o que pode ser também atestado no processo de independência, onde tivemos na 

primeira constituição do país do impor autoritário do imperador, inclusive com o 

estabelecimento do poder moderador e do voto censitário entre outras chagas. 

Com o advento da República, sobretudo durante a república velha tivemos no país 

uma transferência histórica do poder das oligarquias coloniais para as rurais dos grandes 

proprietários de terra, os quais sob o enfoque do coronelismo mantiveram semelhante 

estrutura de dominação das classes populares agrárias usando-as como massa de manobra 

para transferência de votos ao poder central, ganhando deste o aval para impor no contexto 

local suas relações de poder e mando, mantendo ativas as chagas das relações verticais de 

autoritarismo que tem marcado a sociedade brasileira, refreando o impacto da participação 

política direta e democrática. 

Com a Revolução de 1930 e o protocolo de compromisso com as oligarquias 

(manutenção de seus espaços) e ao mesmo tempo acordo com a emergente classe burguesa 

industrial, bem como com a emergente classe trabalhadora, tendo nesta o seu maior aporte de 

apoio de líderes carismáticos estabelecemos relações de compromisso, inclusive 

contraditórias, mas que por certo período e sob a égide de regime autoritário (ditadura do 

estado novo) mantiveram preceito autoritário no seio da sociedade brasileira, com limitações a 

participação política e apesar da fase democrática de 1946 a 1964, esta é reconhecida 

historicamente por democracia populista, pois esteve centrada em relações de compromisso 

instáveis levadas a efeito por líderes carismáticos e quase sempre sob efeito de relações de 

caráter patrimonialista e clientelistas, mais uma vez sem o desenvolvimento de valores 

reconhecidamente democratizantes na sociedade brasileira. 

Ato contínuo em 1964, com o golpe militar, o Brasil mergulhou mais uma vez em 

um regime ditatorial que perdurou por 22 anos. Foi um período longo, onde a sociedade 

continuou marcada por relações verticais de autoritarismo das mais variadas matizes. 

Por esta análise histórica é fácil perceber que não se gerou no país um aprendizado 

democrático tendente a se criar um capital social e uma cultura cívica, que propiciasse um 

valor agregado de republicanismo cívico, que buscasse mais horizontalizar que verticalizar as 

relações político-sociais na nossa democracia, cuja resultante tacitamente impõe uma 

Constrição nas práticas democráticas lato sensu. 
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Em importante estudo sobre o desempenho institucional nos governos regionais da 

Itália, Robert Putnam assegura que “as sociedades onde impera a desconfiança e as relações 

verticais e o uso da força costumam ser mais eficiente, mais sacrificantes e menos satisfatórias 

do que aquelas onde a confiança é mantida por todos os meios.”PUTNAM(2006, p.175). 

Porem, do mesmo modo, a confiança cívica provém da cooperação voluntária, que só se 

desenvolve satisfatoriamente nas comunidades que tenham herdado um bom estoque de 

capital social. 

Ato contínuo, as sociedades onde o capital social é desenvolvido, seus estoques 

(confiança, normas e sistema de participação) tendem a ser cumulativos e geram círculos 

virtuosos de cooperação com relevantes equilíbrios sociais, na comunidade não-cívica gera a 

deserção, a desconfiança, a omissão, a exploração, o isolamento, a desídia e a estagnação 

“PUTNAM (2006, p.187). 

Isto posto é razoável entender o porquê em nossa sociedade, marcada por relações 

verticais autoritárias, centradas em muito, sobretudo no campo político, por critérios 

clientelistas com posturas verticais e assimétricas, além do baixo índice de participação, 

naturalmente tem sido marcada por relações de autoritarismo que comprometem o espírito do 

republicanismo cívico, a exemplo do que ocorreu na Itália, nas regiões do sul, onde a 

autoridade legítima era monopolizada pelo rei, que só era responsável perante deus, além do 

forte sentimento religioso provincial. Esta comunidade sulista da Itália, culturalmente ─ e 

aqui se especifica a cultura cívica ─ diferencia-se em muito dos territórios do norte, pois 

foram sempre centrados em relações de dependência e clientelismo, enquanto que no norte as 

relações eram horizontais voltadas à cooperação e produziam cidadãos com espírito 

republicano comunal. PUTNAM (2006). 

Assim, nas sociedades voltadas ao maior grau de associativismo, de relações 

horizontais de cooperação social tendem a desenvolver uma postura mais republicana, voltada 

para o respeito às leis, a efetivação de uma cidadania autônoma mais resistente a vínculos 

clientelistas e a patronagem, portanto, mais autônomas e responsáveis pelo seu destino e 

progresso, o que evidentemente aponta para uma melhor qualidade democrática. 

Por este pressuposto, no Brasil como em algumas outras democracias é preciso 

perseguir o ideal republicano, onde o país legal aproxime-se do real, libertando-se das 

tradições culturais que afetam este desenvolvimento político, o que fica evidente no dizer de 

Mondaini (2002, p. 81) “é preciso fazer com que o ideal republicano de prevalência da coisa 
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pública se afirme plenamente, neutralizando a chaga colonial patrimonialista que insiste em se 

fazer presente confundindo os espaços publico e privado, por intermédio da utilização do 

primeiro em benefício do segundo.” 

Neste sentido, o passado histórico exerce influência na consolidação ou mutações 

lentas verificadas nas instituições formais e informais, temática esta presente nos estudos 

vinculados ao institucionalismo histórico, onde o path dependency 15  firma-se, neste sentido, 

como um conceito apropriado, conforme North (apud AMES, 2003, p. 145) “ as 

conseqüências de pequenos eventos e circunstâncias fortuitas podem determinar soluções que, 

uma vez prevalentes, nos conduzem a um caminho especifico.” 

Aqui fica claro que o hoje, em termos institucionais representa, em parte, o legado 

do passado histórico, portanto, atores políticos beneficiados ao longo do processo tendem 

naturalmente a consolidarem as instituições das quais estão se beneficiando resistindo as 

mudanças, isto também explica o porquê em regime de transição democrática persiste uma 

certa continuidade das instituições que exerceram forte influencia no regime autoritário, como 

de fato temos observado em nossa experiência democrática, que tem papel chave neste 

trabalho, no sentido de apontar aspectos que implicam no caráter autoritário reinante em nossa 

sociedade, e a necessidade de efetivarmos relações de desconstrução neste sentido. 

Deste modo, a consolidação democrática no Brasil, perpassa também por 

outras análises, que são importantes para a nossa pesquisa, como por exemplo, a questão do 

autoritarismo cultural ainda reinante em nossa sociedade, que por sua vez influencia a 

construção político-jurídica e o modus operandi de nossas instituições, já que os valores 

antropológicos e éticos cultuados em nossa sociedade se transferem para as instituições e 

terminam por refletir indubitavelmente no ordenamento jurídico da nação, gerando padrões de 

comportamento social antidemocrático, conforme Da Matta (1987, p. 196): 

A fórmula “sabe com quem está falando?” é, assim, uma função da dimensão 
hierarquizadora  e da patronagem que permeia nossas relações diferenciais e 
permite, em conseqüência, o estabelecimento de elos personalizados, em atividades 
basicamente impessoais [...] O sabe com quem esta falando tem inúmeras variantes, 
seus equivalentes: “quem você pensa que é?”, “onde você pensa que está?”, 
“recolha-se  a sua insignificância.”e “ vê se te enxerga”. 

                                                            
15 Cf.Fernandes (2007) passim, diz respeito ao caminho dependente, conceito muito utilizado em estudos de 
política comparada com o objetivo de estabelecer as trajetórias políticas. Neste sentido, fatos em questão em 
momentos históricos particulares, determinam variações nas seqüências sócio-políticas. Os estudos históricos 
comparados permitem avaliar a capacidade de autonomia dos estados a partir de alguns indicadores 
institucionais. 
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Neste afã, e voltando ao nosso enfoque histórico-cultural, enfatizamos o viés 

autoritário que tem permeado a nossa cultura política e se institucionalizado ao longo de nossa 

história como novas democracias, no dizer de Weffort (1992, P. 85): “são aquelas cuja 

construção ocorre em meio às condições políticas de uma transição na qual foi impossível a 

completa eliminação do passado autoritário.” 

Com propriedade, o estudo de Roberto da Matta, mostra de per si o caráter 

autoritário impregnado em nossa cultura, de sorte que alguns, uma minoria, acha-se no direito 

de considerar-se cidadão de primeira categoria em detrimento de outros, julgando-se a primo 

intuito, ter direito a tratamento diferenciado, fator este que se transfere a toda sociedade e tem 

implicações em nosso estudo sobre controle externo de atividade policial. 

Ato contínuo, apesar de externar componentes democráticos, o Brasil e outros 

países que recentemente se libertaram de regimes políticos autoritários, tem estendido em suas 

transições democráticas o escopo das posturas autoritárias que atestam não serem tais 

componentes advindas tão somente desses regimes, mas sim do aspecto cultural já enraizado 

em nossa matriz de construção histórica, de acordo com Martins (2002, p. 70): 

Nos anos 80, com o progressivo desaparecimento dos regimes militares na América 
Latina, o debate sobre ‘regime autoritário’ é progressivamente substituído por outro 
sobre ‘transição democrática’ [...] quando a chegada da oposição ao poder deu a 
impressão que o autoritarismo estava com os dias contados [...] na década de 90, 
com a perda da vitalidade dos movimentos sociais urbanos, a persistência das 
práticas clientelistas e corporativas e a crescente corrupção do aparelho estatal, tem 
levado a tese da “transição” a cair em descrédito, revelando que o autoritarismo tem 
fundamentos simbólicos e culturais bem enraizados. 

Outra questão bastante significativa e que tem vinculação direta com o nosso autoritarismo 

cultural diz respeito à organização do Estado, pois a essência da Democracia está na divisão do 

poder e seu sistêmico fracionamento. Por este afã, a organização em Estado federal implica, 

em tese, em mais democratização, pelo fato do poder ser compartilhado em um maior número 

de instâncias políticas ao contrário de um Estado unitário, conforme atesta Bastos (1996, p. 

225); 

A federação se torna por excelência, a forma de organização do Estado 
Democrático. [...] Hoje há uma firme convicção de que a descentralização do poder 
é um instrumento fundamental para o exercício da democracia. [...] quanto mais 
perto estiver a sede do poder decisório daqueles que a ela estão sujeitos, mais 
probabilidade existe de o poder ser democrático. [...] a regra de ouro poderia ser a 
seguinte: nada será exercido por um poder de nível superior desde que possa ser 
cumprido pelo inferior. 
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A questão seria, portanto: o que isto tem a ver com os Direitos Humanos? É 

simples. Imagine, por exemplo, um cidadão que pleiteia um direito em nível estadual no 

Amazonas e já tem dificuldade de ver sua pretensão concretizada nos Fóruns locais e toma 

conhecimento que, em grau de recurso, terá que depender dos Tribunais Superiores em 

Brasília. 

Imagine se isso se deu em razão de uma legítima indenização trabalhista ou de 

um ato arbitrário levado a efeito pelo Estado cujo recurso vá à Brasília. Assim, pelo exposto a 

essência democrática é a questão local ser resolvida em nível local, mas para tal é preciso que 

a federação seja real, de acordo com os seus princípios estatuídos pelos federalistas16 e não, 

meramente formal, onde a União usurpa as competências dos Estados-membros, dotando-os 

da vestimenta ilusória da autonomia administrativa. 

No caso brasileiro, em particular, objeto de nosso estudo, sobre os fatores que 

afetam o nosso federalismo, podemos relacionar a sua incongruência, no dizer de Lijphart 

(2003, p. 222) “As federações incongruentes são compostas por unidades territoriais ou 

composições sociais e culturais que diferem umas das outras e do país como um todo”.  

Com efeito, isto é um problema de nosso modelo, afinal é difícil estabelecer 

padrões democráticos abrangentes em sociedades balanceadas por extremas desigualdades e 

fosso social, que por sua vez é uma das explicações causais da criminalidade. Outra questão 

diz respeito à transferência de competências em descompasso com os recursos aos entes 

federados, o que impossibilita a implementação com sucesso das políticas públicas 

correspondentes, conforme Ames (2003, p.39) 

Não admira, portanto, que a atual constituição democrática fortaleça os Estados e 
Municípios, concedendo-lhes novas fontes de recursos financeiros. Embora a 
Constituição não tenha conseguido transferir a responsabilidade pela implementação 
de programas junto com os novos recursos, os Estados vem assumindo gradualmente 
a execução do programas anteriormente conduzidos pelo governo federal.  

 

Neste sentido, temos que a opção descentralizadora pós-regime militar não se 

concretizou in totum em razão de que, a implementação das políticas públicas dependem da 

transferência de recursos, que nem sempre acompanham a transferência de responsabilidade e 

competência, o que tem sido um problema no recorte brasileiro de federalismo. 
                                                            
16 Cf. Fernamdo Limongi in Os Clássicos da Política, Vol II, o federalista é fruto da reunião de uma série de 
ensaios, publicadas na imprensa de Nova York em 1788, com o objetivo de contribuir para a ratificação da 
Constituição Federal, pelos Estados Americanos. Obra conjunta de três autores Alexander Hamilton (1755-
1804), James Madson (1751-1836) e John Jay (1745 – 1859). 
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Em função do exposto, o Brasil não foge a regra, quanto uma real proteção dos 

Direitos Humanos, pois é signatário de amplos tratados e convenções internacionais pelos 

quais se compromete como pessoa jurídica de Direito Publico Internacional a respeitar os 

Direitos Humanos e punir aqueles que venham a infligir seus ditames, conforme os pactos 

avençados. 

Todavia, a exemplo de outras nações, muitas são as violações de Direitos 

Humanos no país e crimes grotescos são verificados in concreto na realidade brasileira vis a 

vis, de sorte que, compromete a imagem do país na comunidade internacional. Isto enseja, dia 

a dia, um esforço maior no sentido de perseguir as violações na tentativa de punir seus 

agentes. 

Contudo, faz-se necessário salientar que o Brasil historicamente tem 

enfrentado períodos relativamente grandes de supressão das liberdades democráticas como, 

por exemplo, o Estado Novo varguista de 1937 a 1945 e o regime militar que perdurou de 

1964 a 1985, os quais por razões óbvias, conforme já analisamos, na tentativa de manter o 

status quo do poder praticaram atos de exceção e impuseram um Estado autocrático à nação 

brasileira, que causou intensas feridas no natural processo democrático do país. 

É claro que isto teve grande implicação sobre a sociedade, que durante tais 

períodos foi tolhida de expandir seus ideais libertários e evoluir democraticamente, afinal a 

Democracia como já vimos, é processo e isto delonga tempo pela construção dialética que 

enseja no seio da sociedade e, rupturas dessa natureza, causam fissuras muitas vezes 

irreparáveis. 

Além do exposto, por herança de nossa matriz cultural e do sentido de nossa 

colonização, de exploração e não de povoamento, desenvolvemos uma cultura autoritária 

centrada na dádiva patrimonial e não propensa a expandir a cidadania às classes menos 

favorecidas, de acordo com os estudos de Martins (2002, p.93, 94): 

O grupo colonizador que aqui aportou era formado, sobretudo por nobres 
aventureiros, indivíduos de confiança da coroa e especuladores destituídos de 
qualquer vontade política da de fundar uma experiência de colonização 
comunitarista, como foi verificado na América do norte [...] A lógica de poder deste 
grupo sempre foi da apropriação de riquezas naturais, que através de meios 
freqüentemente autoritários, que garantiam o usufruto de privilégios do indivíduo 
ou do grupo [...] O imaginário moderno brasileiro é assim, profundamente marcado 
pelo poder de certas elites que hão de ser comportar propriamente como classes 
sócio-econômicas, mas como déspotas. 
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Neste imenso cenário de culturas díspares se encontra mergulhada a sociedade 

brasileira, povoada também por ideários e imaginários de uma elite política em muito 

internalizada por valores autoritários e pouco comprometidos com as necessidades das classes 

menos favorecidas.   

Ladeado a questão das supressões do regime democrático, por períodos 

consideráveis e a instituição política de um federalismo incongruente, portanto, eivado de 

intensas desigualdades e contradições, em conjunto e somado aos demais fatores analisados 

leva a conclusão do comprometimento da qualidade da Democracia brasileira, que se traduz 

em flagrantes violações de Direitos Humanos, corrupção política vergonhosa e também 

repressão policial em desconformidade com o mandato policial, que nos interessa mais de 

perto, pela natureza de nosso trabalho, sobre Ouvidoria e controle externo da atividade 

policial. 

Deste modo verificamos que a Democracia como os Direitos Humanos são 

uma construção histórica e dialética relevante em uma sociedade interativa, que termina 

transpondo seus ideais e valores quando não no campo formal, levando os pactos a serem 

meros protocolos de compromisso em face da impunidade. 

Ainda com relação a nossa democracia é evidente que por tradição cultural 

autoritária centrada em viés patrimonialista e clientelista ofertamos a sociedade direitos 

políticos e sociais, antes que os direitos civis, ou seja, como recurso de concessões 

trabalhistas no processo de cooptação das classes operárias urbanas estendidas a legislação 

social a quem ainda não gozava na plenitude, dentro do razoável, dos direitos civis, estes 

vinculados aos direitos e garantias individuais e ai o processo de autonomia política, 

caracterizando uma inversão do processo historicamente verificado nas democracias 

consolidadas, reproduzindo a cultura da dádiva, qual seja o viés da concessão em detrimento 

da conquista em termos de liberdades individuais. 

Por este pressuposto, concordando com Zaverucha (2005) isto tem implicações 

fortes em nossa democracia, pois o privilegio dos direitos políticos em detrimento dos direitos 

civis, põe estes a reboque daqueles, dificultando uma construção autônoma da cidadania 

vinculada às liberdades em seu sentido amplo, portanto imprescindíveis, como instrumento de 

prevenção de outros direitos. 
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Em parte esta construção, implica na distância existente entre o Brasil legal e o 

Brasil real, com forte implicação em toda a sociedade, conforme especifica Mondaini (2002, 

p.73): 

A partir dos anos 1930, desenvolveu-se uma estranha relação entre um pais avançado em 
termos legais, de um lado, e outras que vive absolutamente a margem das conquistas 
obtidas no plano das normas e das leis, de outro lado: um “Brasil legal” que não conseguia 
se ajustar ao “Brasil real”, ou vice-versa. [...] neste plano, a separação entre duas nações, 
dentro de uma única, assume explicitamente a face de um abismo entre um pais que vive 
em função da ilusão de que basta uma alteração normativa-legal para que os problemas 
sociais sejam solucionados, e outro que, na ignorância em relação ao que lhe é de direito, 
não conseguiu se movimentar na direção da melhoria das suas condições materiais de 
existência. 

 

Ladeado ao exposto é preciso, no dizer de Zaverucha(2005, p. 31)” estabelecer 

previamente um governo da lei(rule of Law) ou estado de direito um tipo de ideal no sentido 

de que todos os indivíduos são tratados igualmente” com efeito este fosso entre o Brasil legal 

e o Brasil real tem marcado a nossa democracia, sobretudo quanto ao respeito aos direitos 

civis, onde são observadas violações que desafiam o sistema político. 

A partir deste enfoque, centrado nas intensas desigualdades sociais que caracteriza 

a nossa democracia, foi trabalhado o conceito violência branca definido por Guerra (1993) 

como “a pobreza extrema que tudo nega, [...] desqualifica a cidadania, naturaliza a ausência 

de serviços estatais para um grande contingente populacional, naturaliza a fome, a miséria, a 

doença, o desemprego, a morte, todas as perdas, inclusive a ausência de oportunidades 

sociais.” 

Pelo exposto temos que o descompasso social presente na sociedade brasileira, 

reconhecidamente uma das mais desiguais do mundo, naturalmente traduz violência branca 

ampliada, que termina por desaguar direta ou indiretamente, de uma forma ou de outra, em 

uma violência vermelha, esta visível, mas em parte oriunda daquela, erguida sobre os 

alicerces da negativa de direitos civis e sociais, onde muitas vezes a face visível do estado, 

historicamente, estende seus tentáculos através do aparelho policial repressivo, que resultou 

por muito tempo, confundir a pobreza como violência. 

Esta questão é por demais relevante em nosso estudo, quando se torna evidente que 

no Brasil, pobreza é confundida com marginalidade, e a repressão às classes menos 

favorecidas termina por ser alvo preferencial da repressão policial, consubstanciando-se em 

fortes violações dos direitos humanos, que fica evidente nas palavras de Melo (2002, p. 158): 
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”A pobreza e, conseqüentemente, marginalização das populações criam sérios obstáculos à 

realização dos direitos políticos e civis, na medida em que, as privações enfraquecem os laços 

de solidariedade, e a marginalização econômica e social dificultam a participação política.” 

Ato contínuo, conforme Pinheiro (apud MELO,2002, p.159-160): 

 Os pobres são alvos preferenciais da violação dos direitos humanos, por parte dos agentes 
dos governos, sejam eles de regimes autoritários ou das novas democracias. Métodos 
ilegais, como a tortura e os maus tratos nas delegacias de polícia e nas prisões, as execuções 
extrajudiciais por justiceiros e esquadrões da morte, o assassinato de crianças e 
adolescentes de rua, a violência rural, a arbitrariedade do sistema judicial, a impunidade 
generalizada, ainda são práticas comuns que geram medo e insegurança nos setores 
indefesos da população, perpetuando o círculo vicioso da violência. 

A despeito do exposto são inúmeras as violações dos direitos humanos catalogadas 

ao arrepio das normas de proteção e protagonizadas pelos agentes, cuja obrigação maior seria 

protegê-las. Com efeito, além de nosso escopo de tradição autoritária, em função de nosso 

legado histórico, nossa história política recente esteve povoada por dois períodos autoritários 

emblemáticos na utilização de agentes policiais a serviço da repressão política, o período da 

ditadura do estado novo de 1937 a 1945 e  o  regime militar de 1964 a 1985. 

No Estado Novo varguista segundo Mariano (2002, p. 47) “ganha força o setor da 

polícia política da polícia investigativa [...] com partidos de esquerda vivendo fases de 

legalidade e clandestinidade, a ditadura Vargas intensificou a repressão.” Neste contexto o 

aparato policial do estado, que deveria estar a serviço da cidadania passou a exercer 

tipicamente funções de polícia a serviço do governo, cuja resultante foi sem dúvida uma 

crescente série de abusos de toda ordem, consubstanciada em prisões ilegais, seqüestros, 

torturas e execuções sumárias. 

Com o retorno a democracia populista em 1946, sob os ventos do pós-guerra tendo 

o Brasil como vencedor no conflito, que lutara por democracia contra o nazismo e fascismo, 

ensaiamos os primeiros passos de uma democracia mais liberal, calcada na Constituição de 

1946, contudo mergulhado em clivagens partidárias este período de breve democracia (1945-

1964) foi turbulento e marcado por políticas clientelistas de matriz populista, o qual foi 

solapado pelo golpe militar de 1964. 

Com os militares no poder, mais uma vez a lógica da repressão política repetiu-se, 

porém desta feita, com o incremento maior da militarização, sobretudo no campo da 

segurança pública através do Decreto nº1. 072, de 30 e dezembro de 1969, extigue-se as 
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guardas civis do Brasil ─ corporação policial civil fardada ─ incorporando seus efetivos as 

Policias militares, que por sua vez passaram a atuar fortemente na segurança pública 

vinculada a repressão política e no decorrer da década de 70, de acordo com Mariano (2002, 

p.47) “o setor da polícia política da Polícia Civil integrou-se a Polícia Militar na repressão 

política”, concluindo a inserção do aparelho policial do estado no contexto da repressão 

política, donde foram observadas intensas violações dos direitos humanos, sobretudo contra 

as classes sociais menos favorecidas, as  quais também foram vítimas do arrocho salarial e 

diversas outras restrições aos direitos civis e sociais. 

Neste afã, além do objeto de afronta de que foram vítimas os cidadãos das classes 

menos favorecidas, pela condição social passaram também a ser vítimas de outras chagas 

presentes no imaginário e no real de nossa cultura autoritária, como o racismo que vinculado 

ao trabalho policial atestam outras realidades de afronta aos direitos humanos, atestada em 

seleção de suspeitos em operações policiais pela cor, fato este hoje ainda presente em nossa 

policia, mesmo após a redemocratização política, conforme fica claro nas palavras de Barros 

(2008, p.139): “Os profissionais consideram que a situação mais suspeita entre pessoas pretas 

e brancas, quando na direção de um veículo, é a preta dirigindo um carro de luxo. Neste 

aspecto, não havendo qualquer referência a outras variáveis, pode-se deduzir que a cor 

constitui o filtro principal de suspeição.” 

Tais questões já incomodavam os demais setores da sociedade brasileira, mesmo na 

vigência do regime militar, o que de certa forma contribuiu para pressionar o regime quanto 

aos abusos e violência de toda ordem praticadas contra os cidadãos brasileiros, quase sempre 

pelos prepostos do estado, cuja missão era exatamente proteger e amparar a cidadania através 

da prestação e serviços policiais com vistas à manutenção da ordem pública. 

Corroborando com Zaverucha (2006, p. 13) “polícias são instituições que 

contribuem para revelar a natureza sócio-politica do pais” e, convivendo com violações 

abertas aos direitos humanos, tivemos uma pressão legítima crescente, no sentido da 

necessidade de se abrir o regime político, o qual  já vinha perdendo legitimidade em função da 

Crise econômica que se abateu sobre o país a partir de meados os anos 70, acelerando-se na 

década de 80 do século passado. 

Em meio à crise econômica gritante cresceram as violações aos direitos humanos 

com destaque sobre as populações menos favorecidas, as quais foram alvo preferencial do 
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aparato repressor do estado em uma época onde crescera o papel do mercado e debilitava-se o 

papel do estado, dentro da ótica neoliberal que se ampliava na economia mundial. 

Em paralelo a esse processo cresceu fortemente a criminalidade urbana violenta, 

que pode ser atestada em pesquisa realizada por Pinheiro; Mesquita Neto (1997, P.4). “ao 

atestar que no estado de São Paulo desde 1983 até 1994, à exceção de 1986, a taxa de 

mortalidade por homicídio e lesões provocadas por outras pessoas superou a taxa de 

mortalidade por acidente de trânsito, que era de 23,3 por 100 mil habitantes em 1980 e caiu 

para 21,72 por 100mil habitantes em 1994.” 

Contudo, o importante neste trabalho é consignar as violações de direitos humanos 

no país, durante o regime autoritário e, mesmo nos períodos de transição e pós-transição 

democrática, as quais foram intentadas por agentes do Estado, em sua maioria policiais, sendo 

exemplos impactantes, “o caso do massacre por policiais militares, de 111 presos na casa de 

detenção do Carandiru em São Paulo; as chacinas de crianças e adolescentes na candelária, no 

Rio de Janeiro; o massacre de posseiros, por policiais militares, em corumbiara em Rondônia; 

o mascare dos sem terra, por policiais militares, em Eldorado dos Carajás no Pará; as torturas 

e assassinatos, por policiais militares na favela naval” PINHEIRO; MESQUITA NETO 

(1997, P.1). 

Além desses casos que foram mais enfáticos inúmeros outros ocorreram no Brasil 

ao longo dos regimes autoritários que povoaram o país, restando mais incisivo as práticas 

verificadas no regime militar de 1964 a 1985. Considerando a agregação das polícias civis e 

militares ao aparelho repressor do Estado conforme já vimos e a vinculação da Polícia Militar 

à esfera de influência direta do Exército fortaleceu-se um processo de militarização da 

segurança pública17, que desaguou em um amplo impacto negativo no sistema de segurança 

pública ZAVERUCHA (2005). 

Ademais, mesmo após a redemocratização do país, houve um esperar da sociedade 

no sentido de impor celeridade ao processo de liberação do regime de exceção no campo 

formal, ou seja, remoção das leis tidas como entulho autoritário18, por darem sustentáculo 

jurídico aos governos militares, entretanto, a Constituição Federal de 1988 construída 

                                                            
17 Cf Zaverucha (2005) é o processo de adoção e uso de modelos militares, conceitos, doutrinas, procedimentos e 
pessoal em atividades de natureza civil, dentre elas a segurança pública.  
18 Expressão cunhada para referir-se a legislação de viés autoritário sintonizada com as posturas abusivas do 
regime de exceção, que mesmo com o advento da Constituição Federal de 1988, permaneceu em vigor, indo de 
encontro a norma fundamental, o que é uma excrescência jurídica. 
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justamente sobre o pensamento político de retorno a democracia, manteve na segurança 

pública, o mesmo dispositivo do regime militar, o que não contribuiu para a democratização 

do setor, exercendo impacto na manutenção dos desmandos anteriores ao retorno à 

democracia, recaindo no que Zaverucha (2000, p.23) estabelece como” a democracia tutelada, 

situação esta intermediária entre um regime autoritário e um regime democrático, por sua vez 

espécie que pertence simultaneamente ao gênero da democracia e do autoritarismo, recaindo 

também no conceito de regime misto trabalhado por O’Donnell(apud WEFFORT,1992). 

Neste diapasão, relativo às violações dos direitos humanos praticados por policiais 

dentro de um processo de transição democrática levou o governo federal a exercer um papel 

mais ativo na proteção e promoção aos direitos humanos, criando condições menos favoráveis 

para a continuidade de práticas ilegais e violentas na remoção de conflitos. PINHEIRO; 

MESQUITA NETO (1997, P.6). 

Contudo um paradoxo restou evidente, pois enquanto a crise econômica assolava o 

país, durante o nosso processo de transição, nossa carta política estabeleceu com os ventos 

democráticos uma ampla e variada proteção penal quanto aos direitos e garantias individuais, 

porem em se tratando do aparelho policial do estado, em parte responsável pela concretização 

de tais direitos continuaram a operar na mesma lógica do regime autoritário. 

Ora é natural que, com o avanço dos preceitos de cidadania e a consciência dos 

valores do homem como sujeito de direito e obrigações no mundo civil, a sociedade desperte 

para o exercício e práticas marcantes de preceitos éticos-morais. Deste modo, começa a surgir 

uma tendência coletiva, visando exigir dos agentes públicos um comportamento e postura 

ética de conformidade com os valores cultuados pela sociedade, bem como daqueles que vão 

se incorporando ao universo cultural em questão. 

Sobre isto, em pesquisa realizada em 1987, período de transição democrática no 

Brasil, por NASCIMENTO et aIii (1987), representa bem a expectativa da sociedade quanto 

aos valores esperados dos policiais militares no exercício de suas funções, conforme Tabela 

1.1 e Gráfico 1.1, abaixo transcritos, in verbis: 
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Tabela 1.1- Expectativa do Cidadão Quanto ao Exercício da Função Policial – Militar 
 

EXPECTATIVA Nº ABSOLUTO NÚMERO RELATIVO 

Segurança 38 41,7% 

Respeito às Leis/Cidadão 16 17,6% 

Preparo Profissional 09 9,9% 

Bom Comportamento 08 8,8% 

Solidariedade 05 5,5% 

Atenção 03 3,3% 

Outros 06 6,6% 

Não Responderam 06 6,6% 

TOTAL 91 100,0% 

Fonte: Pesquisa dos Autores CAO/97 Nota: Respostas Múltiplas 
 
 
Gráfico 1.1 – Expectativa do Cidadão Quanto ao Exercício da Função Policial-Militar 
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De conformidade com tal perspectiva é prudente reconhecer que, desde a recente 

redemocratização do país, vem à sociedade despertando conscientemente seus ideais 

democráticos antes reprimidos, mas culturalmente bem próprios do caráter do povo brasileiro. 

Neste viés, faz-se necessário que as instituições se amoldem em busca de adequações à nova 

realidade, o que é difícil, sobretudo para aquelas que resistem tenazmente às mudanças, como 

as instituições militares, as quais foram formadas e doutrinadas para o exercício de suas 

funções numa ótica de defesa do Estado e não do cidadão. 

Frente a tal impasse, a velocidade de exigências sociais é bem maior que as 

respostas aceitáveis de tais instituições, gerando, portanto, o choque de condutas, que vem 

pondo em risco as atribuições constitucionais de nossas corporações, face o despertar de 

valores intrínsecos do regime democrático em nossa sociedade. NASCIMENTO et aIii 

(1987). 

Tal assertiva resta evidente, conforme pesquisa realizada por NASCIMENTO et 

alii (1987), onde especifica na visão da sociedade pernambucana, quais as virtudes 

necessárias para uma melhor atuação dos policiais – militares, exposta na Tabela 1.2 e no 

Gráfico 1.2, abaixo transcritos, in verbis 

 

Tabela 1.2 – Virtudes Necessárias Para Uma Melhor Atuação dos Policiais Militares 
 
ESPECIFICAÇÃO NÚMERO ABSOLUTO NÚMERO RELATIVO 

Senso de Justiça 53 14,3% 

Honestidade 51 13,8% 

Lealdade 46 12,4% 

Habilidade de Tratamento 42 11,3% 

Solidariedade 39 10,6% 

Dar o Exemplo 38 10,3% 

Dedicação 34 9,2% 

Coragem 32 8,6% 

Outros 34 9,2% 

Não Responderam 01 0,3% 

TOTAL 370 100,0% 
Fonte: Pesquisa Direta dos Autores CAO/97 Nota: Respostas Múltiplas 
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Gráfico 1.2 – Virtudes Necessárias Para Uma Melhor Atuação dos Policiais Militares 

 
Fonte: Pesquisa Direta dos Autores CAO/97 Nota: Respostas Múltiplas 

 

Em face do exposto, fortaleceram-se as pressões nacionais e internacionais sobre o 

governo brasileiro, que instado a agir no sentido de tentar por freio as ações evidentes de 

violações dos direitos humanos, levou o governo a editar o primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH I), onde os direitos humanos foram contemplados não apenas 

como direitos civis e políticos, mas também como econômicos sociais e culturais, tanto dos 

indivíduos quanto da coletividade, além da incorporação daqueles definidos nos Tratados 

Internacionais e validados por recepção interna pela Constituição de 1988. 

Com base no previsto no PNDH I, o governo brasileiro adotou em um espaço de 

tempo relativamente curto, várias providências relevantes que tiveram impacto no combate as 

violações graves dos direitos humanos no país, das quais a sociedade brasileira vinha sendo 

vítima, sobretudo pelos policiais, entre as quais destacamos: aprovação da Lei que transferiu 

da Justiça militar para a justiça comum a competência para julgar policiais militares nos 

crimes dolosos contra a vida; lei que torna crime o porte ilegal de armas, criando o sistema 

nacional de Armas; aprovação da Lei que tipificou o crime de tortura; aprovação da lei que 

deu competência a Justiça Federal para julgar os crimes contra os direitos humanos; 

aprovação de lei Complementar estabelecendo rito sumário nos processos de desapropriação 

ara fins de reforma agrária e lei estabelecendo a presença obrigatória do Ministério Publico 
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em todas as fases processuais que envolvem litígios coletivos pela posse da terra urbana e 

rural. 

Além dessas providências, o governo firmou convênios com Organizações não 

Governamentais (ONG), centros de pesquisa, instituições e agências internacionais de 

proteção aos direitos humanos e alguns delas investiram em medidas de conscientização e 

capacitação dos policiais sobre a temática dos direitos humanos. 

Além disso, o Governo federal envidou ações para coibir o trabalho infantil e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de seres humanos e valorização das 

populações indígenas e negras, entretanto, mesmo assim, com avanços reconhecidos, ainda 

hoje tem se verificado casos acintosos de violência no país, inclusive praticados por policiais 

os quais são divulgados pela mídia e denunciados nas ouvidorias de polícia, que constitui 

nosso objeto de estudo neste trabalho. 

Destarte o exposto, conforme analisaremos em outro momento, o intrigante é que 

grande parte das denúncias que chegam as ouvidorias terminam por não incitarem 

responsabilização, o que contribui com o processo de impunidade e incentivo indecente à 

repetição das práticas repudiadas, levando a um círculo vicioso de retroalimentação da 

impunidade e também ineficácia das ouvidorias.  

Com o panorama expresso por contradições extremas, tradições culturais pouco 

cooperativas, próprio de uma sociedade com baixo capital social e marcada por desigualdade 

social extrema a democracia brasileira tem tido avanços e estagnações, que comprometem o 

processo do caminhar para uma democracia efetiva. Considerando uma concepção de 

democracia meramente eleitoral, minimalista, nos moldes schupeterianos, nossos avanços são 

razoáveis, pois o país tem tido eleições regulares, os eleitos assumem e governam e o 

processo de escolha tem sido exemplo na comunidade internacional. 

Porém, quando o quesito se reporta a uma democracia mais vinculada a padrões de 

respeito aos direitos humanos e posturas republicanas de governança a qualidade de nossa 

democracia atesta a sua fragilidade, conforme afirma Zaverucha (2005, p.17 e 30): 

O grande desafio é criar uma democracia que consiga conciliar o aspecto formal 
(procedimento) com o conteúdo (substância). Ou seja, transformar uma democracia 
de direito em democracia de fato. [...] Caso a democracia brasileira venha, um dia, a 
ser efetivamente implementada, é condição necessária que o Estado de Direito 
diminua a distância entre a ordem legal formal e sua aplicação. 
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Neste sentido, de um modo geral, a exemplo de outras democracias, sobretudo as 

sul-americanas, as quais se libertaram recentemente de regimes políticos autoritários, 

apresentam dificuldades de efetivação e, por vezes, apresentam retrocessos políticos 

extremamente comprometedores, como tem sido o caso da Venezuela sob a égide de Hugo 

Chaves. 

Sob estes aspectos, temos que nossa democracia tem sido povoada por fatores 

comprometedores a sua evolução, até níveis de funcionamento considerados aceitáveis para 

todos. Mergulhada em fragilidades institucionais próprias de um regime político eivado de 

resquícios autoritários, temos ainda muito que caminhar para uma efetividade democrática 

com padrão de excelência. 

 Com efeito, convivendo com estruturas políticas deficitárias ─ com relevo nas 

relações Executivo-legislativo e estrutura partidária ─ e com uma quantidade expressiva de 

Veto-playeres19, a exercer influência nos bastidores do cenário político, além, de um path 

dependency vinculado a uma tradição histórica centrada em um autoritarismo, influenciando 

nas instituições formais e moldando comportamentos comprometedores, como é o caso, por 

exemplo, da Polícia brasileira quanto a práxis frente a temática dos direitos humanos, temos 

um cenário nebuloso. 

Isto posto, temos que a qualidade de nossa democracia apresenta níveis baixos de 

aceitabilidade, incorrendo em baixa orientação comunitária e consciência social, o que é 

comprometedor e relevante em nosso trabalho. Afinal, o incentivo a participação da 

cidadania, tende a contribuir com um melhor controle social, ajudando a construir 

mecanismos de responsabilização, sobretudo em se tratando de instituições policiais, que pela 

natureza de sua função, impacta diretamente sobre os direitos humanos e por decorrência, na 

efetividade democrática.  

Diante destas circunstâncias, o exercício da democracia representativa, através das 

ouvidorias de polícia, mais uma vez, ressalta a importância do fator controle como mecanismo 

que ajuda na persecução da qualidade democrática, objeto de nosso trabalho, objetivando 

aperfeiçoar o  instituto para que este funcione de modo coerente com os fins a que se destina. 

 

                                                            
19  Cf. Barry Ames (2003) são atores que agem com força política dentro do aparelho do estado, votando ou 
aprovando propostas que possibilitam a instabilidade política. Neste sentido, na maioria das vezes são Partidos, 
facções ou grupos com capacidade de obstaculação parlamentar. 
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1.3– As Ouvidorias de Polícia Como Instrumento de Participação Democrática 

 

A democracia representativa caracteriza-se pelo instituto do sufrágio como forma 

de garantir a participação da maioria dos cidadãos nas decisões públicas. Regra geral, um 

grupo de pessoas são eleitas para representar, através de instituições, em nome do povo, em 

tese, as suas pretensões. 

Contudo uma das maiores críticas a democracia participativa, que tem varrido o 

debate desde os primórdios de sua aplicabilidade tem sido a consulta una, por intermédio de 

eleições, onde o povo só é consultado uma vez por período considerado, e depois as decisões 

são tomadas em seu nome, pelos representantes eleitos, o que tem acirrado uma crise de 

legitimidade da representação política, mesmo considerando o caráter da democracia 

semidireta, onde os eleitos são legitimados para intervirem e decidirem. 

Neste afã, a democracia participativa ou deliberativa, que permite a participação 

dos cidadãos no debate público e em condições iguais de participação, tem ganhado maior 

legitimidade, em função de que as decisões políticas advêm de processos deliberativos de 

discussões centradas em princípios de inclusão, pluralismo e igualdade participativa com 

vistas à justiça social. 

Com efeito, tratando de participação democrática assegura Dallari (1998, p. 63) 

“onde não estiver assegurada a possibilidade de participação direta e indireta do povo no 

governo, não existe democracia, o governo não é legítimo e o povo não pode ser feliz”. No 

entanto, a representação tradicional tem estado em crise desde os primórdios da era moderna, 

conforme acentua Mendes (2007, p. 144) “os tradicionais mecanismos de representação 

política, que nos últimos 200 anos tem sido o principal elemento das democracias modernas, 

entram em crise, revelando fissuras profundas que afetam a legitimidade e a eficácia da 

democracia.” 

A crise aqui exposta, advêm sobretudo da legitimidade, afinal é impraticável, hoje, 

como a bom tempo a prática da democracia direta, devido a complexidade das sociedades 

contemporâneas, a despeito do que já abservara Rosseau a esse respeito, nas palavras de 

Mendes (2007, p. 146) “Rosseau assim como os Gregos, entende  que a liberdade só é 

possível na vida pública, na condição de cidadania, com os indivíduos produzindo 
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diretamente as próprias Leis, daí a observação do povo inglês que, embora se julgue livre, só 

o é durante a eleição dos membros do parlamento.” 

Contudo, conforme já salientamos a hipercomplexibilidade das sociedades levou a 

se consolidar no mundo inteiro o que “a partir do século XVIII, os ingleses consolidaram 

como legítimo os representantes representarem toda a nação e não interesses de regiões ou 

eleitores particulares. MENDES (2007). Ademais, tais preceitos também foram defendidos 

por Stuart Mill diante da impossibilidade técnica de participação direta nas grandes cidades. 

Ato contínuo, importante para o debate foi o estudo de Hannah Pitkin sobre 

representação, onde concluiu que os representantes não podem ser persistentemente contrários 

aos representados, o que significa uma separação completa entre eles, opinando por uma 

fórmula conciliadora, assim imposta: “o representante deve ser dotado de capacidade de ação 

e julgamento, com certo grau de liberdade para deliberar, mas não pode estar em oposição aos 

desejos do representados,” MENDES (2007, p. 148). 

Aglutinar o instituto da representação ao da participação é extremamente salutar, 

afinal são complementares como assevera Yong(2000) “ participação e representação são 

compreendidos como instrumentos complementares que, nas condições contemporâneas, 

pressupõem-se mutuamente. As formas de prestação de contas devem, assim, ser ampliadas e 

exercidas por procedimentos adicionais, por meio dos quais os cidadãos possam discutir um 

com os outros, e com os representantes, as políticas que tem sido difundidas.” 

Neste sentido, vinculando ambos os institutos, o da participação e da representação 

a experiência brasileira temos fundamentado em nossa Constituição Federal, que por sua vez 

assegura os princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo 

ao fundamentar entre o princípio democrático, e conseqüentemente, a indispensabilidade da 

participação popular na tomada de decisões políticas, direta ou indiretamente, por intermédio 

de seus representantes. 

Ato contínuo nossa Carta política também assegura a participação popular direta 

através dos institutos da iniciativa popular, do Plebiscito e do Referendo, conforme Artigos, 

14; 49, XV; 27§4º e 29,XII e a direta por intermédio do voto direto. Por outro lado, também é 

conferido aos cidadãos o direito de participar dos negócios públicos pela fiscalização dos atos 

da administração pública, que pode ser exercida de vários modos, conforme o Artigos, 5º, 
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XXXIV, LXXIII; 58,IV; 74§ 2º e sobretudo pelo direito de propor ação popular contra lesão 

ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. 

Todavia em uma concepção não minimalista de democracia dois termos se 

destacam quanto à aplicação da representação política vinculada a participação, conforme 

Mendes (2007, p. 148) “a existência de um déficit de controle da representação – a questão da 

prestação pública de contas (accountability) ─ e a necessidade dos representantes guiarem-se 

por um processo deliberativo por meio do qual justificam suas decisões com base em 

argumentos racionais.” 

Isto quer dizer, na verdade, que além de valer-se da participação direta e indireta, 

próprio da democracia semidireta a cidadania incita aos agentes públicos, que deliberem 

sempre em função de prestarem contas de suas ações, justificando seus atos pela racionalidade 

dentro dos princípios da razoabilidade. Entretanto é imprescindível à democracia que tal 

relacionamento esteja centrado nos princípios da publicidade e transparência. 

Consoante o exposto, assegura Morais (2008, p.137) “o estado de direito veio a 

estabelecer a legalidade sob a qual o próprio estado se submete e coloca a burocracia pública 

a serviço do interesse coletivo [...] coíbe-se, assim, a arbitrariedade, e a vigilância da 

sociedade, via controle externo sobre os poderes constituídos, tem sido reclamada como 

mecanismo indispensável à transparência da administração pública.” 

Aqui ressalta-se o controle da sociedade civil sobre o próprio estado, através do 

princípio da transparência nas ações públicas o que remetem sem dúvida a prestação pública 

de contas (accountability), como um vetor primordial, hoje, de respeito aos direitos humanos, 

neste caso, fundamental em nosso trabalho, que traduz o estudo sobre as ouvidorias de polícia, 

neste contexto. 

Contudo, para adentrarmos no enfoque das ouvidorias a funcionar como 

importantes instrumentos de participação democrática é preciso compreender o ambiente 

político em que elas foram implantadas no país, haja vista que na experiência internacional, 

conforme veremos adiante, elas já estavam sedimentadas neste período. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 ter tratado amplamente, e com relevo, os 

direitos e as garantias individuais, em função de ter sido a carta que referendou politicamente 

a libertação da sociedade do período autoritário, caracterizado pelo regime militar de 1964, 

ela não avançou no tocante à criação de ouvidorias, pelo contrário, apesar de ter sido tentada 
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sua implantação no período final do regime de exceção, tais tentativas foram sempre 

rechaçadas, onde se esperava que varrido o regime em 1985 e, a carta constitucional com o 

olhar político libertador fosse contemplar as ouvidorias, mas assim não aconteceu, o que fica 

evidente nas palavras de Lyra(2000,p.74-75): 

A Comissão Provisória de estudos constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450, 
de 08 de julho de 1985, presidida pelo professor Afonso Arinos, propunha 
expressamente a implantação do instituto sueco [...] denominado ‘ Defensoria do 
Povo’[...] o primeiro substutivo manteve a previsão do instituto. Entretanto, o relator 
Bernardo Cabral não o manteve no segundo, transferindo para o Ministério Público 
algumas de suas atribuições. 

 

O fato porem é que em 1991 foi implantada a primeira ouvidoria pública no Estado 

do Paraná e em 1995, através do Decreto nº39.900, de 01 de janeiro de 1995 foi criada a 

primeira ouvidoria de Polícia no estado de São Paulo, a qual foi regulamentada pela Lei 

Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997, o que abordaremos com maior realce no 

capítulo 2 deste trabalho. 

Do ponto de vista político, o Brasil vivenciava o período de transição democrática, 

a despeito do que vinha ocorrendo com diversos países da America latina, os quais passaram 

por processos idênticos de submissão a regimes políticos autoritários dos anos 60 a 80 do 

século passado. 

Conforme já analisamos, esses regimes, de um modo geral, e em particular no 

Brasil, implantaram práticas políticas restritivas das liberdades individuais, prevalecendo o 

arbítrio e o uso do aparelho do estado ─ em especial as Forças Armadas e o aparato policial ─ 

na Lógica da Doutrina de Segurança Nacional20, onde a polícia passou a funcionar na estética 

da defesa do estado, em detrimento da defesa dos cidadãos, o que por decorrência levou ao 

abuso e violações, inclusive graves, dos direitos humanos, o que fica evidente nas palavras de 

Donnici ( 1990, p. 60): 

Como o Decreto 667 foi criado para que o governo central não abdicasse do 
autoritarismo, sob a alegação do combate a subversão com a enorme influência dos 
DOI-CODI; a prevenção e a repressão ao crime tradicional, ou seja, a segurança 
pública foram totalmente abandonadas, havendo uma preocupação única com a 
segurança nacional [...] na verdade o policial brasileiro escalado para conter a 

                                                            
20 Define objetivos Nacionais Permanentes sob a ótica de uma guerra permanente entre o ocidente cristão e o 
leste comunista divide o mundo não tanto em Estados Nacionais, mas em fronteiras ideológicas. Extrai daí a 
noção de inimigo interno (o comunismo entendido de forma abrangente) e com ele, justifica o novo papel dos 
militares. Torna-se a filosofia oficial do regime militar e termina por sacrificar o bem estar em proveito da 
segurança. 
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subversão política, abre mão de seus ideais políticos, tonando-se um adepto da 
ideologia política imperante. 

Mesmo com o universo social, naquele momento histórico, ávido de valores 

democráticos, os quais estavam relegados na sociedade em face do regime de exceção, a 

realidade prática, evidente nas ruas, em termos de práticas abusivas continuavam, o que tem 

perdurado em nossa transição incompleta. 

Neste contexto cresceu a pressão social sobre o governo, muito em parte das 

organizações não governamentais (ONGs) e dos institutos de pesquisa como, por exemplo, o 

Centro de Estudos de criminalidade e segurança pública (CRISP) em Minas Gerais, o Núcleo 

de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), o CENDHEC em 

Pernambuco, entre outros. 

Consoante o exposto é próprio afirmar que no ambiente da transição democrática 

brasileira, as ouvidorias como instrumentos de controle da administração pública estavam em 

pauta, inclusive nos debates dos constituintes, conforme já afirmamos, contudo no texto final 

elaborado, os constituintes optaram por conferir algumas das atribuições previstas para a 

defensoria do povo21 ao Ministério Público, o que fica claro nas palavras de Comparato 

(2005, p. 40): 

O tema do controle da administração pública e a instituição de ouvidorias calcadas 
no modelo do ombusdman sueco eram assuntos presentes na agenda pública do país 
no momento da passagem do autoritarismo para a democracia [...] o ante-projeto 
Arinos foi aprovado em 1988, contudo, [...] optou por conferir algumas das suas 
atribuições ao Ministério Público. 

 

É conhecido, porém, que ocorreram pressões lobistas por parte do Ministério 

público nos trabalhos constituintes, com vistas a não implantação no Brasil do Instituto do 

Ombudsman, entretanto, a disposição contida no Art. 37, § 3º da Constituição Federal, 

aludindo que: “ as reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 

em Lei”  foi no dizer de Comparado (2005), “ o que permitiu a implantação de numerosas 

ouvidorias setoriais, nos ramos mais diversos da administração pública nos níveis federal, 

estadual e municipal.” 

                                                            
21 Cf. Pinto Lyra (2000) Esta foi a denominação estabelecida para a Ouvidoria brasileira na Comissão Provisória 
de estudos constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91450, de 18 de julho de 1985, presidida pelo jurista 
Afonso Arinos. Pelo Projeto teria amplos poderes, entre os quais, zelar pelo efetivo respeito dos poderes do 
Estado aos direitos assegurados na Constituição Federal. 
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A partir de então houve uma verdadeira pulverização de ouvidorias públicas e 

privadas no país, o que foi reforçado pela emenda constitucional nº 19, de 04 de junho de 

1988, que a rigor melhor delineou o disposto no Art. 37,§ 3º, in verbis: 

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 assegurados 
a manutenção do 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. 5º, X e XXXIII. 

III – A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 
cargo, emprego ou função na Administração pública. 

 

Assim, retomando o foco deste ensaio, as ouvidorias de polícia tomaram corpo, a 

partir de sua necessidade evidente, como instrumentos de controle externo, muito bem 

colocado nas palavras de Zaverucha (2006, p. 53) “É necessário criar instrumentos de 

combate da sociedade sobre a polícia para que o Corporativismo e outras ingerências 

indevidas (clientelismo e/ou corrupção) não impeçam o cumprimento igualitário da Lei.” 

A partir da criação da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo em 1995, a 

primeira do país, o instituto rapidamente expandiu-se no Brasil, dentro da lógica sistêmica de 

se ampliar, através delas, o controle externo das atividades policiais exercido pela sociedade 

civil, nos moldes da democracia associativa, sob a qual a efetividade da participação cidadã é 

mais intensa neste contexto. 

Com efeito, a instituição de ouvidorias é algo que tem dado certo em muitos países, 

demonstrando que quando se criam instituições externas aos órgãos operadores, com a 

finalidade de fiscalizar, criticar e também ouvir estes órgãos, tem havido bons resultados em 

se tratando de controle social através da participação. MELO (2007). 

É fato que, apesar dos resultados obtidos pelas ouvidorias, sobre o modus agendi 

dos policiais no país, que em muito tem melhorado, ainda tem sido grande e repetitiva as 

violações dos direitos, implicando que é preciso avançar com a implantação e fortalecimento 

dessas instituições no Brasil, afinal ainda é tímido o papel exercido por elas, as quais padecem 

da autonomia necessária para o real exercício de suas funções, conforme veremos com maior 

propriedade no Capítulo 2 deste trabalho. 
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2. ORIGEM, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E DESENHO INSTITUCIONAL 

DAS OUVIDORIAS DE POLÍCIA ORIUNDOS DA EXPERIÊNCIA 

INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

2.1 Origem e Evolução das Ouvidorias de Polícia no Contexto Internacional 

Inicialmente é preciso averiguar o aparecimento do ombudsman que teve sua 

origem na Suécia no século XVIII, mais precisamente em 26 de outubro de 1713, “quando o 

Rei criou o cargo de “drosten” exercido por um funcionário que tinha a responsabilidade de 

controlar as atividades dos juízes.” RODRIGUES et. alii (1998, p.28). 

O fato do Estado sueco não ter inicialmente consagrado a tripartição de poderes 

idealizada por Montesquieu, em razão do autoritarismo monárquico, tornou possível que este 

funcionário exercesse o controle das atividades jurídicas e administrativas, estabelecendo 

desde os primórdios toda uma tradição de controle externo sobre a administração pública. 

Com a promulgação da Constituição de 1809, conhecida por regeringsform foi 

introduzida a figura dos delegados parlamentares (justitieombudsmen) que tinha a obrigação 

de: “controlar a observação das leis pelos tribunais e funcionários, processando-os perante os 

tribunais competentes, conforme as leis, aqueles que, no exercício de suas funções tenham, 

por parcialidade, favor ou qualquer outro motivo, cometido ilegalidade ou negligencia no 

cumprimento adequado de seus deveres de oficio” RODRIGUES et alli(1998, p.29). 

Corroborando com este argumento assegura Amaral Filho (1993, p.22) que “o 

direito de petição consagrado a todos os cidadãos pela Constituição de 1809, em reclamar 

contra atos de funcionários, inclusive de juízes, refletiu na criação do Ombudsman em várias 

constituições modernas.” 

Com efeito, neste sentido o instituto do ombudsman expandiu-se fortemente, de 

sorte que hoje tem notada amplitude política, sobretudo nos regimes de elevada gradação 

democrática, como é ocaso da Suécia e dos países nórdicos como um todo, aliás o modus 

agendi do instituto enaltece a participação política da cidadania e o controle social, assim 

corrobora com a proteção aos direitos humanos e o desenho institucional da democracia. 

Entretanto, asseguram os historiadores que a figura de controle da administração 

pública “é encontrada em tempos remotos como na Grécia antiga, onde em Atenas e Esparta 
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existiam os euthynoi e os ethrai que se dedicavam a controlar as atividades dos funcionários 

públicos e dos governos locais.” LIMA (2008, p.29) 

Também no Brasil colonial tivemos a nomeação de Ouvidores, sendo Pedro Borges 

o pioneiro registrado pela história, o qual foi nomeado pelo governador geral Tomé de Souza 

em 1549, quando o governo português decidiu através dos governos gerais acompanhar mais 

de perto as atividades administrativas da colônia, naturalmente descentralizadas em função do 

sistema de capitanias hereditárias que foi implantado no país. 

Notadamente disperso e em função também da imensidão do território brasileiro, o 

exercício das funções tornou-se incipiente e com pouco efeito prático, o que forçou o governo 

português a nomear, em comum acordo com a Igreja católica ─ afinal, o Estado português a 

época, adotava a união entre Igreja e Estado ─ os bispos, com a missão paralela de funcionar 

na colônia, como ouvidores da coroa portuguesa. 

Neste sentido, tais experiências foram frágeis em função de seu baixo grau de 

institucionalização, diferentemente da experiência sueca, que guardadas as proporções, desde 

seu início, apresentaram resultados razoavelmente satisfatórios, mesmo estando o ombudsman 

vinculado ao Rei desde 1713, quando foi instituído como hogsta ombudsmänem (supremo 

representante do rei).” GOMES (2000, p.54). 

Contudo, com a constituição sueca de 1809, agora já inspirada também nos ideais 

de Montesquieu, fruto em parte, da retomada da força parlamentar, temos em seu Art 96, o 

seguinte, segundo Gomes (2000, p. 54): 

O parlamento designará pelo menos dois cidadãos de reconhecida competência legal 
e marcante integridade para supervisionar, na condição de ombusdman 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 atos ilícito mediante parcialidade ou favoritismo, ou de outra forma, ou 
se omitirem no cumprimento do dever; o ombusdman 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. 

 

Isto posto, é categórico afirmar que desde 1809, buscou a Constituição sueca 

estabelecer um mecanismo de equilíbrio entre o poder do monarca (Rei) e do Parlamento 

primando pela implementação de um controle recíproco. Com a competência de nomear 

ombusdman para fiscalizar a observância das leis por parte de todos os funcionários e 
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empregados, inclusive com o poder de instaurar processos perante os tribunais evidencia o 

grau de autonomia dessas propostas perante a cidadania e a administração pública. 

Entretanto, mais afeto a nossa pesquisa, afirma Lyra (2000, p. 55): 

que em 1915, após a reforma da organização militar na Suécia, foi instituído o 
militieombusdman, que passou a controlar a administração militar, antes subtraída 
do controle do parlamento. [...] a reforma de 1967 estabeleceu três ombusdman com 
o mesmo status e sob a mesma denominação, os justilieombusdman [...] o primeiro 
ligado ao bem estar do administrado, o segundo a assuntos concernentes ao poder 
judiciário e a esfera militar e o terceiro matéria pertinente a esfera civil. 

Embora a Constituição sueca tenha mais de duzentos anos não tem apresentado 

solução de continuidade quanto ao sistema de ouvidorias, cuja legitimidade é anterior a 

própria constituição e eivada de forte aceitação, afinal, conforme relatado por Kejen 

Swasnströen, no I Forum Internacional de ouvidores/ombusdman/defensores Del 

pueblo/provedores de justiça, nestes termos: “one of the most fundamental, and maybe 

somewhat surpring, experienses of the swedish Office is the democracy is not realy a pré-

condition for the effective ombudsman instition. The work of in ombudsman may, however, 

contribute to developing an shenghening democracy in a country.” 

Deste modo, fica claro que toda tradição sueca é anterior a constituição que hoje a 

legitima, afinal, mesmo sob o jugo da monarquia autocrática, com o poder absoluto nas mãos 

do Rei, a Suécia experimentou uma experiência revolucionária como forma de garantir o 

direito dos cidadãos, que foi o controle exercido pelo chanceler de justiça (justilienkansler). 

Também é relevante colocar que, embora sob regras autoritárias, quanto aos 

direitos e garantias individuais, a Suécia já apontava caminhos de proteção para os cidadãos 

através do ombudsman, que também corrobora com a afirmativa de Gomes (2000,54) “em 

1776, como colorário do declínio da realeza e do fortalecimento do parlamento (riksdag), a 

nomeação do chanceler passa a ser atribuição do parlamento e não mais do monarca [...] de 

agente do Rei a  mandatário do parlamento, controlando em seu nome, a administração e a 

justiça.” Deste modo, embora tenha a partir de então a legitimidade parlamentar, é inegável 

que antes dela, mesmo em nome do Rei, aquele funcionário já exercia atividades de ouvidoria 

com o mesmo fim, o que enfatiza a tradição do instituto na democracia sueca. 

Hoje, contudo, o papel do ombudsman sueco é atuar como um fiscal parlamentar, 

contribuindo com a cidadania na observância das leis, zelando como uma espécie de defensor 
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contra regras autoritárias. Com isso o ombudsman contribui com o estabelecimento de uma 

accountability com relação aos prepostos do estado.  

Ao deixar de ser administrada pela Suécia em 1809, “a Finlândia passaria a sê-lo 

pela Rússia, contudo sob a égide de sua Constituição de 1772, na qual aparecia o 

(justilienkansler) como conselheiro e funcionário da coroa. Na constituição de 1919, foi 

implantada uma instituição semelhante à do Ombudsman sueco, o oikensasiamies, agente da 

lei” GOMES(2000, p.55). 

Pelo visto guardando a tradição advinda da Suécia, a Finlândia manteve o instituto 

do ombudsman para controlar as atividades administrativas, militares e judiciárias, contudo 

para tal atuou com apenas um defensor em todos esses campos até recentemente. Entretanto, 

atualmente atua com diversos defensores em campos específicos, retomando a tradição 

ampliada do instituto já adotado pela Suécia. 

Assim lá existem defensores para a proteção do consumidor, para igualdade de 

oportunidades, para proteção dos enfermos, para os direitos das crianças entre outros, o que 

indica um forte direcionamento do instituto para a proteção dos direitos e garantias 

individuais e proteção ampliada da cidadania, portanto, com forte vínculo com a tradição 

democrática dos países nórdicos. 

A Dinamarca por sua vez em 1953, irradiada pelos ventos da Suécia e Finlândia 

instituiu um ombudsman para assuntos militares e outro para assuntos civis, contudo este 

ombudsman para assuntos civis também estendia sua ação fiscalizadora para os órgãos 

públicos, entidades eclesiásticas e militares. 

A Noruega, a rigor, estabeleceu sua ouvidoria, o Comitê dos ombudsmen, que foi 

um colegiado de sete membros para atuar no âmbito das forças armadas em 1952, entretanto, 

apenas em 1962 foi instituído um ombudsman para assuntos civis, mas não atua sobre 

decisões do Parlamento, do Rei, interventores da contabilidade pública e do ombudsman das 

forças armadas. 

Em 1957 foi a vez da República Federal da Alemanha22 adotar um instituto similar, 

no caso o Comissário Parlamentar para as forças armadas e, em algumas regiões do país, 

                                                            
22 Estado que surgiu a partir da unificação das zonas de influência sob a ocupação das potencias vencedoras, da 
II Guerra Mundial, lideradas pelos Estados Unidos, tendo estabelecido um governo autônomo na cidade de 
Bonn. Em resposta a URSS, em sua área de influência, estabeleceu a República Democrática Alemã (RDA). 
Ambas as Repúblicas foram unificadas a partir da queda do muro de Berlim e da implosão do império soviético. 
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adotou a figura do representante do cidadão a quem competia defender os interesses da 

população quanto a prestação dos serviços públicos. 

Em 1962 a expansão do instituto chegou a um país de língua inglesa, no caso a 

Nova Zelândia, que o adotou sob o rótulo de “Parliamentary Commissioner”, a quem 

competia investigar as reclamações sobre as decisões praticadas pelo poder judiciário ou de 

decisões tomadas pelos conselhos locais” GOMES (2000, p.56). Alguns anos após, 

particularmente em 1976 foi instituído o cargo de comissário parlamentar para a defesa da 

privacidade e, em 1986, um comissário parlamentar para o meio ambiente. Do exposto mais 

uma vez se enfatiza o viés do instituto com a proteção aos direitos e garantias individuais e 

coletivas do cidadão. 

Em 1967, O Ombudsman foi instituído na Inglaterra com a denominação de 

Parliamentary commissioner for admistration aos quais compete atender queixas dos 

cidadãos via deputados do parlamento e sua atividade sofreu fiscalização de uma comissão da 

câmara dos comuns em 1974 o instituto foi estendido para atender a outras demandas de 

governos locais. 

Seguindo mais ou menos a mesma lógica, vários outros países foram instituindo 

suas ouvidorias. A Austrália em 1976, a qual em 1979 estendeu o instituto aos seus estados, 

na ordem de um ouvidor por estado. Em 1977 a Áustria instituiu o Ombudsman. Em 1971 o 

Estado de Israel instituiu uma divisão especializada para atendimento de queixas dos cidadãos 

contra qualquer instituição ou organismo do estado com procedimento semelhante aos do 

ombudsman. 

A França em 1976 instituiu o “médiateur” com competência semelhante ao 

ombudsman, porém bem ampliada já que abrange poderes sobre todos os órgãos detentores de 

funções públicas, podendo inclusive, sugerir leis ou regulamentos em razão dos casos 

averiguados. 

Em Portugal, decorrente da Revolução dos Cravos23, segundo Amaral Filho (1993, 

105-106) “o povo passou a contar com o provedor de justiça, órgão independente eleito pela 

assembléia da república, figurando seu titular como terceiro funcionário da administração 

                                                            
23 Movimento político-militar, que em 25 de abril de 1974, derrubou o regime autoritário de inspiração fascista, 
liderado por Antonio de Oliveira Salazar, em Portugal. Dela decorreram aspectos interessantes de transição 
democrática, que também se verificou no sul da Europa, ainda nos anos70, nos anos 80 na America latina, pós-
libertação dos regimes autoritários e também, na Europa Oriental nos anos 90, após a ruptura do regime 
soviético. WEFFORT (1992). 
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portuguesa, tratando das reclamações e queixas sobre atos e erros da administração pública, 

devendo providenciar e reparar injustiças.” 

A Constituição portuguesa de 1976 por sua vez consignou o instituto do 

ombudsman com a ação primaz de provedor de justiça, contudo uma das atribuições típicas 

deste alto funcionário seria o caráter pedagógico perante os cidadãos quanto à divulgação em 

termos de sentido e alcance dos direitos e liberdades fundamentais, o que foi um avanço 

significativo quanto à proteção dos direitos humanos. 

A Constituição espanhola de 1978 criou o “defensor del pueblo” na mesma ótica da 

defesa dos direitos fundamentais e influenciou fortemente a ampliação do instituto para a 

America latina. O modelo espanhol prima pelas características do modelo sueco, onde seu 

titular é eleito pelo parlamento, passando a exercer sua competência sobre todos os órgãos da 

administração pública, inclusive sobre atos de ministros e decisões administrativas do 

governo. MEDAUAR (apud RODRIGUES et alii 1988). 

Em 1980 a Holanda instituiu o seu ombudsman com competência ampla sobre toda 

a administração pública, a polícia e o comissariado da província e municípios, de modo que 

todas as grandes cidades do país contam com defensores próprios e independentes. 

A Itália teve desde 1974 algumas iniciativas adotadas em algumas regiões (Ligúria, 

Toscana e Lácio), contudo hoje é obrigatória em todas as regiões do país, devendo os 

conselhos regionais eleger os Difensorre cívico. 

Pelo exposto é notório o amplo crescimento do instituto do ombudsman a nível 

internacional tendo, a rigor, sua expansão ocorrida no primeiro momento, a partir da Suécia, 

pelo continente europeu, conforme analisamos, embora também tenha se instituído em outros 

países fora do eixo europeu, como na América e em outros continentes. 

Com a nova dimensão política advinda do processo de globalização internacional, a 

formação de blocos regionais como a União Européia (UE), o acordo de livre comércio da 

América do norte (NAFTA), O mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e da associação de 

nações do sudeste asiático (ASEAN), dentre outros, tem se verificado a configuração dos 

fenômenos da supranacionalidade e da transnacionalização, com repercussões nos campos 

político, econômico, social, cultural e jurídico, inclusive com a institucionalização de 

consagrados institutos de valor histórico no âmbito nacional para níveis e dimensões supra-

estatais. 
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 Diante disto, na ambiência da união européia, temos alguns exemplos destas 

instituições, segundo Magalhães (2002, p. 227) 

São instituições da União Européia: A Comissão Européia; O Parlamento Europeu; 
O Conselho; o Tribunal de justiça; O Tribunal de primeira instancia; O Tribunal de 
Contas; O Banco Europeu de Investimentos; O Comitê das Regiões; O Provedor de 
Justiça; O Instituto monetário europeu; [...] O Provedor de justiça investiga as 
reclamações relativas à má administração, injustiça, discriminação, irregularidades 
administrativas, abuso de poder, falta ou denegação de informações e demoras 
desnecessárias [...] atua como ombudsman, mas a instituição pode ser o embrião de 
um futuro ministério público da União Européia. Grifo nosso. 

Na verdade tal instituto em nível comunitário foi implementado pelo Tratado de 

Maastricht em 1992 e, pela natureza de sua expressão supranacional, reforça o sistema de 

proteção internacional dos direitos humanos à medida que, dentre as competências estatuídas 

para tal ouvidor, verifica-se como lato sensu similares aos demais ouvidores, enfatizando a 

forte expressão vinculada a proteção dos direitos e garantias individuais dos cidadãos. 

A implantação das ouvidorias no continente americano, sobretudo na América 

latina e no caribe tem razoável vinculação com o processo de redemocratização verificado no 

subcontinente nas décadas de 80 e 90 do século passado. Inicialmente o processo se deu com 

a instituição do ombudsman em Trinidad e Tobago em 1976, cuja indicação era do presidente 

após consulta ao primeiro Ministro e ao líder da oposição. Tal ombudsman teve seus poderes 

estatuídos pelo parlamento, sendo similares aos da alta corte do país. Logo, pode convocar 

testemunhas e requerer documentos públicos, mas é obrigado a prestar contas sobre os dados 

obtidos no exercício de suas atribuições, sendo também protegido por imunidade parlamentar. 

Em 1985 a Guatemala instituiu o procurador de los derechos humanos no capítulo 

de sua Constituição alusivo as garantias constitucionais e defesa da ordem constitucional.  O 

detentor do cargo é constitucionalmente falando, o defensor dos direitos humanos e tem 

poderes para supervisionar a administração pública governamental em matéria de direitos 

humanos, investigar e denunciar comportamentos lesivos as pessoas e representar privada e 

publicamente por atos e comportamentos contra os direitos humanos constitucionais. 

Além desses países, o instituto se expandiu para vários outros do subcontinente 

latino-americano, a saber: México (1990), El Salvador (1991), Colômbia (1991), Costa Rica 

(1992), Honduras (1992), Argentina (1993), Bolívia (1994), Nicarágua (1995), Peru (1996), 

Panamá (1997), Venezuela (1999). 
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O instituto da ouvidoria nesses países apresenta segundo Gomes (2009, P.60-61) 

duas características bem acentuadas e uma peculiaridade “a tutela expressa aos direitos 

humanos [...] a atuação no âmbito da discricionariedade [...] ampliação do plexo das 

competências tradicionalmente reservadas ao instituto do ombudsman. 

Do mesmo modo, corroborando com esta assertiva temos a afirmação de Uggla 

(2004, p. 45):  

The strong association between the ombudsman and the area of human rights 
confers particular importance on that institution. Given the central role of human 
rights in recent processes Of democratization, and the systematic prior abuse, of 
such rights under authoritarian rule, the ombudsman’s work take on special 
symbolize importance in many countries. 

 

Em função do exposto e mesmo, pelo lapso temporal em que foram implantadas   

no continente latino Americano, de fato coincide com o período afeto a redemocratização 

desses países, de sorte que incluso ou ladeado a este processo, as  ouvidorias latino 

americanas não estão dissociadas da luta pelos direitos humanos, o que é próprio de países 

que se libertaram de regimes autoritários, como de resto, foi o caso de praticamente toda 

América Latina, nos anos recentes. 

Em uma lógica diversa, ou seja, não necessariamente envolvida em lutas libertárias 

de regimes autoritários estão os países da América do Norte, mais especificamente os Estados 

Unidos e o Canadá com um grau bem mais acentuado em termos democráticos. 

Com efeito, nos Estados Unidos de acordo com Lemgruber (2007) “o movimento 

civil pelo controle externo sobre as forças da Lei começou nos anos 70, o modelo mais 

comum é o de ouvidorias ( Civilian Complaint Review Boards – CCRB).” 

Desta forma nos Estados Unidos, grosso modo, fruto com certeza de toda uma 

tradição de descentralização política bastante efetiva temos uma grande variedade de 

mecanismos de controle externo das instituições, entre as quais as policiais, que segundo a 

mesma tradição são muitas e de vários níveis e instâncias de poder. Existem polícias federais, 

estaduais, municipais, metropolitanas, o que comporta e incita um sistema amplamente 

descentralizado das instituições de controle, inclusive dos policiais. 
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Logo nos EUA conforme salientamos se destacam os Civilian Complaint Review 

Boards, que tem poder revisor sobre o trabalho investigativo dos órgãos de controle interno 

das policias não podendo impor sansões, mas apenas recomendá-las. 

Embora funcionem como instrumentos de controle externo das policias os CCRB 

são dispõem do poder de propor e recomendar revisão acerca dos atos apontados como 

providências pelos órgãos de controle internos da polícia, logo vemos que neste sentido 

produz um controle frágil. De um modo geral, estes órgãos não tem poder para analisar 

aspectos mais profundos envolvendo as polícias, mas apenas queixas individuais, sobretudo 

sobre abusos, linguagem ofensiva ou racismo. 

Outra questão é que o modelo é incipiente, pois recebe as queixas dos próprios 

departamentos de polícia, os quais podem ou não, passar todas as queixas, além do que não 

dispõem de orçamento próprio, tendo, portanto, um poder limitado. 

Ademais, tal modelo regra geral é um colegiado que exerce o controle externo, mas 

não tem capacidade investigativa nem poder de impor sansões, exceto em alguns casos como, 

por exemplo, o CCRB de Nova York, que tem autorização para investigar por conta própria, 

desvios de conduta de policiais, podendo inclusive intimar testemunhas e trabalhar com 

mediação de conflitos. A título de exemplo, em 1999 esse órgão trabalhava com 170 

funcionários, dos quais 100 eram investigadores, o que mostra a sua importância no contexto, 

qual seja funciona como um board qualificado em relação a imensa maioria deles, em função 

da capacidade efetiva de fiscalização. 

Ato contínuo, as ouvidorias tem se expandido nos Estados Unidos e além dos 

Civilian Complaint Review Board, cujo modelo concentra-se lato sensu em reexame das 

investigações procedidas pelos órgãos corretivos internos, exceto alguns mais possantes como 

o de Nova York, existem modelos investigativos e de garante da qualidade; modelos de 

monitoramento, avaliação do desempenho e modelos de monitoramento federal. 

Os modelos investigativos e de garantia de qualidade, destinam-se em geral a 

supervisionar a atuação dos controles internos, objetivando manter um padrão de qualidade do 

desempenho das polícias. Um bom exemplo é o Office of independent Review (OIR) 

estabelecido em 2001 no condado de Los Angeles, o qual tem amplos poderes para fiscalizar o 

trabalho do Internal Affairs Division(Corregedorias de Polícia). 
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Seguindo a tradição de amplos instrumentos de controle externo, neste particular 

modelo, temos a Police Comission e um inspetor General cuja responsabilidade é determinar 

responsabilidades sobre uso da força e de armas de fogo dos agentes do Los Angeles Police 

Department (LADP), ocorrem dentro dos padrões aceitáveis. 

Outro exemplo é o Office of Citizen Complaint (OCC) de San Francisco, que com 

um quadro de cerca de vinte investigadores tem poder de intimar pessoas e fazer 

recomendações sobre os procedimentos da Polícia. 

Do exposto conclui-se que o modelo também é limitado, pois não existe uma 

determinação compartilhada para responsabilização, mas de toda sorte, funciona como um 

instrumento que possibilita o exercício do controle da qualidade dos serviços policiais, os 

quais pela sua pulveridade, amplamente difundida na sociedade ajuda a manter um padrão de 

controle dentro da tradição americana. 

Já os modelos de monitoramento e avaliação do desempenho, dizem respeito a 

avaliação externa dos departamentos de polícia. Um exemplo citado no Guia Para 

Implantação de Ouvidorias é o Los Angeles Sheriff’s Department special Counsel, Conselho 

Especial do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que é nomeado pelo Board 

of Supervisiors, equivalente as Câmaras municipais brasileiras, as quais tem amplos acessos a 

pessoas, documentos, relatórios e dados para investigar sobre atitudes do Departamento e 

desvios dos policiais. 

Trabalhando em conjunto com as policias, o Board of Supervisiors desenvolveu 

banco de dados para medir o desempenho da polícia, recomendando medidas profiláticas, 

sempre que necessário. Além disso, acompanham ações judiciais movidas contra a polícia, 

por violência policial e publica relatórios de monitoramento, que ajudam a estabelecer um 

padrão de transparência da polícia perante a cidadania, consubstanciando-se em um modelo 

de intervenção preventiva, pois avaliando as práticas e as investigações da Polícia 

comparando-as com outras Corporações policiais, estabelece parâmetros comparativos que 

ajudam a construir um padrão  de conduta aceitável junto aos cidadãos. 

O modelo de monitoramento federal existe e é acionado quando os Departamentos 

de Polícia criam obstáculos externos ao controle. Neste caso, é acionada a divisão de direitos 

civis do Departamento de justiça, que tem poder para investigar e intervir, no sentido de 
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adotar as medidas saneadoras, caso as autoridades locais ou estaduais, não se antecipem em 

fazê-lo, o que demonstra a funcionalidade deste instrumento de controle.  

Em síntese, hoje nos Estados Unidos, os institutos das ouvidorias de polícia existem 

e são uma realidade, embora com características próprias, em função da tradição política 

americana, voltada a descentralização, em face da autonomia dos Estados, decorrente  do 

modelo federativo. Assim, na essência existem instâncias de controle com maior ou menor 

poder de fiscalização e controle, o que é compreensível em termos políticos, abrindo espaço 

para inúmeras instâncias de controle, sejam elas municipais estaduais e federais. 

No Canadá, país composto por nove províncias, sete delas dispõem de órgãos de 

controle externo da polícia, as exceções são s províncias de Alberta e Britrish Columbia. Na 

verdade não existe um Ombudsman nacional no Canadá, contudo Nas províncias nominadas 

existe um ombudsman parlamentar geralmente denominado “Citizen Protector ou Citizens 

Representative”. 

Especificamente quanto ao controle externo das policiais, nestas sete províncias 

existem órgãos de controle externo que investigam atos e queixas alusivas ao desempenho 

destas instituições, quase sempre apurando os casos de maior gravidade, como o Police Ethics 

Commissioner of Quebec, que tem poder investigativo sobre homicídios e lesões corporais 

graves resultantes de ações policiais. 

A Law Enforcement review Agency, de Manitoba, que investiga quaisquer queixas 

contra policiais, tendo o poder de solucionar os casos menos graves através de mediação de 

conflitos, que por sua vez atesta a pretensão em operar com práticas policiais dentro da 

filosofia da polícia comunitária, que é a mediação, aliás, de forte tradição histórica em todo o 

Canadá. 

O Special Investigations Unit (SIU) of Ontário que tem poderes bem mais amplos, 

pois a Polícia é obrigada a informá-lo sobre casos de lesão corporal grave ou morte 

envolvendo policiais, podendo no processo investigativo a SIU tomar depoimentos, ouvir 

peritos, rever atos (pericias) e produzir provas. 

De um modo geral é possível se observar, que a exemplo dos Estados Unidos, o 

Canadá também dispõe de mecanismos de controle externo da polícia com maior ou menor 

grau de efetividade em sua missão. Uns tem mais poder outros menos, mas de resto existem 
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mecanismos que buscam impor responsabilização efetiva quanto aos desvios de conduta 

policial e mau desempenho das instituições policiais. 

 Na verdade, de fato, isto tem sido uma práxis nos países de grau democrático mais 

acentuado, como os da Europa e America do Norte, embora conforme analisamos, o instituto 

das ouvidorias tem se expandido na esfera internacional ajudando, em grau proporcional bem 

diverso, a construção de mecanismos, procurando também e, sobretudo, contribuir com a 

democracia em países situados fora do eixo europeu e norte americano, onde a democracia 

precisa avançar a passos mais largos. 

 

2.2 Origem e Evolução das Ouvidorias de Polícia no Contexto Nacional 

 

Como já verificamos tivemos no Brasil experiências remotas em termos de 

ouvidorias, mais precisamente no período colonial, entretanto, pela baixa institucionalização e 

pela própria condição de colônia de Portugal, além dos fins para as quais foram criadas elas 

terminaram não prosperando no Brasil. 

De resto apenas em tempo histórico recente é que as ouvidorias lato sensu 

ganharam corpo no país. Em 1823 José de Souza Mello, então deputado constituinte 

apresentou proposta para instituição em cada província de um ouvidor, que na verdade não 

chegou a se efetivar. 

Contudo, de acordo com Gomes (2000, p. 62-63) “praticamente houve um lapso na 

historiografia brasileira desde aquela iniciativa até os anos 60 do século XX, quando através 

do Decreto Nº 50.533, de 1961, o qual foi revogado antes de ser colocado em pratica, 

implantaria na capital dos Estados, subgabinetes da presidência da república, com atribuições 

de encaminhar aos órgãos pertinentes da administração federal, reclamações, pedidos e papéis 

de interesse das populações locais.” 

Tal iniciativa a rigor daria conotações de instalação de ouvidorias em face das 

missões que teriam esses subgabinetes, contudo a iniciativa foi contida pela revogação do 

Decreto antes de entrar em vigor, embora em 1961, estivéssemos sob a égide de um governo 

democrático, sob os auspícios da Constituição de 1946, onde vigorou a chamada democracia 

populista no Brasil. 
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Ainda de acordo com Gomes (2000, p. 63) “na década de 70 do século passado 

cria-se a Secretaria da Modernização – SEMOR voltada para novas técnicas de gestão, 

particularmente de recursos humanos.” A iniciativa objetivava modernizar a administração 

pública brasileira e desta forma foi enfatizado o instituto da ouvidoria, sobretudo em razão do 

livro de Celso Barros Leite; Ombudsman, Corregedor Administrativo: A Instituição 

Escandinava que o Mundo vem Adotando.  

Porém mesmo em meio a necessidade de ampliação das modernas técnicas 

administrativas é preciso ressaltar que o país vivia sob o jugo de um regime militar que 

exercia forte controle sobre a administração pública e a sociedade civil, inclusive com 

mecanismos de censura e castração das iniciativas de participação popular. Neste afã 

estudantes, profissionais liberais, sindicalistas, órgãos representativos de classe, partidos 

políticos, entre outros, são tolhidos de se expressarem, em razão do regime sufocar quaisquer 

tentativas de controle sobre a administração pública, apenas funcionando os controles 

burocráticos meramente orgânicos e internos. 

Convivendo com uma fase política de constrição da participação e do controle 

externo sobre as instituições, muito próprio do regime político que se instalou no país, 

ancorado na sintonia entre a burguesia, a tecnocracia e os militares, que de resto infringiram a 

sociedade brasileira uma modernização sem mudanças, ou seja, uma modernização 

conservadora24, onde os avanços sociais e a distribuição de renda foram contidas pelo ímpeto 

concentrador do modelo, onde para tal foi preciso manter sobre rédeas curtas à sociedade, 

dentro do projeto de beneficiar o modelo de acumulação privada. 

Contudo, de forma lenta, porém constante, foram crescendo as pressões sobre o 

modus operandi do regime político e, neste contexto, novas tentativas em termos de 

ouvidorias, aliadas a inúmeras outras pressões advindas também dos incipientes à época, 

porém constantes movimentos sociais foram sendo efetivadas. “Uma delas de autoria do 

Deputado Mendonça Neto (PEC Nº 78) sugere a criação de uma Procuradoria geral do povo, 

cujo objetivo seria defender os direitos fundamentais de atos ilegais da administração 

pública.” GOMES (2000, P. 64). 

                                                            
24 O termo serve para conceituar o crescimento econômico sem mudanças sociais aparentes e cidadania 
inclusiva. O capital cresce, mas a distribuição é retida ou tímida, o que compromete a evolução das classes 
populares, comprometendo a democracia, em função de que as condições sociais de inclusão não avançam. 
Sobre o tema ver DREIFUSS, René Armand. A Conquista do Estado: Ação Política, Poder e Golpe de Classes. 
Petrópolis: Vozes, 1981. 
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Entretanto, a iniciativa foi arquivada, o que se explica pelo peso político do regime, 

ainda em voga no país, porém com o agravamento da crise econômica e, logicamente, com a 

incapacidade do governo em atender as demandas sociais da população, o regime de um modo 

geral passou a perder legitimidade política, uma vez que até a sua base de sustentação passou 

a exigir mudanças, entre elas à participação popular. 

Neste contexto surgem outras tentativas versando sobre a iniciativa para criação de 

ouvidorias no Brasil como a do deputado Ney Lopes, Jonathan Nunes e do senador Marco 

Maciel em 1984. Já em 1985 o Ministro Aloísio Alves em seu projeto de reforma 

administrativa intentou criar a defensoria de interesse público com o formato e natureza de 

uma ouvidoria pública, mas o processo não foi efetivado. 

Contudo em 08 de março de 1986, por intermédio de um Projeto-piloto da 

prefeitura de Curitiba, foram lançadas as bases, inclusive a minuta do Decreto Nº 215/86, de 

21 de março de 1986, que oficialmente criou a primeira ouvidoria pública brasileira, que em 

seu Artigo segundo, estabelece as atribuições do ouvidor: 

Art. 2º - Atuando na esfera dos direitos e interesses individuais e coletivos contra 
atos e omissões ilegais ou injustas cometidos pela administração pública municipal, 
compete ao Ouvidor geral:  

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

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

III- sugerir medidas de aprimoramento da organização e das atividades da 
administração pública municipal, em proveito dos administrados 

 

Com o aumento da pressão política por mudanças e remoção do entulho autoritário, 

em um ambiente já de transição democrática foi criado, através do Decreto nº 92.700, de maio 

de 1986, o cargo de ouvidor geral da previdência social. 

Ademais, em abril de 1990, portanto quatro anos após, a Lei Orgânica do 

Município de Curitiba consagrou o instituto da ouvidoria, inclusive vinculando-o ao Poder 

Legislativo, aliás, argumento este que o Prefeito Jaime Lerner justificou para extingui-la ao 

tomar posse após o prefeito Roberto Requião, que a instituiu. 

Ato contínuo com o advento da nova Constituição da República pós-regime militar 

em 1988 e a ênfase que foi dada na carta política a questão dos direitos e garantias 
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individuais, bem como a pressão crescente dos anos iniciais do processo de transição 

democrática, observou-se no país uma proliferação das ouvidorias na esfera pública na 

administração direta e indiretamente dos entes políticos federativos: União, Estados e 

Municípios. 

Em meio ao agravamento dos problemas sociais, esteve a sociedade brasileira 

organizando-se e lutando contra um Estado forte e interventor, contudo com a nova 

constituição, naturalmente ocorreu uma intensa demanda pelo processo de participação 

política, no sentido geral de discutir os problemas, exigir os direitos cerceados e questionar 

formalmente os atos das autoridades. 

Neste sentido é razoável entender o quanto o regime político dificultou o 

desenvolvimento da democracia no país, ao cercear a participação ampliada da cidadania, o 

que fica claro no dizer de Nascimento et Alii(1987, p. 71) “o regime autoritário travou em 

amplos sentidos, o desenvolvimento de uma cultura democrática no país. Afinal, o crivo da 

imprensa tem sido ao longo dos tempos e, em todos os sistemas políticos, um mecanismo de 

pressão da sociedade frente ao poder instituído, formalizando as denúncias de abusos e 

desmandos cometido pelos governos.” 

Na resistência a este modelo e no ímpeto de redemocratização e transição 

democrática, também ganhou corpo no Brasil as ouvidorias privadas, que se torna evidente 

nas palavras de Lima (2008, p. 37) “ o segmento privado também sofre influências e, em 

1989, o jornal Folha de São Paulo designou o primeiro ombudsman da imprensa brasileira e, 

1990, com a promulgação do Código de Defesa do consumidor, o setor empresarial 

identificou no Ombudsman uma forma de prevenir conflitos.” 

Visto inicialmente este breve ensaio histórico sobre a construção do instituto das 

ouvidorias no Brasil chegamos ao ponto que nos interessa mais de perto, que foi a criação da 

primeira ouvidoria de polícia no país, no Estado de são Paulo, através do Decreto Nº 39.900, 

de 1º de janeiro de 1995. 

Segundo a mesma lógica de pressão social sobre o aparato do Estado, que culminou 

com a criação de diversas ouvidorias no Brasil, a ouvidoria de polícia primaz não fugiu a esta 

regra. Inicialmente é importante salientar que a mesma nasceu do trabalho de combate a 

violência policial desenvolvido pelo Centro Santos Dias de Direitos Humanos da arquidiocese 

de São Paulo, de sorte que após a criação coube a sua presidência ao cientista social Benedito 
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Domingos Mariano com o apoio do então Cardeal Arcebispo de são Paulo, Dom Paulo 

Evaristo Arns. 

Dentro do natural processo de evolução da ouvidoria de polícia do Estado de São 

Paulo um ponto positivo a se observar foi à divulgação imediata de relatórios, conforme 

afirma Toneto(2000, p. 209) “uma marca registrada da ouvidoria são os relatórios trimestrais 

de prestação de contas do trabalho, cujo primeiro foi divulgado em 29 de fevereiro de 1995, 

com uma coletiva a imprensa.” 

Este particular aponta, de pronto, a intenção institucional da ouvidoria com o 

compromisso público de transparência perante a sociedade e o governo, fato este comprovado 

quando veio à tona o episódio da violência policial na favela naval em São Paulo, quando um 

civil foi morto por policiais militares, causando repercussão internacional. A pressão política 

sobre o governo foi tão acentuada, que em reunião urgente, o governo de São Paulo remeteu a 

Assembléia Legislativa, onde foi aprovado, o projeto de institucionalização da ouvidoria. 

Analisando per si o desempenho inicial da ouvidoria de polícia de São Paulo, 

novamente recorremos aos estudos iniciais desenvolvidos por Gomes (2000, p. 211, 212) 

Em quatro anos de trabalho a ouvidoria obteve muitas conquistas. [...] se 
institucionalizou, atendeu mais de 30 mil pessoas e abriu mais de 15 mil 
procedimentos internos de acompanhamento de denúncias. A partir de 
procedimentos da ouvidoria 2530 policiais civis e militares foram punidos por suas 
respectivas Corporações, cujos órgãos corregedores atuam, reconhecidamente de 
forma corporativa. [..] Mesmo com todas as dificuldades, é significativo o número 
de pessoas que procuram a ouvidoria de polícia desde sua implantação, e esta 
comprovado que a maioria das punições não teria ocorrido se a ouvidoria não 
existisse. 

 

Pelo exposto é claro que saindo de uma situação inicial de constrição da 

participação popular, própria do regime militar − com afloramento dos valores de cidadania, 

decorrente da transição democrática − foi crescendo a participação da população no que diz 

respeito a denunciar os desmandos e abusos das forças policiais em flagrante violação dos 

direitos humanos perante a população. Assim, foi desde o início imprescindível o papel da 

ouvidoria de polícia de São Paulo, sobretudo por ter sido a primaz e de um centro político-

administrativo eu irradia influência para todo o país. 

Ademais, mesmo considerando a forte tradição conservadora das polícias, 

sobretudo as militares, pelo seu viés de formação, que fica claro nas palavras de Nascimento 

et alii(1987 p. 76-82) 
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Nunca é demais também reforçar que valores doutrinários, passados de geração a 
geração por militares em regime de caserna, facilmente incorporam-se a cultura dos 
mesmos devido ao instituto da obediência devida e da prática constante da 
hierarquia e disciplina. [...] as Corporações policiais-militares, como instituições, 
tendem a resistir às mudanças apesar de ressaltarem a necessidade de processá-las. 
[...] As instituições militares são conservadoras e cultuam com muito mais 
entusiasmo os valores ligados a tradição e ao passado histórico, o que explica o 
conservadorismo tão forte nessas instituições. 

 

  Pelo exposto temos que naturalmente, tais práticas, ensejam o espírito de corpo 

tendente ao corporativismo extremo, daí a importância do trabalho da Ouvidoria de Polícia de 

São Paulo, expressa nesses números iniciais, demonstrando que, inúmeros policiais foram 

punidos, o que ressalta in totum a relevância do instituto no processo de responsabilização e, 

consequentemente, na democratização das instituições policiais. 

A partir da ouvidoria de polícia do Estado de São Paulo, que foi a primeira do país 

− fruto inclusive, de forma emblemática, da luta pelos direitos humanos, no auge da 

ambiência da redemocratização política − tivemos a expansão do instituto para outras 

unidades federativas, ao longo dos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. 

Com efeito, em 1996 foi criada a Ouvidoria de Polícia do Estado do Pará, através 

da Lei nº 5.944, com vinculação ao Conselho Estadual de Segurança Pública. Em 1997 foram 

criadas as Ouvidorias do Estado do Ceará, através da Portaria nº047 e a do Estado de Minas 

Gerais, através da Lei nº 12.622, que inicialmente a criou como Ouvidoria de Polícia, alterada 

pela Lei nº 12.968,de 27 jul98, a qual posteriormente, em 2004 a integrou a Ouvidoria Geral 

do Estado de Minas Gerais. Em 1998 foi criada a Ouvidoria de Polícia do Estado do Espírito 

Santo, através da Lei nº5. 649, a qual em 2005 tornou-se Ouvidoria Geral da segurança 

pública e Defesa Social. 

 Em 1999 foram criadas quatro ouvidorias: a do Estado da Bahia, através do 

Decreto 7.623, vinculada a Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial e 

Secretaria de Segurança Pública, a do estado de Pernambuco, através da Lei Complementar 

nº11.629, que criou a Secretaria de Defesa Social do Estado, posteriormente regulamentada 

pelo Decreto nº 22.149/00, vinculando-a a Secretaria de Defesa Social; a do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Lei nº3. 168, vinculada ao gabinete da Secretaria de Segurança Pública e a 

do Estado do Rio Grande do Sul, através do Decreto-Lei nº 39.668, vinculada ao gabinete do 

governador. 
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No ano 2000 foram criadas três ouvidorias de Polícia: a do Estado do Mato 

Grosso, através da Lei nº 7.286; a do Estado do Paraná, através do Decreto-Lei nº 2026 e a do 

Estado do rio Grande do Norte, através da lei nº 7851. Em 2002 foram criadas duas 

ouvidorias: a Ouvidoria do Estado de Goiás, através da lei nº 14.383 e a do Estado do 

Maranhão, através da Lei nº 7.760, em 2003 foi criada a Ouvidoria de Polícia do Estado de 

Santa Catarina, esta vinculada ao Gabinete da Secretaria de Segurança Pública. 

Mais recentemente em 2007 foi criada a ouvidoria do Estado do Amazonas, 

através da Lei nº 3.204 e em 2008, através da Lei nº 8.574 foi criada a ouvidoria de polícia do 

Estado da Paraíba. 

De todo o exposto temos que no Brasil, desde a criação da primeira ouvidoria  de 

polícia no estado de São Paulo em 1995, já são passados 15 anos e apenas 17 ouvidorias de 

polícia foram implementadas no país: São Paulo em 1995; Pará em 1996; Ceará e Minas 

Gerais em 1997; Espírito Santo em 1998; Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul em 1999; Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Norte em 2000; Goiás e Maranhão em 

2002, Santa Catarina em 2003; Amazonas em 2007 e Paraíba em 2008.  

Assim, passados 25 anos do fim do regime militar e 15 anos da implantação da 

primeira ouvidoria no país, ainda não dispomos de ouvidorias de polícia nos seguintes 

Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins, além do distrito Federal. Logo, ainda temos nove Estados e o Distrito Federal sem 

este importante instrumento de controle externo das atividades policiais. 

Fazendo uma análise mais pormenorizada temos que a maioria das ouvidorias 

foram implantadas de 1995 a 2000, passando a decair em seu ímpeto à medida que, em tese, o 

país avançou na fase de transição democrática. A rigor é natural que o ímpeto da 

redemocratização incentivasse a implantação de ouvidorias de polícia nos anos iniciais da 

transição, como também era de se esperar que tais instituições fossem ganhando corpo e se 

fortalecendo no país, em razão de sua importância para a efetivação da democracia, todavia, 

isto não se verificou, Conforme podemos averiguar no gráfico a seguir:   
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Tabela 2.1 – Quantidade de Ouvidorias de Polícia Implantadas no Brasil por Ano e Estado, de 
1995 a 2008 

ANO QUANTIDADE DE 
OUVIDORIAS 

ESTADOS 
BRASILEIROS 

(SIGLAS) 

1995 1 SP 

1996 1 PA 

1997 2 CE, MG 

1998 1 ES 

1999 4 BA, PE, RJ, RS 

2000 3 MT, PR, RN 

2002 2 GO, MA 

2003 1 SC 

2007 1 AM 

2008 1 PB 

TOTAL 17 − 

Fonte: Pesquisa do Autor 2010 

 

Gráfico 2.1 - Quantidade de Ouvidorias Implantadas no Brasil, por Ano, de 1995 a 2008 
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Assim, resta concluso que o ímpeto da implantação inicial arrefeceu, o que por si 

só é um sinal que, neste sentido a nossa consolidação democrática tem dado sinais de 

estagnação, quanto a tais instrumentos de controle, mesmo considerando que as ouvidorias, 

apesar de seu desenho institucional comprometedor, tem contribuido, mesmo que lentamente, 

no aperfeiçoamento das instituições policiais no Brasil, conforme veremos neste trabalho. 

 

2.3 Análise dos Modelos de Ouvidorias Selecionadas da Experiência Internacional  

2.3.1 A Ouvidoria de Polícia na Suécia 

 

O instituto do ombudsman, na História sueca tem contribuído para o 

estabelecimento de uma democracia ideal em três pontos distintos, na visão de 

Swaanström(2009, p.3):“By strenghening the ride a parliament vis a vis the king; by 

advocating the rule of law and by upholding the principle that is should be possible to hold 

those Who have the Power to exercise public authority responsible for the actions and 

omissions.” 

Pelo exposto, o fortalecimento do parlamento, que implica na supremacia da 

cidadania perante o Rei, a defesa do estado democrático de direito (império da lei) e a garantia 

do exercício do poder político sobre o manto da responsabilização (accountability), na 

verdade fundamentam o cimento basilar para o estabelecimento e fortalecimento de um 

regime e democrático. 

Ladeado ao exposto, a eleição por representantes do povo (Parlamento) legitima 

a autoridade do ombudsman e o rotula emblematicamente como uma salvaguarda para o 

bom funcionamento da democracia, o que é obvio à medida que busca efetivar concretamente 

as regras democráticas, entre as quais os direitos e garantias individuais e a responsabilização, 

o que referenda dois parâmetros de Przeworski com relação a seu conceito de democracia 

submínima no dizer de Mainwaring(2001). 

Ademais, no modelo sueco, não necessariamente os ouvidores tem que ser juízes ou 

advogados, mas sim oriundos de qualquer carreira profissional, desde que apresente 

capacidade de aplicar as leis, até porque são assessorados por membros de carreira jurídica. 

Outro ponto importante, diz respeito ao quesito maturidade política do ombudsman que deve 

trabalhar ajustando os melhores interesses da administração a consonância com os direitos e 
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interesses dos cidadãos de forma a melhor assisti-los, contribuindo desta feita para o 

estabelecimento da paz social. 

Uma questão que tem sido observada é quanto às matérias de cunho reservado que 

implique em confidencialidades, tais como: segurança do Estado, relações estrangeiras e 

direito a privacidade, mas há limites, pois o entendimento é que a cultura de atos secretos, 

sem possibilidades de controle externo, cria um Estado dentro do Estado com prejuízos ao 

resto da sociedade e causa impacto negativo para a democracia.  

A independência financeira é outra regra vital, pois o ombudsman precisa ter 

autonomia para cuidar independentemente das investigações dos casos que lhe são afetos, 

motivo pelo qual, no modelo sueco, as regras de autonomia são ampliadas para ofertar plenas 

condições de atuação com a isenção necessária ao exercício das funções. 

Contudo, dentro do mesmo modelo institucional, os ombudsman dispõem de armas 

importantes. Suas decisões implicam quase sempre em recomendações, contudo os fortes 

apegos de legalidade forçam as cortes a decidirem em função de razões de convencimento e 

força dos argumentos, que tem historicamente fundamentado suas colocações, constituindo-

se, portanto, em um forte instrumento de alavancagem democrática. 

De acordo com o que já analisamos o instituto do ombudsman com uma versão 

mais aproximada do que encontramos hoje nas democracias mais consolidadas teve sua 

origem na Suécia, que ostenta uma grande tradição de fiscalização dos serviços públicos 

através desse alto funcionário nomeado com poderes para tal. 

Isto posto, com a Constituição sueca de 1809, o instituto foi efetivado no país nos 

moldes do que hoje funciona, ou seja, com ampla autonomia,  independência e poderes para 

fiscalizar a correta execução das leis e regulamentos por todos os funcionários e 

responsabilizar perante as instâncias competentes, aqueles que atuam com parcialidade ou 

negligência no exercício de suas funções. 

Contudo, dentro da forte tradição sueca de controle externo dos serviços públicos 

em geral, através dos ombudsman, opera hoje com um sistema composto por quatro 

Ombudsman Parlamentares, i.e, eleitos pelo Parlamento, deixando claro a preocupação que 

estas questões ensejam na democracia sueca, o que comprova a primo intuito o alto grau de 

proteção dos direitos civis e garantias individuais no país. 
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É evidente que várias outras temáticas são importantes e suscetíveis de fiscalização 

e investigação pelo ombudsman, que subdivididos por área de atuação praticamente exercem 

seu múnus fiscalizador sobre toda a administração pública no país, contribuindo com uma 

forte propensão a uma accountability responsiva em todos os níveis da administração pública, 

de sorte que “ o termo se popularizou e indica a pessoa que cuida dos interesses dos cidadãos 

[...] na Suécia existe ombudsman no governo em si, nos órgãos públicos e empresas.” Silva 

(apud RODRIGUES et al, 1988, p. 20). 

De um modo geral, tratamos a sistemática da ouvidoria na Suécia pela lógica do 

Ombudsman Parlamentar cuja competência é fiscalizar os atos dos tribunais e autoridades 

públicas por iniciativa própria, fruto de visitas e inspeções, a qual tem competência para 

realizar em todo o país, 

Com efeito, a estrutura sueca funciona com quatro provedores de justiça, os quais 

são responsáveis pela fiscalização de determinadas áreas do governo, entretanto, o caso que 

mais nos interessa, diz respeito ao controle externo da polícia recaindo, hoje, a 

responsabilidade sobre o ombudsman parlamentar Mats Melin, que é o chefe da Ouvidoria 

Parlamentar e responsável pelo setor um, que entre outras, inclui a supervisão das atividades 

inerentes ao trabalho da polícia.25 

O Ombudsman parlamentar em função da própria tradição institucional, advinda 

historicamente desde a constituição de 1809 é amparado por grande autonomia política, pois 

está imune a interferências do governo em seu múnus de efetivar uma real fiscalização isenta 

e independente. 

Desta feita o poder do Ombudsman parlamentar é grande, podendo inclusive 

funcionar como um promotor especial fazendo acusações criminais contra executivos que 

tentam negligenciar em suas obrigações, ou promovem violações da Lei de imprensa ou a 

liberdade de expressão, o que denota grande significado para a democracia pela temática que 

estas questões encerram no esforço de assegurar os direitos e garantias individuais aos 

cidadãos.26 

Quanto à autonomia administrativa, o Ombudsman parlamentar opera com 

estrutura física própria e quadro de funcionários independentes, entre os quais uma quantidade 

                                                            
25  Justieombudsman. Disponível em:http://www.jo.se Acesso em: 10 dezembro 2010. 
26  Justieombudsman.Disponível em: http://www.jo.se Acesso em: 10 dezembro 2010. 
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razoável de advogados com larga experiência, além de ser cada provedor assistido por dois 

chefes de divisão e entre cinco ou sete relatores administrativos, o que lhes garante atuação 

independente de quaisquer instâncias de governo, quanto a apoios administrativos. 

A Nomeação do Ombudsman parlamentar é feita pelo parlamento, que representa o 

povo sueco, de conformidade com o que dispõe o Capítulo 12, § 6º, da Constituição do país, 

portanto, são os Ombudsman independentes no exercício de suas funções, em nada 

dependendo de órgãos públicos, o que somatizado as outras instâncias de autonomia lhes 

garante total amplitude para realizar seu mister sem quaisquer interferências. 

Em se tratando do poder de investigação, o Ombudsman sueco atua com fortaleza 

e independência, podendo, em função das denúncias decidirem pelo arquivamento se entender 

que as autoridades denunciadas seguiram as regras e neste caso, criticam o denunciante. Caso 

entenda que a denúncia é relevante procede à investigação e, sendo a falha leve, pode advertir 

os implicados. Contudo, nos casos graves, os agentes são responsabilizados, mas de um modo 

geral são extraídas recomendações corretivas em forma de orientação, que são seguidas pelas 

autoridades, contribuindo com o processo de aperfeiçoamento da democracia nas instituições. 

Um detalhe importante neste contexto é que constitui uma tradição seguir as 

orientações emitidas pela agência, que se dá em razão do alto conceito da instituição perante a 

opinião pública quanto aos órgãos de governo, que tem a certeza do pronto agir do 

ombudsman, sempre em defesa dos cidadãos e do aperfeiçoamento das instituições públicas 

no país. 

As denúncias devem ser feitas, no máximo, até dois anos após a ocorrência do 

fato e podem ser formalizadas por carta, e-mail ou fax, mas devem ser formuladas por escrito 

e conter os dados suficientes para iniciar um processo investigativo como de resto ocorre com 

as demais ouvidorias no mundo. 

Ao serem recebidas, as denúncias são distribuídas ao provedor de justiça 

competente para o processo de análise, contudo um aspecto importante do modelo sueco é que 

todas elas são publicadas, ofertando desta forma uma transparência pública bastante ampliada. 

Das notificações recebidas cerca de 50% são arquivadas ou não prosperam como 

investigação, sobretudo por não ser a matéria objeto de conhecimento pelo Ombudsman. 

Cerca de 50% restante tem sido investigadas, ou de forma sumária, 35% dos casos, ou em 

inquéritos mais aprofundados. 



87 
 

Como resultado das investigações pode resultar uma necessidade de 

regulamentação normativa, ao que o Ombudsman parlamentar encaminha ao parlamento ou 

órgão responsável em forma de sugestão, neste sentido fica claro o poder da agência  em fazer 

recomendações, que também alcança as matérias vinculadas as ações policiais. 

Quanto à capacidade de requisitar documentos junto aos órgãos públicos para o 

exercício de suas funções, o ombudsman tem a garantia Constitucional, onde a negativa ou 

obstrução recai em responsabilidade disciplinar (criminal) e multa de até 10.000 coroas suecas 

para os responsáveis. 

Com relação a publicações, o Ombudsman parlamentar tem uma longa tradição 

neste sentido, tento publicado livros, Artigos e Orientações tanto em nível nacional, quanto 

nos Fóruns Internacionais dos quais constantemente tem participado, ajudando a consolidar 

doutrina sobre a matéria em nível internacional. 

Ainda com relação a publicações, o Ombusdman publica seus relatórios constando 

balanços financeiros e prestação de contas de suas ações, tanto no campo 

administrativo,quanto no operacional, enfocando detalhadamente as denúncias recebidas e seu 

processamento até a resposta aos atores envolvidos e as condutas orientativas dela 

decorrentes. Um detalhe importante e que o acesso aos relatórios são públicos e submetidos 

ao Parlamento, fechando o círculo de uma postura voltada para efetivação de uma 

accountability democrática 

Quanto ao intercâmbio com instituições congêneres, o Ombudsman sueco 

participa enquanto instituição de diversos órgãos e fóruns internacionais, entre os quais o 

Instituto Internacional dos Ombudsmen, que realiza a cada quatro anos uma Conferência 

Internacional de Ombudsman, onde a grande maioria dos países, que operam com o instituto 

se faz representar e o Provedor de Justiça Europeu, que organiza conferências anuais sobre o 

tema, na tentativa de manter atualizado o debate em torno da temática dos direitos humanos e 

do respeito aos direitos de cidadania.  

Quanto ao fato de operar em seu quadro de funcionários com ex-policiais, o 

Ombudsman parlamentar tem autonomia administrativa e funciona com corpo de funcionários 

próprio e independente do Governo, portanto, não opera com policiais e ex-policiais. 

Quanto ao acesso a instituições e banco de dados policiais, enfatiza a 

Constituição sueca, lato sensu, em seu Artigo 12, § 6°, que: “os provedores de justiça podem 
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assistir aos trabalhos de agências judiciais ou administrativas e ter acesso a registros de 

autoridades e documentos [...] o Ministério público, quando solicitado, deve ajudar os 

Provedores de Justiça.”  

Isto posto, observa-se que se seguindo os padrões de solicitação tem os Provedores 

acesso as informações que julgarem necessárias ao desempenho de suas funções, podendo 

inclusive, solicitar o apoio do Ministério público, que por determinação constitucional deve 

proceder a ajuda, o que no geral implica não haver possibilidade de obstrução neste sentido. 

Consoante o exposto, temos que o modelo sueco, regra geral, enfatiza 

positivamente todos os indicadores selecionados para esta pesquisa, tidos como relevantes 

para o estabelecimento de uma accountability responsiva nas instituições policiais, restando 

plenamente significante para a democracia. 

 

2.3.2  A Ouvidoria de Polícia na Irlanda do Norte 

 

De conformidade com o Guia de Referência para ouvidorias de Polícia27, e a 

opinião quase unânime de estudiosos do tema, a Ouvidoria de Polícia da Irlanda do Norte 

constitui um dos mais poderosos mecanismos de controle externo da polícia na atualidade. 

Neste sentido, o Police Ombudsman foi instituído em função de antecedentes 

históricos, mais precisamente a partir do good friday agreement que encerrou 30 anos de 

conflitos sangrentos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, justamente por 

enfatizar desvios de conduta graves na atuação da polícia, o que ensejava providências 

urgentes.28 

Entretanto é importante salientar que toda a tradição de controle externo da polícia 

na Irlanda do Norte e suas tentativas, advêm de experiências desde os anos 70, conforme 

Hollanda(2006, p. 72-73): 

A criação do Police Ombudsman for northern ireland, em novembro de 1999, que 
passou a funcionar em abril de 2000, resultou do amadurecimento de certos 
experimentos de controle externo da policia nos anos 70 na Irlanda do Norte. [...] em 
1977, foi criado o Police Complaint Board, pautado nos moldes das organizações de 

                                                            
27 Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, 2008, p.35. 
28 Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia, Loc. Cit. p.35. 
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oversight já vigentes na Inglaterra e em Wales. O objetivo daquela nova instituição 
era revisar as investigações policiais e avaliar a imparcialidade de seus resultados 

 

Na verdade, a intensa violência policial verificada na Irlanda, com relevo nos anos 

70 se deu pela ação majoritária de policiais protestantes, que agiam seletivamente contra a 

minoria católica da população, que ajudou a construir por parte deste segmento, uma sensação 

de injustiça associada à polícia, que urgia providências. HOLLANDA (2006). 

Neste contexto os policiais investigavam a si mesmos e os resultados eram pífios 

em termos de responsabilização contra os desvios de conduta, restando a partir Dalí o 

consenso que a imagem de um ombudsman independente produziria um maior índice de 

confiança da população na polícia. 

Logo neste sentido a idéia do Police Ombudsman foi se fortalecendo sobre o 

pressuposto de que era preciso melhorar a polícia, através da qualidade de seus serviços que 

só seria possível, com um maior grau de interatividade da instituição com o público, tendo 

como meta o respeito mútuo e a fiel observância aos direitos e garantias individuais. 

Assim, desde o inicio do ano 2000, o Police Ombudsman tem apresentado 

resultados relevantes e vem se constituindo um referencial em termos de ouvidorias de polícia 

no mundo, sobretudo em função de seu desenho institucional centrado em ampla autonomia 

nas esferas política, administrativa e financeira. 

Procurando fazer uma análise mais detalhada do modus operandi do Police 

Ombudsman na Irlanda do Norte, em função dos indicadores selecionados que mais 

interessam neste trabalho passamos a checar as condições de independência da agência, assim 

julgada como condição sine qua non para uma accountability democrática. 

O Police Ombudsman goza de um alto grau de autonomia política, pois é 

nomeado por Sua Majestade a Rainha e rende responsabilidade perante a Assembléia 

da Irlanda, por intermédio do Ministro da Justiça.29 Esta visão autônoma esta também 

exposta na visão da instituição que objetiva oferecer excelência nas investigações 

independentes e imparciais das denúncias sobre a polícia, através da construção da confiança 

mútua, ofertando como resultante um policiamento de qualidade para a comunidade. 

                                                            
29  Police Ombudsman for  Northern ireland ,Disponível em: <HTTP://www.policeombudsman.org/> Acesso  
em  15 nov. 2010. 
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Ademais, os valores institucionais passam por: independência, imparcialidade, 

integridade, abertura, justiça direitos humanos, acessibilidade, satisfação e prestação de 

contas.30 Logo, o protocolo de intenção política formal da instituição é relevante para a 

democracia, contudo é ainda mais valorativo quando verificamos que na prática estes valores 

são cultuados e a resultante tem um valoroso significado para a democracia. 

Deste modo, o Police Ombudsman funciona de modo independente do serviço 

policial, desprovido de quaisquer preconceitos e de forma isenta, tanto com relação à polícia 

quanto aos denunciantes. Ato contínuo age com justiça ao ofertar direito de defesa aos 

implicados nas denúncias e atua com fulcro nos princípios internacionais de direitos humanos. 

Além do exposto, atua no atendimento sem quaisquer lapsos de tempo, inclusive 

em regime de plantão para garantir amplo acesso aos possíveis denunciantes a qualquer 

tempo, mesmo dispondo dos mais modernos meios de comunicações para a formulação de 

denúncias pelos cidadãos. 

O Police Ombudsman também presta contas de seu trabalho sendo responsável 

perante o Parlamento, o Ministro da Justiça e os Tribunais, de sorte que segue a regra geral 

quanto a accountability, que em seu trabalho objetiva efetivar quanto aos agentes policiais, 

convencendo pela força do exemplo. 

Quanto a autonomia para proceder investigações, que é o cerne valorativo da 

instituição, fica evidente  o seguinte, nas palavras de Hollanda (2006, p. 76):  

Todas as reclamações, independente do nível de gravidade associado a elas, são 
obrigatoriamente comunicadas ao Ombudsman [...] o chamado poder de iniciativa da 
investigação em situações desfavoráveis ao serviço público também foi incorporada 
[...] isto significa que nenhuma queixa precisa ser formalmente registrada para que a 
organização se lance na investigação. 

 

Ainda neste sentido é importante salientar que, embora as resoluções informais 

possam ser administradas pela polícia, caso não haja consenso, o ombudsman avoca para 

investigar e decidir, mas é a agência e não a Polícia quem decide qual o destino dado a 

queixa, que enfatiza a força da instituição. 

                                                            
30 Police Ombudsman for  Northern ireland ,Disponível em: <HTTP://www.policeombudsman.org/> Acesso  em  
15 nov. 2010. 
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Um detalhe importante é que “nos caos de maior gravidade a Polícia é totalmente 

afastada das investigações, restando-lhe apenas a tarefa operacional de fornecer documentos e 

informações que estejam em seu poder.” HOLLANDA (2006, p.77). A rigor, esta postura 

garante o caráter isento do processo, sobretudo quando se leva em conta que a investigação 

será procedida por um corpo de investigadores imparciais e isentos e não vinculados a Polícia 

da Irlanda. 

Outro detalhe relevante, que termina operando como um garante da autonomia diz 

respeito à total independência dos órgãos de perícia no país, que não estão subordinados as 

instituições policiais. De fato, na Irlanda do Norte, a perícia é um organismo inteiramente 

independente (em termos de definição de orçamento e de quadros profissionais) que presta 

serviço para a polícia e, mais recentemente, para o ombudsman. Sendo assim, o ombudsman é 

apenas um cliente do sistema de perícia. HOLLANDA (2006). 

Neste sentido, vale ressaltar a observação de Zaverucha (2008, p. 230) “o desenho 

institucional per si é condição necessária, mas não suficiente para se obter um resultado 

eficiente. A cultura política do país onde este tipo de arranjo pode vir a ser instalado deve ser 

levado em conta.” 

Isto é extremamente válido quando nos reportamos ao Brasil onde, hoje, um grande 

número de órgãos de perícia tem fortes vínculos com as instituição policiais, o que pode, e 

quase sempre tendem a afetar a isenção das provas técnicas, coisa que não ocorre, ou ocorre 

em reduzido grau na Irlanda do Norte, tanto pelo desenho institucional quanto pela cultura 

política. 

Quanto à autonomia administrativa o Police Ombudsman opera com sede e corpo 

administrativo próprios, sendo este composto por mais de cem funcionários, sendo oitenta 

deles investigadores profissionais, onde procura conjugar um difícil paradoxo, a saber: “deve-

se privilegiar o know how investigativo, em geral associado a profissionais oriundos dos 

meios policiais, ou a garantia de autonomia em relação à polícia?” HOLLANDA (2006, p. 

87). 

Na verdade o ideal seria uma isenção total do corpo investigativo, contudo a saída 

encontrada foi contratar para o corpo investigativo alguns ex-policiais, mas não da Irlanda, 

centrados em critérios de mérito, como de resto figura a progressão funcional destes prepostos 
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na careira institucional. Foi a fórmula encontrada para se manter a isenção e ao mesmo tempo 

ganhar com a experiência profissional investigativa. 

Quanto à autonomia financeira o órgão dispõe de orçamento próprio sobre o qual 

presta contas anualmente, até três meses do término do exercício financeiro ao Secretário do 

Estado que o submete a apreciação do Parlamento, sendo após a análise, publicados e 

amplamente divulgados, tudo de conformidade com o the managment statement and financial 

memorandum. 

Quanto ao poder de fazer recomendações em decorrência do monitoramento das 

práticas policiais, a resultante de nossa pesquisa enfatiza que  esta tendência é forte na Irlanda, 

onde através de folhetos publicados pela agência, versando sobre os mais variados temas, 

entre os quais citamos o uso adequado da mediação na administração de conflitos e o como 

lidar com queixas contra a polícia. 

Outra fonte probatória desta realidade está nos relatórios de pesquisa e nos 

relatórios de investigação e acompanhamento da comissão de igualdade, onde são transcritas 

algumas sugestões de mudança normativas decorrentes de questões vinculadas a igualdade e 

liberdade de Informação. 

Com relação à capacidade de requisitar documentos necessários ao 

cumprimento de seu mandato, o Police ombudsman opera com esta capacidade tendo livre 

acesso a documentos e meios probantes em geral, que julgar necessários, nestes termos: 

A investigação do Ombudsman tem o mesmo status de investigação policial. [...] 
inclui toda sorte de documentos e evidências disponíveis. Este é o ponto 
incontornável de aproximação entre o ombudsman e a polícia [...] trata-se de um 
laço funcional inextinguível [...] a consolidação da imagem da instituição como 
imparcial significa níveis de aceitação crescente entre os policiais.31 

 

Decorrente desta capacidade investigativa o Police Ombudsman tem acesso 

garantido ao banco de dados da polícia, até porque atua neste sentido em ampla parceria, 

com vistas a esclarecer a verdade quando da realização de processos investigativos. 

No que se reporta a publicações de relatórios de suas atividades, além de fazê-los 

com freqüência anual e trimestral, conforme já enfatizamos, a ouvidoria é obrigada por lei a 

apresentar um plano corporativo, onde consta entre outras informações as prioridades bienais, 
                                                            
31  Police Ombudsman for  Northern ireland ,Disponível em: <HTTP://www.policeombudsman.org/> Acesso  
em  15 novembro 2010 
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objetivos e metas institucionais e os indicadores chaves de desempenho, fatores estes que 

atestam a gestão profissional e o real compromisso com a transparência na gestão pública.32 

Em se tratando de pesquisas de opinião sobre as razões pelas quais as vitimas de 

abuso não recorreram a ouvidoria, o Police Ombudsman apresenta como uma de suas 

principais prioridades a avaliação de desempenho institucional conforme transcrito nos 

seguintes termos: 

Outra preocupação do órgão é manter o público informado e avaliar o grau de 
confiança no seu trabalho. Para isso, faz consultas regulares e campanhas de 
esclarecimento. Em 2006 pesquisas de opinião publicas indicavam que 84% da 
população da Irlanda do Norte conheciam o Police Ombusdman e acreditava em sua 
independência; 83% acreditavam que ele podia ajudar a polícia a realizar um 
trabalho de qualidade.33 

Com efeito, a preocupação com o desempenho recíproco entre Policia e 

Ombudsman é evidente na Irlanda do Norte, cujo foco permanente é positivo. Neste sentido 

são verificados com um grau de aceitação crescente da instituição dentre policiais e 

comunidade, chegando ao ponto de “em alguma medida ser capaz de antecipar-se aos 

eventos que causam insatisfação, seja moldando a si próprio seja sugerindo modificação 

para a polícia.” HOLLANDA (2006, p.89). 

Com relação às vítimas de abusos não recorrerem a ouvidoria é uma 

possibilidade, entretanto, em função do desenho institucional, que oferta amplos poderes ao 

ombudsman e implica categoricamente em se ter uma resposta a quaisquer denúncias, esta 

possibilidade é remota. 

De fato, o ombudsman além da possibilidade da resolução informal deve se não 

houver consenso, abrir a investigação e o denunciante tem a seu dispor um amplo processo 

de acompanhamento, que resulta obrigatoriamente em uma resposta, o que torna a 

possibilidade de desistência ou descrédito muito remota, fato este atestado em pesquisa de 

opinião, conforme já enfatizamos. 

Quanto ao intercâmbio de boas práticas com outras instituições congêneres é 

importante salientar que existe e é forte na Irlanda do Norte, restando perceptível no site 

institucional da agência uma ampla rede de instituições, que o Police Ombudsman mantém 

                                                            
32 Sobre isto ver plano corporativo para o período 2010-13, Disponível em HTTP://policeombudsman.org,/, 
acesso em:17 dezembro, 2010.  
33 Police Ombudsman for  Northern ireland ,Disponível em: <HTTP://www.policeombudsman.org/> Acesso  em  
15 novembro. 2010. 
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intercâmbio e relacionamentos, quer vinculadas as instituições policiais, a outras instituições 

de governo e também a órgãos vinculados a proteção dos direitos humanos. 

Quanto ao canal de acesso direto do ouvidor com o cidadão é preciso salientar 

que existe um serviço de plantão permanente na agência, vinte e quatro horas por dia, sete 

dias por semana, para ser acionado imediatamente na ocorrência de algum incidente grave. 

Além disso, a exemplo de outras ouvidorias atua com todos os meios tecnológicos 

disponíveis para a formulação de denúncias, lembrando que por lei, para iniciar um processo 

de investigação é preciso à formalização por escrito, conforme prevê os ditames legais. 

Em síntese, resta comprovado pela análise posta, que o modelo do Police 

Ombudsman da Irlanda do Norte é, de fato, um dos mais consistentes modelos de Ouvidoria 

de Polícia do mundo, uma vez que, nele encontramos de forma significativa, todas as 

variáveis utilizadas na pesquisa para aferir esta condição. 

 

2.3.3 A Ouvidoria de Polícia na Espanha 

Na Espanha o instituto do ombudsman foi incorporado à vida da nação em 1978, 

conforme o prescrito no Art. 54 da Constituição Federal com o nome de Defensor del pueblo, 

entretanto, segundo Gomes34 (2000, p.57) “O estabelecimento formal se deu com a Lei 

Orgânica nº 03, de 1981, resultando na implantação em dezembro de 1982.” 

Coincidindo com a sua implantação, mais ou menos se deu o processo de 

redemocratização na América Latina como um todo, de modo que a versão espanhola exerceu 

no continente forte influência, inclusive por contemplar a defesa dos direitos humanos no 

Cap. IV da Constituição reservado as garantias de las liberdades y los Derechos 

Fundamentales. GOMES (2000). 

Com efeito, de conformidade com o Art. 54 da Constituição Espanhola, lato sensu 

temos: “Art. 54 – Una ley orgánica regulará La instituición del defensor del pueblo, como 

alto comisionado de las cortes generales designado por estas para la defensa de los derechos 

                                                            
34Foi  Diretor da Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado do Paraná e Ouvidor Geral do Município de 
Curitiba-PR. 
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fundamentales,  a cuyo efecto podrá supervisionar las  actividades da administración dando 

cuenta a las cortes generales.”35 

Inicialmente é possível extrair da norma constitucional que: uma lei orgânica, no 

caso a nº 336 passou a regular a instituição sob o rótulo de defensor del pueblo como uma alto 

preposto das cortes gerais, que o designa para atuar em defesa dos direitos fundamentais, 

tendo poder de fiscalizar atos da administração prestando contas as próprias cortes.  

A nomeação do defensor é, portanto, ato do parlamento, composto pelo 

Congresso dos Deputados e Senado, a quem este presta contas, podendo inclusive fiscalizar 

atos de ministros e decisões administrativas de governo. 

Ainda sobre isso, reforça Mariano (Apud UGGLA, 2004, p. 424): 

An ombudsman was included in the post- authoritarism spanish constitution of 1978, 
and it is problable that this, together wich domestics campaigns by national human 
rights organizations and – in some cases – internation pressure, provided the 
inspiration for incorporating it into many of the Latin America constitutions wittren 
during the following decades. 

Na verdade de conformidade com a estrutura do Estado espanhol existe um 

Defensor del Pueblo geral e outros com poderes regionais atuando nas regiões autônomas: 

Galiza, Aragão, Catalunha, Navarra, Ilhas Canárias, País Basco, entre outras, os quais tem 

competência como enfatizamos, para proteger lato sensu as liberdades fundamentais e os 

direitos Humanos nas questões vinculadas a administração pública,  em todas as suas 

variáveis, inclusive as instituições policiais e militares. 

Dentro da estrutura do Defensor Del Pueblo há uma subdivisão técnica, por área 

de competência. Assim, temos a adjunta primeira, a adjunta segunda e a secretaria geral, que 

juntos formam o Conselho Coordenador dos Assuntos Internos, com poderes para agir por 

delegação e em substituição ao defensor, os quais são prepostos, auxiliares de primeiro 

escalão, responsáveis por áreas especificas de denúncias, a exemplo do modelo sueco.37 

Com relação às denúncias vinculadas às instituições policiais é competência da 

adjunta primeira, a qual além das questões alusivas as forças de segurança (polícia), também 

administra as denúncias contra a administração da justiça, a administração militar, a situação 

                                                            
35 Defensor Del pueblo, disponível em: HTTP://www.defensordelpueblo.es,Acesso em: 06 dez.2010. 
36 Trata-se da Lei orgânica nº 3/1981, de 06 de abril, a qual sofreu ao longo dos anos algumas modificações, mas 
que, a rigor, não afetou sua essência primaz de sintonia com a defesa dos direitos humanos. 
37 Defensor Del pueblo, disponível em: HTTP://www.defensordelpueblo.es,Acesso em: 06 dez.2010. 
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dos prisioneiros e os problemas vinculados a segurança rodoviária e atendimento a vítimas de 

crime.38 

Esta similitude e identidade, quanto a instituição de Ouvidorias na América 

Latina, inclusive, muitas delas com a terminologia de Defensor del Pueblo, entre as quais 

citamos: a da Argentina, a do Peru e da Bolívia, com certeza provém das circunstâncias 

históricas em que foi criado o instituto na Espanha, com as mesmas condições em que foi 

efetivado na América Latina, o que fica claro no texto da conferência sobre el Defensor del 

pueblo en el Curso de Acesso al Cuerpo de Policía local de la Academia de Policía de La 

Comunidad de Madrid,39 in verbis: 

La aparición de esta nueva figura em La Constituición, y su desarollo posterior com 
la población de la correspondiente normativa regladora, muy em especial la Ley 
orgánica  3181, de 6 de abril, obedece en princípio, a una especie de reflejo 
democrático historico. Al igual que había ocurrido poco tiempo antes con la figura 
presente criada por la Constitución de Portugal, em defensor del pueblo de Espanha 
nació como parte de um processo general de institución y regulametanción 
democrática, em lo político y en lo social, a La dictadura impuesta trás de guerra 
civil, um largo y difícil período durante el cual los Españoles carecimos de um 
regímen de libertades y derechos.40 

Em termos de autonomia, el Defensor del Pueblo Espanhol goza de uma grande 

independência política pois é um representante do Poder Legislativo e protetor dos Direitos 

Humanos e Fundamentais, que dentro da lógica literal da Constituição Espanhola figura os 

Direitos e liberdades públicas de conformidade com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos e os Direitos e Deveres do Cunho Econômico e Social, constituindo-se em um guia 

para todo o trabalho do Defensor. 

Ainda reportando-se a independência do defensor para o exercício de seu mister é 

coerente afirmar que esta é assegurada a partir da designação que é feita por membros 

qualificados do Congresso, tanto para o Defensor quanto seus auxiliares diretos (adjuntos). 

Ademais, seu mandato tem a duração de cinco anos, sendo inclusive mais 

extenso que o próprio período legislativo, o que por si só lhe garante uma razoável 

independência até do próprio poder legislativo.  

                                                            
38 Defensor Del pueblo, disponível em: HTTP://www.defensordelpueblo.es,Acesso em: 06 dez.2010 
39 El Defensor del Pueblo y el respeto a los Derechos Fundamentales. Conferência em el Curso de Acesso al 
Cuerpo de Policía local de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, enero de 2009. 
40 El Defensor del Pueblo y el respeto a los Derechos Fundamentales. Conferência em el Curso de Acesso al 
Cuerpo de Policía local de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, enero de 2009. 
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As prerrogativas do defensor lhe garantem uma forte autonomia para atuar com 

segurança e imune a quaisquer tipos de ameaças, afinal não está sujeito a mandato imperativo 

e goza de inviolabilidade, imunidade e foro especial, restando, portanto, livre de quaisquer 

pressões que possam afetar sua atuação.41 

Com relação aos poderes constituídos, a independência do executivo é 

consolidada fortemente pelo dever que tem a administração pública em colaborar com o 

defensor, de sorte que no Código Penal Especial assegura a figura típica de desobediência ao 

defensor, in verbis: 

La radical independência com relación al poder ejecutivo, expressa dentre otros 
extremos, por el deber inescusable de colaboración que tiene la administratición para 
con el defensor. Un deber de tal naturaleza que el código penal vigente configura, en 
su artículo 502.2., junto a otros delitos contra las institiciones del Estado, el tipo 
penal que si refiere a la desobediência al defensor. Esta desobediencia se califica 
advirtiendo que incumbirá en Ella “la autoridad o funcionário que obstaculazare la 
investigación del defensor del pueblo (...) negando-se o dilatando indebidamente el 
envío de los informes (...) o dificultando el acesso a los expedientes o documentación 
administrativa necessaria para tal investigación.  

 

Ato contínuo, tais condutas típicas podem levar a multa, inabilitação para o cargo 

ou emprego público até dois anos ou suspensão de emprego ou cargo público por igual 

período, o que demonstra o grau de seriedade que a questão enseja dentro do Estado espanhol.  

Quanto ao poder legislativo o defensor mesmo sendo designado por ele, pode e 

deve quando necessário interpor ação de inconstitucionalidade frente a leis e disposições com 

força e lei no congresso, ou das Assembléias e Parlamentos Autônomos. Do mesmo modo, 

tem o defensor a sua disposição mecanismo jurídico que permite aos cidadãos direcionar ao 

mesmo, meios que facilitem a análise de quaisquer normas, oportunizando in totum, a decisão 

sobre interposição de recurso de inconstitucionalidade, 42o que na verdade assegura o canal 

direto do cidadão com o defensor para todos os assuntos vinculados a vida pública da 

cidadania 

Quanto a prestação de contas, o defensor está obrigado a fazê-la, com relação a 

sua gestão, ordinariamente a cada ano, perante uma comissão mista do congresso-senado43 de 

relações com o defensor del pueblo, órgão parlamentar encarregado de debater as questões 

                                                            
41 Defensor Del Pueblo, Disponível em: HTTP://www.defensordelpueblo.es Acesso em: 06 dez.2010. 
42 El Defensor del Pueblo y el respeto a los Derechos Fundamentales. Conferência em el Curso de Acesso al 
Cuerpo de Policía local de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, enero de 2009. 
43  Cf. Artigos 32 e 33 da Lei Orgânica nº3/1981, de 08 de abril, que rege a instituição do provedor de justiça. 
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relativas da instituição e, depois apresentá-la ao pleno do congresso. Em situações 

extraordinárias, deve emitir relatórios com vistas a explicar-se perante o Parlamento. 

Contudo, ainda em caráter ordinário, o defensor apresenta informes e estudos sobre questões 

importantes investigadas minuciosamente pela instituição, ofertando um grau elevado de 

publicidade de suas ações e evidentemente o resultado obtido em decorrência do trabalho 

realizado, consolidando um razoável grau de accountability democrática. 

Quanto ao trabalho ordinário do Defensor del pueblo, na Espanha, especialmente 

mais vinculado às atividades policiais, que particularmente é objeto deste trabalho, atesta que 

o controle externo se desenvolve, como de resto ocorre em todo o mundo, através de 

denúncias dos cidadãos ou fiscalização dentre os órgãos e dependências policiais para 

investigar, corrigir rumos, sugerir procedimentos e adotar providências pertinentes quanto as 

irregularidades encontradas. 

Conforme salientamos a abrangência do Defensor é imensa e diz respeito a todos 

os setores da Administração Pública e em todos os níveis exceto o espaço vinculado ao poder 

Judiciário, contudo as forças policiais praticamente estão envolvidas ou vinculadas a quase 

totalidade das demandas que acorrem a instituição , in verbis: 

En todos y cada uno de los casos que se producen dentro da largo lista de materiais 
se vislumbra, de un modo u de outro, la participación de las fuerzas policiales como 
instrumento de situación indireta. Prácticamente resulta imposible localizar algún 
asunto en el que la policía y, em concreto, algun miembro de los cuerpos de la policía 
local no haya tenido alguna participación como elemento auxiliar o intermediário de 
control, bien sea por efecto de alguna denuncia o como consecuencia de las labores 
de vigilancia ejercidas. O bien como canal de comunicaciones entre los interesados y 
las instituiciones administrativas.44 

Isto posto, fica claro a participação forte das instituições policiais em vinculação 

com o trabalho do defensor, o que é compreensível, afinal são instituições que lidam 

diretamente com foco e possibilidade de atuar com razoável chances de efetuar prisões, ou 

mesmo atuar em conflitos suscetíveis de reação ou ainda inconformidades com a tomada de 

decisão advinda da lei ou, a depender da situação, da postura discricionária dos policiais 

decorrente do mandato policial e as circunstâncias de seu entorno. 

Mesmo considerando esta variável, o número de denúncias por excesso ou abuso 

na atuação dos agentes dos corpos de segurança (policiais) é muito significativa, o que enseja 

                                                            
44 El Defensor del Pueblo y el respeto a los Derechos Fundamentales. Conferência em el Curso de Acesso al 
Cuerpo de Policía local de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, enero de 2009. 
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em cuidado especial da instituição, que permanece atenta no sentido de investigar as 

denúncias e promovam as medidas corretivas necessárias o que aponta para um compromisso 

com a responsabilização de aceitável proporção, que é relevante para a democracia. 

Do mesmo modo, considerando que as Ouvidorias não se prestam apenas a buscar 

punições, mas corrigir rumos, na Espanha tem sido grande as reclamações em forma de 

denúncias quanto à deficiência de recursos para o bom cumprimento das funções policiais, 

nestes termos: “La escasez de los necessarios recursos humanos y materiales desinados a la 

organización de las fuerzas de seguridad [...] las deficiencias que presentan algunas 

dependencias policiales [...] la insuficiente asignación de personal para atender em 

condiciones adecuadas  e la seguridad en determinados municípios.” 

No exercício de suas funções o Defensor del pueblo exerce o poder de destacar 

sugestões e sugerir recomendações normativas, inclusive no que compreende a atividade 

policial, bem como as decisões administrativas, que são conhecidas como “magistratura de 

persuasión”,  no âmbito interno, sobretudo pelo poder vinculativo que tais recomendações se 

estabelecem nos órgãos e instituições do país. 

Isto por si só demonstra o prestígio institucional do Defensor no Estado Espanhol. 

Duas ressalvas importantes ocorrem quanto ao amplo poder investigativo do defensor. A 

primeira diz respeito à administração da justiça, cuja justificativa é tida como aceitável em 

função de salvaguarda do princípio da divisão dos poderes, cabendo ao poder judiciário a 

função julgadora, devendo sobre ela e sua persecução, o defensor abster-se, embora possa 

apontar reclamos quanto a questões que envolvem a justiça como  prazos dilatados, lentidões 

e outras deficiências. 

A segunda diz respeito a administração militar, cuja limitação se deve ao 

condicionamento constitucional a respeito dos direitos fundamentais no âmbito castrense, 

sobretudo no que se reporta às funções das forcas armadas em seu múnus de garantir a 

soberania, independência e integridade territorial do país. Quanto às demais questões, no 

âmbito da Espanha, tem o Defensor competência para amplamente investigar, o que 

demonstra o alcance institucional do defensor Del pueblo. 

Quanto ao intercâmbio institucional fica evidente que o Defensor baseia seu 

trabalho na idéia macro de supervisão e colaboração com as mais diversas instituições sem 

descuidar da proteção aos cidadãos, onde para tal realiza estudos especializados, visitas e 
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inspeções cujo resultado são objeto de publicações periódicas e comando normativo  

recomendatórios em quaisquer âmbito da administração pública e com realce quanto às 

atividades policiais. 

Ademais, o Defensor promove estudos e análises técnicas sobre diversos 

problemas que afetam a vida dos cidadãos, como por exemplo, análise de violência na escola, 

que tem crescido no país nos últimos anos. Por outro lado, o trabalho do Defensor é 

submetido constantemente a pesquisas de opinião sobre o desempenho institucional, de sorte 

que tem sido bastante valorizado nos últimos anos, o que incentiva a continuar o trabalho com 

mais vigor. Assim mesmo, afirma o Defensor que apesar dos 25 anos de atividades a 

instituição ainda encontra lapsos de desconhecimento entre os cidadãos espanhóis quando ao 

seu funcionamento o que tem incentivado fortemente o papel de divulgação de suas atividades 

no país e em cada Região Autônoma. 

Ainda neste sentido, a instituição publica relatórios periódicos, livros 

especializados e folhetos informativos, além de organizar cursos, promover prêmios 

estimulantes, tudo no sentido de fortalecer o vínculo com a cidadania, em função de seu 

relevante papel social.  

Quanto à capacidade de requisitar documentos para o exercício independente 

de seu mandato, tal garantia é assegurada ao defensor por força da Lei orgânica nº 3/1981, de 

08 de abril, lato sensu, em seus artigos 19 e 22, in verbis: 

Art. 19 – Todos os Poderes são obrigados a contribuir com uma prioridade urgente, ao 
provedor de justiça em suas investigações e auditorias. [...] não pode ser negado o 
acesso a quaisquer documentos ou registros administrativos, que estejam relacionados 
com as atividades ou serviços sob investigação; Art. 22 - O Provedor de Justiça pode 
solicitar ao poder público todos os documentos que julgar necessários para o 
desenvolvimento de suas funções, incluindo os secretos, de conformidade com a lei 
[...] Quando entender que o documento secreto é imprescindível às investigações, o 
defensor pode notificar o Congresso e o Senado para obter a informação. 

 

Pelo exposto é obvio que é grande o poder do defensor em seu ofício de 

investigação, sendo-lhe assegurado o amplo acesso às instituições e seus bancos de dados, de 

sorte que, nem os documentos classificados por Lei como secretos estão imunes de serem 

consultados. Tal postura implica em dizer que o acesso a tais dados e informações é 

irrestrito, desde que se cumpram protocolos de estilo, quanto às solicitações. 
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Como resultante desta análise temos que o defensor Del pueblo opera com 

bastante independência, no que diz respeito ao controle externo das atividades policiais, o que 

fica claro, pelo nível de impacto dos indicadores selecionados para análise nesta pesquisa, 

identificados no modelo. 

 

2. 3.4 A Ouvidoria de Polícia do Canadá: The Law Enforcement Review Agency of 
Manitoba (LERA) 

Conforme já evidenciamos neste trabalho, no Canadá as províncias dispõem de 

órgãos de controle externo da polícia, onde optamos por analisar a Law Enforcement Review 

Agency of Manitoba, que é uma agência especializada em exercer controle e fiscalização das 

Instituições policiais atuantes na província. 

Antes, porém, necessário se faz analisar a Instituição do ombudsman em 

Manitoba. Na província o ombudsman é nomeado conforme recomendação de um comitê da 

Legislatura por um período de 06(seis) anos, podendo ser reconduzido por igual período. 

Isto posto, nota-se que a nomeação se realiza com respaldo legislativo, que é relevante, pois 

é o poder que, em tese, emblematicamente, representa o povo. 

Quanto à autonomia vale salientar que o ombusdman é imparcial, independente e 

dotado de amplos poderes de investigação, podendo para tal fazer pesquisas, 

questionamentos, conduzir investigação e solicitar documentos e interpor agências 

governamentais para prover respostas às reclamações no sentido de cumprir o seu 

mandamus. Além do exposto, o ombudsman pode e comumente faz recomendações de 

cunho orientativas e recomendativas as agências públicas e poderes do governo. 

Ainda dentro de sua esfera de competência o ombudsman tem restrição quanto a 

algumas investigações, como também pode recusar o provimento de certas investigações, a 

saber: 

The ombudsman is not authorized to investigate complaints relating to: Court 
decisions; Decisions of Gabinet; Decisions or omissions of judges, magistrates, 
masters or justices of the peace; any resolution or by-law of a council of a policy 
nature decisions or the federal government, private businesses; Private matter or 
disputes; Lawyers private […] the ombudsman may refuse to investigate a 
complaint if: it is more than a year old; then is still an avenue of appeal or review 
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available to you; if the circumstances of the use do not warrant investigation and if 
is not the public interest.45 

 

Do exposto fica evidente que o ombudsman, no Canadá, mais precisamente em 

Manitoba, tem de fato amplos poderes, contudo sua atuação também tem limites, sobretudo 

com relação às questões do Governo Central e às cortes,  reproduzindo mais ou menos a 

lógica do Defensor del pueblo Espanhol. 

Ademais, como é de se esperar, o Ombudsman não se presta a atender lato sensu a 

questões de ordem privada, mas sim às relações dos cidadãos com os órgãos e instituições 

públicas, como de resto é a regra para todas as ouvidorias públicas. 

Quanto a sistemática de se fazer reclamações, a lógica é a mesma das demais 

Ouvidorias pesquisadas, ou seja, utiliza formulários, e-mails, cartas e serviços telefônicos, e 

mesmo contato direto, quando possível, apenas ensejando detalhes quanto às denúncias e 

cópias dos documentos iniciais probantes e dados para contatos posteriores, ressalvada pela 

lei para instruir um processo a denúncia precisa ser escrita.  

Uma característica importante é que depois de conclusas as investigações o 

ombudsman dará resposta ao reclamante em forma de decisão ou recomendação, mas haverá 

uma resposta. 

Em se tratando da publicação dos resultados de seu trabalho, o ombudsman 

publica com freqüência relatórios anuais, notícias, e releases sobre fatos conclusos, tendo o 

cuidado de respeitar tanto o direito de informação, quanto o de preservar a exposição de 

pessoas perante a opinião pública, de modo que atua com redes de acessos amplas e restritas, 

conforme a componente ética. 

Em função de ter uma ampla área de atuação, basicamente sobre todos os serviços 

públicos, com poder de investigação e de ouvir o cidadão, constituindo-se em um canal de voz 

importante, o ombudsman também tem contribuído com relevo para a melhoria de todos os 

serviços públicos em função de suas recomendações oriundas das reclamações, investigação 

e estudos de casos sobre os fatos trazidos a lume cuja pertinência restou por constatada. 

                                                            
45THE LAW ENFORCEMENT REVIEW AGENCY ,Disponível em: < 

http://www.ombudsman.mb.ca/investigations.htm> Acesso em: 06 dez. 2010 



103 
 

Regra geral o ombudsman do Canadá goza de amplos poderes investigativos. É 

nomeado com o aval do legislativo e pode ouvir pessoas, requisitar documentos, fazer 

recomendações e de reportar a outras instituições de governo no afã de bem desenvolver seu 

trabalho. 

No caso da província de Manitoba o ombudsman tem competência para agir em 

todas os municípios, fiscalizando o governo provincial e o municipal, incluindo a cidade de 

Winnipeg, estando apto a receber por dever de ofício, reclamações de qualquer pessoa que se 

sentir não razoavelmente tratada pelas instâncias de governo já mencionadas, incluindo neste 

caso, reclamações contra atos de policiais. 

Considerando-se que, inicialmente, o ombudsman tenta resolver o problema, por 

mediação antes de inicial um procedimento investigatório, as reclamações são encaminhadas 

para as agências pertinentes, todavia, não obtendo respostas razoáveis, ou sendo o caso 

julgado a primo intuito grave, o ombudsman pode iniciar de pronto um processo 

investigatório, tendo poderes para tal. 

No caso específico da Polícia, além do ombudsman da província, outras agências 

exercem este papel, inclusive com mais especificidade, como é o caso do Law enforcement 

review agency (LERA), a qual optamos por pesquisar para tentar traçar um desenho do 

controle externo de polícia no Canadá, centrada em denúncias envolvendo o trabalho policial 

sem as devidas providências terem sido adotadas, apesar das notificações às corporações 

policiais.46 

Em geral, as queixas eram dirigidas aos departamentos que investigavam e, as 

providências não eram satisfatórias, apesar do esforço das câmaras municipais. A partir de 

então, mais especificamente em 1984 com a publicação de nova legislação, ficou estabelecido 

que as denúncias contra quaisquer policiais seriam encaminhadas a LERA, aos cuidados de 

um comissário passando a operar a partir de fevereiro de 1985. 

A posteriori alterações normativas foram efetuadas na legislação, de forma a dar 

suporte a agência, que hoje tem competência para investigar as queixas do público contra a 

polícia municipal, especificamente quanto ao exercício das funções.  

A História da LERA enquanto agência vinculada ao controle externo da Polícia 

em Manitoba advém da tradição do controle político sobre os Departamentos de Polícia 
                                                            
46 Manitoba Ombudsman,Disponível em: http://www.gov.mb.ca/justice/lera Acesso em 13 dez. 2010 
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exercido por membros da câmara municipal, os quais tinham conhecimento de matéria 

criminal. 

A agência é composta por um comissário, um escrivão e investigadores 

profissionais, estando sob sua observância de investigação todos os membros do 

departamento de polícia, inclusive o chefe de polícia. 

A agência investiga denúncias de desvio de conduta policial com ênfase para 

abuso de autoridade, formalização de reclamações falsas, alteração de documentos, condutas 

visando causar ou deixar de causar danos à propriedade, deixar de assistir pessoas e violar sua 

privacidade. As reclamações devem ser por escrito e até 30 dias do ocorrido e serão 

encaminhadas diretamente à LERA ou ao Departamento de Polícia que as recebendo, 

remeterá para a agência. 

As denúncias são investigadas por investigadores profissionais e fora do âmbito 

policial, os quais tem poder para ouvir testemunhas, tomar depoimentos e acessar relatórios, 

registros oficiais da polícia e laudos médicos para descobrir elementos probantes, podendo o 

reclamante a qualquer tempo solicitar o andamento da denúncia junto à LERA. 

Neste sentido, considerando o amplo poder dos investigadores para buscar as 

provas pertinentes as denúncias, inclusive tendo acesso ao banco de dados da Polícia e seus 

registros, além dos laudos e perícias, fica evidente que não há restrições a acessos, devendo 

para tal, submeter-se aos protocolos de solicitação. 

Toda denúncia é submetida a um processo investigativo e após este, o comissário 

adota as seguintes providências: 1) arquivar se entender que não há evidências suficientes 

para justificar as denúncias perante um juiz provincial para uma audiência pública; 2) 

resolução informal que se dá por mediação; 3) adoção de sansões disciplinares se entender 

pertinente e 4) remessa ao juiz de audiência, se entender estar o processo munido de provas 

que sustentem uma denúncia em audiência pública. 

Nota-se, portanto, que em toda essa sequência existe uma gradação, onde a 

remessa ao juiz pode resultar inclusive na demissão do policial, mas o fato é que é visível um 

patrocínio de responsabilização, ou seja, mesmo arquivado o processo o cidadão toma 

conhecimento  e daí por diante, restando uma certeza de que as denúncias serão investigadas 

com isenção e um resultado será informado ao cidadão. 
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De acordo com a lei de revisão, a autonomia da LERA passa também pela isenção 

administrativa, pois os funcionários que labutam na agência não são policiais, além de por 

lei, caso precise, o comissário pode dispor de peritos, advogados e outros profissionais que 

ofertam um razoável reforço ao trabalho investigativo, afinal a agência também dispõe de 

instalações próprias e orçamento garantido, que lhe dá amplo respaldo para o exercício de 

suas funções. 

Outro aspecto relevante que enfoca o viés de autonomia da agencia é a 

amplitude de sua competência com relação à Polícia, exposta no geral, no site da Agência47, 

traduzido nestes termos: 

Promover um alto padrão de conduta dos policiais em Manitoba; garantir 
investigação isenta e independente contra danos policiais; oferecer uma resolução 
razoável de mediação com viés justo tanto para policiais quanto para os cidadãos; 
garantir uma conduta compatível dos policiais com o Estado de direito e as idéias 
democráticas  abertas. 

 

Outra questão relevante na agência é a transparência dos serviços, que podem ser 

atestados pela intensa folha de publicações, com relatórios anuais densos, releases e  textos 

recomendatórios, inclusive disponibilizados na internet, além da possibilidade de 

acompanhamento do andamento das investigações em curso, o que referenda o esforço com a 

publicidade e a conseqüente transparência dos atos da agência. 

Neste sentido, os relatórios anuais são apresentados ao Ministro da Justiça, a cada 

município da província e ao Departamento de Polícia. A agência os tem apresentado 

regularmente desde 198548, onde a rigor tem especificado as melhorias obtidas, como por 

exemplo, a diminuição do tempo de resposta às denúncias e a diminuição do número de 

queixas versando sobre o uso indevido da força, embora ainda seja alto na província, 42% das 

denúncias em 2009. 

Isto posto, comprova que o controle externo da Polícia na Província de Manitoba, 

através da LERA, é relevante sobretudo em seu aspecto revisor do trabalho investigativo 

interno da Polícia, deixando claro que as ações efetivas para suplantar o corporativismo 

policial e responsabilizar os agentes por desvios de conduta efetivamente funcionam. 

 
                                                            
47 Manitoba Ombudman, Disponível em: http://www.gov.mb.ca/justice/lera Acesso em 13 dez. 2010. 
48  Manitoba Ombudman, Disponível em: http://www.gov.mb.ca/justice/lera Acesso em 13 dez. 2010. 
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2.3.5 A Ouvidoria de Polícia nos Estados Unidos: The Office Independency Review of Los  

Angeles(OIR) 

Considerando que o sistema americano ao longo do tempo, sempre apresentou 

versões diferentes sobre quem deveria controlar a polícia terminou legando um sistema de 

controle com várias perspectivas, resultando, em geral, nos Boards of Police, e nos Police 

Comissions, o que fica claro nas palavras de Comparato (2005, p.21): 

Logo após a sua criação em 1844, a polícia de Nova York era controlada por chefes 
políticos locais. As conseqüências eram a difusão da patronagem e da corrupção. 
Numa tentativa de corrigir estes poblemas, surgiram os primeiros ‘boards of Police 
e as ‘police commissions.’ 

Desta assertiva fica evidente que o controle da polícia também estava diretamente 

vinculado aos prefeitos, que como autoridade política passaram, boa parte deles, a ter as 

instituições policiais como uma espécie de feudo, sendo inclusive instadas a levantarem 

fundos de campanha para essas autoridades. COMPARATO (2005). 

Tais posturas levaram a crença de que era necessário retirar o controle da polícia 

da esfera dessas autoridades políticas, pensamento este defendido pelos progressistas, que nos 

anos iniciais do século vinte passaram a defender que “ o poder sobre a polícia deve ser 

colocado nas mãos de “cidadãos de bem”, ou seja, banqueiros, comerciantes estabelecidos, 

advogados respeitados por sua integridade moral, que dedicavam uma parte do seu tempo 

para, sem nenhuma forma de remuneração, exercer um controle sobre a polícia de forma 

apartidária, apolítica e independente.” COMPATATO ( 2005, p.22.) 

Contudo tal modelo, cujo objetivo foi separar a polícia da estrutura e influência 

partidária, nunca funcionou a contento já que a nomeação dos “cidadãos de bem” partia 

grosso modo do prefeito e do conselho municipal, mantendo mais ou menos a mesma 

influência política. 

Diante deste arranjo, onde os prefeitos continuavam a nomear os chefes de polícia 

e, os cidadãos de bem não tinham experiência sobre matérias policiais e não dispunham do 

necessário no exercício da função, os chefes de polícia passaram a exercer um poder 

autônomo e diante disso lato sensu as instituições policiais passaram a atuar com truculência, 

sobretudo contra as minorias étnicas, passando a serem vistas como instrumentos de poder a 

serviço das classes dominantes nos Estados Unidos. 
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Em face desta realidade, a partir de um espiral crescente desde os anos 70 do 

século vinte, tem crescido o sistema de controle externo da polícia nos Estados Unidos, de 

sorte que a realidade atual implica em um sistema  oriundo de controle externo da polícia 

praticamente centrado nos “Civilian Complaint Review Boards [...], modelos investigativos e 

de garantes de qualidade [...] e os modelos de monitoramento e de avaliação de 

desempenho.”49 

Neste sentido, neste trabalho, optamos por pesquisar um modelo investigativo e 

de garantia de qualidade, no caso o Office of Independent Review (OIR) de Los Angeles, 

mesmo reconhecendo que Los Angeles por si só, conta com uma multiplicidade de órgãos 

dedicados ao controle externo de polícia50, assegurando a tradição do pluralismo quanto às 

instituições de controle externo das Corporações policiais. 

Destarte o exposto, o Office of Independent Review (OIR) é uma comissão criada 

em 2001, portanto, recente, composta por um grupo de seis advogados com experiência em 

legislação sobre os Direitos Civis, com poder para fiscalizar o que faz O Internal Affairs 

Division, ou Divisão de Assuntos Internos (Corregedorias de Polícia), da Polícia de Los 

Angeles, mais especificamente o “The Los Angeles Country Sheriff”s Department (LASD). 

Considerando que a Comissão é composta por advogados com larga experiência 

em temas vinculados aos Direitos Civis e Liberdades Individuais e o OIR não conta em 

seus quadros com policiais, embora atue sistematicamente em interação com a Polícia, em 

razão de seu caráter revisor do trabalho de correição, é notório de relance o trabalho revisor 

como independente da polícia, embora relativamente cooperativo. 

O OIR pelo exposto é um órgão revisor do trabalho das corregedorias, contudo, 

sua atuação é independente, de sorte que não rende subordinação ao (LASD) e tem 

consciência profissional que a qualidade de seus serviços é a maior defesa da instituição a 

serviço da democracia. 

Neste sentido os membros do OIR procuram constantemente desenvolver 

competências sobre o trabalho da polícia como forma de angariar crescentemente o apoio do 

Departamento de Polícia e da sociedade em geral. 

                                                            
49 Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, 2008, p.42-43 
50 Guia de Referência para Ouvidorias de Polícia. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, 2008, p.42 
 



108 
 

Desde sua implantação o OIR tem construído uma imagem de respeito em função 

das investigações isentas que tem produzido acerca de desvios de conduta verificadas nas 

ações policiais, sobretudo pelo equilíbrio que tem dosado as sua postura de corrigir rumos e 

fazer recomendações proativas às ações da polícia fortalecendo portanto, perante a 

cidadania, o próprio trabalho do LASD. 

Quanto ao poder de investigação da agência, o OIR tem o dever de discordar do 

processo investigativo realizado nas instituições policiais e, neste sentido, tem liberdade 

ampla para discordar, rever processos e retomar as investigações de qualquer ponto, caso 

necessário, no sentido de promover uma accountability responsiva dentro da polícia e uma 

postura preventiva quanto a ocorrência de novos casos da mesma natureza. Para tal tem 

competência para formular provas e solicitar os documentos para este fim, em qualquer 

instituições. Ato contínuo quando o LASD inicia qualquer processo investigativo o OIR é 

imediatamente informado, o que garante a presteza dos acompanhamentos investigativos. 

Quanto ao poder efetivo de fazer recomendações a agência é livre para fazê-lo e 

assim procede com freqüência, o que pode ser atestado com a consulta aos relatórios anuais51, 

contribuindo decisivamente para a melhoria do trabalho policial no Condado de Los Angeles, 

inclusive, mostrando exemplos de casos atuais, onde o OIR interage com o LASD, resultando 

na observância de posturas corretivas, as quais são formalizadas como recomendações e 

postas em prática, melhorando o desempenho do trabalho policial. 

Ainda quanto aos relatórios, à agência os publica anualmente, contendo 

informações detalhadas dos casos analisados com minuta sucinta, contendo dados do início do 

processo até o resultado final, expondo ter sido ou não adequada à investigação do Internal 

Affair Division, as recomendações sobre o caso, a responsabilização funcional, e o resultado 

final aos órgãos interessados, deixando claro que existe e funciona na prática a expressão 

formal de uma accountability responsiva em relação à conduta policial em Los Angeles. 

Neste sentido é notório que a agência goza de ampla autonomia, pois o OIR não 

faz parte do LASD, tampouco está vinculado a nenhum órgão ou sofre qualquer influência 

coercitiva que possa vir a afetar o livre desenvolvimento do seu trabalho.  

Quanto à nomeação dos membros, o OIR tem lastro de importantes organizações 

especializadas na luta pelos direitos civis, sem contar que, os próprios membros da comissão 

                                                            
51 The Office Independency Review Disponível em: http://www.laoir.com/Reports.html Acesso em 09 dez. 2010. 
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tem por tradição, histórico de luta em defesa dos direitos humanos, o que referenda a ação da 

agência pautada em um compromisso neste sentido. 

Na verdade a agência é uma entidade criada por supervisores do condado de Los 

Angeles, com a missão de garantir a qualidade das investigações acerca dos possíveis desvios 

de conduta da polícia, para assegurar que quaisquer denúncias sejam investigadas de maneira 

justa, cuidadosa e imparcial. 

Isto posto implica que os membros do OIR são nomeados, mas não tem mandato 

fixo, permanecendo na função enquanto gozarem da confiança dos supervisores do condado, 

entretanto, pela trajetória de luta pelos direitos civis e pela qualidade que tem apresentado no 

trabalho revisor, demonstra que o trabalho tem sido realizado com lisura e isenção, 

legitimando a sua efetiva continuidade, apesar do pouco tempo de efetividade da agência. 

Quanto a questão do acesso direto do cidadão ao OIR enquanto instituição, é 

obvio que existe e, pode ser feita a qualquer momento, tendo sempre algum funcionário para 

registrar a demanda, a qual poderá resultar após análise em um processo de investigação, mas 

a essência do OIR tem caráter revisor do próprio trabalho investigativo da polícia, realizado 

por intermédio da LASD, ou seja age em caráter colaborativo, mas não subserviente ao 

processo investigativo das instituições policiais. 

No que concerne a pesquisas de opinião quanto ao desempenho da agência, não 

verificamos na pesquisa enfoque neste sentido, porém considerando o conceito recíproco que 

tem adquirido junto a Polícia, sobretudo pela postura isenta com que tem atuado, sem dúvida, 

o OIR tem ajudado a construir uma imagem positiva junto a população, pelo efetivo 

engajamento no controle externo da polícia em Los Angeles. 

Em se tratando de intercâmbios com outras instituições congêneres, no âmbito 

da pesquisa este viés não pareceu ser um dos mais fortes, mesmo assim a agência tem 

participado anualmente da Conferência do National Association for Civilian Oversight of Law 

Enforcement52 ,que tem congregado centenas de representantes de instituições congêneres, 

tendo o OIR sido aclamado nas conferências mais recentes como um modelo promissor e 

inovador, em termos de controle da atividade policial. 

                                                            
52 Organização norte-americana sem fins lucrativos que busca uma maior accountability das instituições 
policiais. 
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Ademais, a agência também tem publicado Artigos e recomendações que de certa 

forma tem sido difundidas, contudo em seu site, atesta que mantém contatos com órgãos 

estatais e organizações de direitos civis vinculadas à temática dos direitos humanos, o que 

também reforça este vínculo participativo. 

Do exposto temos que é um sistema de controle externo que tem seu valor, em 

função de que, somatizado a outros sistemas de controle, também existentes e mais robustos, 

em conjunto, efetivam um poder de controle mais próximo do que determina as normas 

internacionais de proteção dos direitos humanos quanto ao trabalho das forças policiais. 

Após a análise das ouvidorias internacionais selecionadas, em função dos 12 

(doze) indicadores estabelecidos para aferir o padrão de desempenho das Ouvidorias 

(nacionais e internacionais) é possível extrair algumas considerações, que são relevantes 

quanto ao tema, as quais serão avaliadas comparativamente, em consonância com a 

perspectiva de estabelecimento de uma melhor accountability democrática, no capítulo 3 

deste trabalho.  

Conclusa a análise das ouvidorias selecionadas da experiência internacional, em 

função dos indicadores pesquisados, apresentamos a seguir, o quadro 2.1, que atesta o nível 

de ocorrência (Presença, Presença Em Parte ou Ausência) dos indicadores nas ouvidorias de 

polícia analisadas. 

Neste contexto, quando identificada à presença do indicador na ouvidoria 

pesquisada, confirmamos com “SIM”. Do mesmo modo, quando da análise identificarmos a 

ausência do indicador, confirmamos com “NÃO” e, por fim, quando o indicador não se 

confirmar totalmente, mas também não estiver totalmente ausente, confirmamos com “EM 

PARTE” e notadamente, explicaremos as razões no decorrer da análise per si, sendo válido a 

mesma lógica para a análise das ouvidorias nacionais pesquisadas. 
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2.4 Análise dos dados da pesquisa, por Variáveis, Decorrentes dos Modelos de 
Ouvidorias Selecionados da Experiência Nacional 

 

2.4.1 – Independência política, administrativa e financeira 

A partir da análise desta variável, seguindo-se as demais, tentaremos checar o 

desempenho das ouvidorias nacionais selecionadas. Para tal faremos a análise em função das 

respostas dos ouvidores ao questionário de pesquisa (Anexo1) e do confronto com o texto 

legal que normatiza cada ouvidoria, com o objetivo de averiguar o real funcionamento dessas 

instituições, tanto no aspecto prático, quanto no formal para em seguida, tentar consignar o 

desenho institucional das ouvidorias nacionais. 

Analisando a primeira variável, referente ao primeiro quesito da pesquisa aplicada 

tentaremos verificar o nível de autonomia política administrativa e financeira das ouvidorias, 

partindo da hipótese que quanto maior o nível de autonomia neste sentido, maior a 

possibilidade efetiva de se patrocinar uma responsabilização coerente com um nível aceitável 

de accountability democrática. 

Logo, temos que a Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, segundo 

respondeu o seu Ouvidor, opera com independência político-administrativa, mas não com 

autonomia financeira. Com efeito, de conformidade com a Lei Complementar nº 826, de 20 

de junho de 1997, que cria, na Secretaria de Segurança Pública, a Ouvidoria de Polícia do 

Estado de São Paulo (Anexo 2) , determina que a mesma seja dirigida, por um ouvidor de 

Polícia Autônomo e Independente, conforme o prescrito no artigo terceiro do referido diploma 

legal. 

Por sua vez, para desenvolver suas atividades, a Ouvidoria conta com um 

Conselho Consultivo composto por onze membros não remunerados para o exercício desta 

função, um grupo de apoio técnico e um grupo de apoio administrativo. De acordo com a lei, 

ao Ouvidor é facultado o direito de indicar, para posterior designação e nomeação pelo 

Governador do Estado, cinco Assessores e dez Assistentes, possuidores de diplomas de nível 

superior ou habilitação legal, compatíveis com as atividades a serem desempenhadas para 

servirem em jornada de trabalho integral e lotados em cargos comissionados. Quanto a 

autonomia financeira, a Ouvidoria não possui dotação orçamentária própria para o provimento 

de seus custos operacionais, estando vinculada para esse fim, diretamente, ao Gabinete do 

Secretário de Segurança Pública. 
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Ademais da análise da Lei Complementar nº 826/97, em seus Art. 5º, § 2º, fica 

evidente que parte dos membros do Conselho Consultivo da Ouvidoria, poderão ser 

destituídos a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada do Secretário de Segurança 

Pública, ouvido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE). 

Pelo exposto, observa-se que a Ouvidoria tem certa autonomia para funcionar no 

que diz respeito à escolha do Ouvidor e sua capacidade de indicar membros para o Conselho 

Consultivo, contudo, neste sentido não é uma autonomia ampliada se considerarmos  que 

parte do corpo técnico fica sujeita a ser exonerada  a qualquer tempo, por ato do Secretário de 

Segurança Pública do Estado, embora que para este fim seja ouvido o CONDEPE. No que se 

reporta a Autonomia Financeira, como já salientamos é incipiente, pois depende 

financeiramente da Secretaria Estadual de Segurança Pública, portanto, neste sentido a 

autonomia é mínima. 

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, a Ouvidoria de Polícia não tem 

independência administrativa e financeira, pois de acordo com a lei nº 12.622, de 25 de 

setembro de 1997, alterada pela lei nº 13.968 de 29 de julho de 98 (Anexo 3), que a criou, 

bem como a Lei Delegada nº 15.298, de 08 de agosto de 2004 (Anexo 4), que criou a 

Ouvidoria Geral do Estado (OGE-MG), a qual a ouvidoria de polícia passou a ser vinculada, 

não estabelece essa condição. 

A Ouvidoria de Polícia neste sentido tem Autonomia para articular e planejar 

todas as suas ações, dar entrevistas à imprensa e vincular-se com outros poderes, 

independente de autorização do Ouvidor Geral do Estado. A bem da verdade, a Ouvidoria de 

Polícia foi criada em setembro de 1997, tendo sido em 2004 incorporada à Ouvidoria Geral do 

Estado, juntamente com outras cinco Ouvidorias especializadas; Ambiente, Educação, 

Fazenda, Patrimônio licitações Públicas, Saúde e Sistema Penitenciário. 

Neste sentido, a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais é um canal de 

comunicação do povo com o Governo, o que implica que qualquer pessoa tem o direito de se 

dirigir ao Governo para fazer reclamações, queixas, críticas, sugestões e elogios sobre os 

serviços prestados pelas repartições públicas estaduais à população do Estado, através da 

OGE. 

Pelo exposto fica claro que vinculada a Ouvidoria Geral do Estado, a ouvidoria de 

policia tem que atuar com o mesmo pretender filosófico daquela, tornando a autonomia 
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político-administrativa comprometida, pois fica adstrita a ouvidoria geral. Desta forma a 

prerrogativa aqui é apenas funcionar com status especial dentro do sistema estadual, 

conjuntamente com as outras cinco ouvidorias citadas. 

Ademais, quanto à autonomia financeira esta de fato não existe, pois pela mesma 

lógica, o orçamento da Ouvidoria de Polícia depende do orçamento da OGE, além do que este 

lato sensu depende da distribuição política de preferências neste sentido, já que a Lei n° 

12.622, de 25 de setembro de 1997, em seu artigo 10, especifica que: “As despesas decorridas 

de execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no 

orçamento do Estado. 

Isto posto fica claro que o espaço de autonomia, neste sentido é extremamente 

restrito, afinal precisa se reportar a OGE, que por sua vez, está presa a contingências 

orçamentárias do Estado, sem contar com a inevitável barganha orçamentária com outras 

Ouvidorias especializadas e  ainda, com outras Secretarias e órgãos do Estado. 

Analisando a Ouvidoria de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, quanto a 

este quesito, relativo à sua autonomia de funcionamento, assim nos respondeu o seu Ouvidor: 

“A grande maioria das Ouvidorias são subordinadas a Secretarias, que fica a mercê de seus 

administradores para troca de Ouvidores e até mesmo reduzir a infra-estrutura, o modelo que 

queremos é com status de Secretaria com autonomia administrativa e financeira.” 

Consultando, pois, o relatório de atividades da Ouvidoria da Justiça e da 

Segurança, relativo ao período de agosto 1999 a maio 2000, em sua introdução, temos:  

 A Ouvidoria da Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul tem a atribuição de 
receber denúncias, queixas e reclamações sobre os sistemas de Segurança Pública no 
Estado. É o órgão de fiscalização social de todas as atividades vinculadas a 
Secretaria da Justiça e da Segurança, o que abrange a Polícia Civil, a Brigada 
Militar, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, o Instituto Geral de Perícia 
e o DETRAN. Trata-se de um órgão dotado de autonomia e independência que, 
por índole deve criar raízes na sociedade, viabilizando canais que assegurem o 
efetivo controle da polícia pela população. (grifo nosso) 

 

A primo intuito, este texto do relatório está sintonizado com o prescrito no 

Decreto nº 39.688, de 17 de agosto de 1999 (anexo 5), que cria, no Gabinete do Governador, 

a Ouvidoria de Justiça e de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, o que deixa claro o 

prescrito da norma e a própria opinião dos operadores do sistema quanto a questão da 

autonomia do órgão, ou seja, é mínima. 
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Ademais, quanto à autonomia financeira, a Ouvidoria, no Rio Grande do Sul 

segue a mesma lógica das Ouvidorias já analisadas, ou seja, é dependente das contingências 

do orçamento do Estado, sobretudo por estar vinculada diretamente ao Gabinete do 

Governador, que a rigor, pode ou não, neste sentido ter mais ou menos autonomia. 

Por outro lado, conforme o Art. 7º do Decreto nº 39.688, de 17 de agosto de 1999 

“A Secretaria da Justiça e da Segurança providenciará os meios adequados ao exercício das 

atividades das Ouvidorias”, que a rigor implica em estar totalmente presa a conveniências 

políticas e administrativas da referida Secretaria, sobretudo quando o Art. 5º do mesmo 

diploma legal que assegura: “Os atos oficiais da Ouvidoria, da Justiça e da Segurança serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, no espaço reservado à Secretaria de Justiça e da 

Segurança”. Em outras palavras, a publicação terá que ter o aval da Secretaria. 

Em síntese, resta concluso que autonomia neste sentido, política, administrativa e 

financeira é mínima ou melhor dizendo,  inexiste, pois é totalmente dependente da Secretaria 

de Justiça e da Segurança, além de estar, vinculada ao gabinete do Governador. 

Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, relativo a este quesito, nos respondeu o 

ouvidor que: “a ouvidoria tem razoável independência política (em razão do mandato do 

ouvidor), porém não administrativa nem financeira. A ouvidoria integra a estrutura da 

Secretaria de Segurança e está diretamente subordinada ao secretário, sendo o cargo do 

ouvidor comissionado e correspondente ao de Subsecretário.” 

Em se tratando da análise normativa, de acordo com a Lei nº 3.168, de 12 de 

janeiro de 1999 (Anexo 6), que criou a ouvidoria de polícia do Estado do rio de Janeiro, em 

seu Art. 6º, § 2º, estabelece que: “O ouvidor da polícia terá mandato de 1(um) ano, com 

possibilidade de mais um mandato consecutivo. Afora este preceito estabelecido na Lei não 

há outro que possa especificar um caráter incisivo de autonomia para que o ouvidor exerça 

com independência as suas funções. 

Com efeito, o próprio ouvidor em sua resposta apenas se reporta ao mandato em 

termos de autonomia política e assegura que não tem autonomia administrativa e financeira, o 

que fica evidente com o contido no Art. 6º da referida Lei, nos seguintes termos: “o ouvidor 

da polícia deverá ser um cidadão de conduta ilibada, e será designado pelo Secretário de 

Segurança Pública, que providenciará os meios adequados e baixará as demais disposições 

necessárias para o funcionamento da ouvidoria.” 
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Pelo exposto é evidente que a ouvidoria é totalmente dependente da Secretaria em 

termos financeiros e administrativos e, politicamente, tem limitada autonomia, pois o mandato 

do ouvidor é curto e do mesmo modo é suscetível de não ser renovado, o que torna frágil 

neste sentido a sua atuação 

No caso de Pernambuco, a Ouvidoria está vinculada ao gabinete do Secretário de 

Defesa Social do Estado. Neste particular, não escapa muito a regra sistêmica das demais 

Ouvidorias de Polícia do país. Partindo desse pressuposto, conforme nos respondeu a este 

quesito, o seu ouvidor, temos que: 

 O órgão goza de respaldo diante da sociedade civil em virtude de sua função e da 
luta histórica de alguns setores para o exercício do controle social das forças de 
segurança, entretanto, em se tratando dos órgãos fiscalizados pela Ouvidoria existe 
em parte algumas restrições, pois o trabalho desempenhado pelas Ouvidorias é 
visualizado como negativo  àquelas Corporações [...] Esta realidade está dificultando 
em muito o trabalho da Ouvidoria, tendo em vista a proposta institucional da mesma 
de garantir respostas à população em situação de violação de direitos. 

 

Quanto à análise normativa, de acordo com o Decreto Estadual nº 22.149, de 23 

de março de 2000 (Anexo 8), que aprova o regulamento da Secretaria de Defesa Social e 

estabelece as competências do Núcleo de Ouvidoria daquela Secretaria, nada assegura em 

termos de autonomia política, administrativa e financeira do órgão. 

Isto posto, soa como indicativo de que embora conhecendo-se tais fatos a 

realidade não muda e a instituição não cumpre o papel político social a que se propõe, que é 

um indicativo da fragilidade de sua autonomia política para promover reformas no sentido de 

prover ações de responsabilização. 

Quanto à autonomia financeira esta não existe, afinal nestes termos o que dispõe a 

Ouvidoria é apenas verba para pequenas despesas de caráter administrativo, liberadas através 

de suprimentos individuais, não dispondo, portanto de outros recursos que possam dinamizar 

suas ações. Ademais todas as suas atividades lato sensu, dependem de liberação de recursos 

da Secretaria de Defesa Social. 

Isto posto fica evidente que a Ouvidoria é vinculada diretamente à Secretaria de 

Defesa Social e dela dependente em termos de autonomia política, administrativa e financeira, 

que de um modo geral, compromete a sua atuação, a exemplo de todas as outras até aqui 

analisadas.  
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2.4.2 – Processo de nomeação e exoneração dos ouvidores 

Neste quesito, procuramos sondar dos Ouvidores pesquisados se existe 

participação do Conselho Estadual dos Direitos Humanos ou órgãos equivalentes na 

nomeação e escolha dos Ouvidores, que a primo intuito consideramos ser um indicativo 

importante do compromisso público com o trabalho isento dessas instituições. 

No caso da Ouvidoria do Estado de São Paulo a resposta foi positiva, o que 

sintoniza com o contido na Lei Complementar n° 862/97, a qual determina que  o Ouvidor  

autônomo e independente será nomeado pelo Governador em lista tríplice elaborada pelo 

Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE). 

 Quanto à exoneração, segundo o Ouvidor e de conformidade com a Lei 

Complementar nº862/97, salvo os casos de incompatibilidade para o exercício do cargo 

previstos em lei, o que pode ocorrer, ou por vontade unilateral do titular (exoneração a 

pedido), ela ocorrerá exclusivamente ao final do mandato previsto, quando não há recondução 

ou ao término de dois mandatos consecutivos, em caso de recondução. 

Neste quesito, portanto, a nomeação parte em tese de um aval dos órgãos 

representativos dos Direitos Humanos, que apresentam a lista tríplice ao Governador que 

dentre os três escolhe o Ouvidor. Neste caso o compromisso político com a causa dos Direitos 

Humanos é mais forte, pois qualquer dos escolhidos, em tese, é um defensor da causa e tende 

a lutar em busca de responsabilização dos desvios de conduta e, mesmo propor sugestões que 

possam a vir melhorar o sistema de segurança e a interatividade com a sociedade civil, o que é 

relevante para a democracia. 

Considerando o fato de que no Estado de São Paulo este particular tem sido 

respeitado desde a implantação da ouvidoria temos que há um avanço em busca de uma 

plenitude democrática neste sentido, em relação a outras Ouvidorias do país. 

Quanto a Ouvidoria do Estado de Minas Gerais tem um aspecto de particular 

interesse quanto a este quesito, conforme respondeu o Ouvidor: “Até 2007, o Ouvidor de 

Polícia era escolhido em lista tríplice pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos, mas em 

virtude de uma Lei Delegada, no caso a Lei Delegada nº 134, de 25/1/2007, a escolha do 

Ouvidor passou a ser também através de lista tríplice, mas agora elaborada pelo Conselho 

Estadual de Defesa Social.” 
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Segundo a lógica da Ouvidoria de São Paulo, é louvável a escolha a partir de lista 

tríplice, pois dá liberdade de escolha ao governador ao tempo que condiciona a escolha a um 

universo comprometido com a causa dos Direitos Humanos, o que demonstra uma postura de 

isenção quanto aos órgãos operativos do Sistema de Segurança Pública, cujo sentido 

teleológico aqui é justamente afastar do processo de escolha do Ouvidor, agentes, que pela 

natureza de suas identidades funcionais ou, compromisso com as instituições de segurança 

influenciem tendenciosamente  no processo de escolha. 

Entretanto, quando esta escolha passa a ser feita com o aval dos titulares dos 

órgãos operativos de defesa social, pois participam do Conselho de Defesa Social, onde tem 

assento, soa como um retrocesso, afinal o procedimento pode conter, desde o início, um vício 

insanável tendente ao corporativismo. 

Com efeito, da análise normativa, os termos da Lei Delegada nº 15.298, de 08 de 

agosto de 2004, em seu Art. 9º, § 1º, temos que: Os Ouvidores de Polícia e dos sistemas 

penitenciário, Educacional, de Saúde e Ambiental serão escolhidos dentre os cidadãos com 

mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e com formação universitária e notório 

conhecimento na área temática especifica, a partir de lista tríplice elaborada por Conselho 

Estadual relacionado à sua área de atuação, na forma de regulamento. 

Neste ponto houve um retrocesso em Minas Gerais, com relação à postura 

mantida pelo Estado de São Paulo quanto às ouvidorias de Polícia, que a rigor, enseja uma 

pesquisa mais apurada, no afã de se compreender quais os mecanismos políticos que 

interferiram nesse processo de mudança e porque isto ocorreu em meio a um processo de 

expansão das Ouvidorias de Polícia no país. 

Em se tratando do Estado do Rio Grande do Sul, quanto a Ouvidoria de Polícia, 

a resposta a este quesito foi taxativa pelo ouvidor: “Não existe participação de órgãos dos 

Direitos Humanos ou equivalentes na nomeação do Ouvidor. Conforme o Decreto nº 39.688, 

17AGO99, o Ouvidor é indicado pelo Secretário de Segurança e sabatinado pelo 

Governador.”  

Com efeito, textualmente, no Art. 3º do referido Decreto assim temos: “A 

Ouvidoria da Justiça e da Segurança será dirigida por um Ouvidor, autônomo e independente, 

indicado pelo Secretário de Estado da Justiça e da Segurança e nomeado pelo Governador 

para um mandato de dois anos.” 
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Neste caso, temos uma nomeação e evidentemente uma exoneração puramente 

monocrática de decisão exclusivamente do Governador do Estado, não havendo qualquer 

participação de órgãos vinculados aos Direitos Humanos no processo de escolha, o que 

compromete de início a autonomia política do instituto, pelo papel político a que se propõe 

como possibilidades de participação social no controle das atividades policiais. 

Em se tratando do Estado do Rio de Janeiro, quanto a este quesito, assim nos 

respondeu o ouvidor: “não, em nosso Estado não existe órgão dessa natureza.” Em função da 

resposta é evidente a não compreensão da pergunta – o que não parece razoável - ou o descaso 

quanto à temática dos direitos humanos, o que soa grave, sobretudo no que diz respeito ao 

trabalho com ouvidorias. 

Quanto a análise normativa, a Lei nº 3.168/99, em seu texto lato sensu, assegura 

que: “ o ouvidor será designado pelo Secretário de Segurança Pública” Assim fica claro que a 

nomeação e, consequentemente, a exoneração se dá por ato do Secretário de Segurança 

Publica, portanto, diz respeito a uma decisão monocrática, o que é extremamente 

comprometedor, sobretudo quando em paralelo tem um mandato reduzido, como é o caso da 

ouvidoria do Rio de Janeiro, o que atesta a fragilidade deste modelo.  

Quanto ao Estado de Pernambuco, neste quesito, impera a lógica presente da 

Ouvidoria do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ou seja, a decisão é  monocrática, do 

próprio Governador que o nomeia em cargo em comissão. Por este princípio, soa como um 

cargo de confiança demissível ad nutum pelo próprio executivo estadual, a qualquer tempo, 

não implicando em qualquer segurança para o exercício independente de suas funções. 

No que pese em Pernambuco o Ouvidor ter assento no Conselho Estadual de 

Direitos Humanos e no Comitê de Combate e Prevenção à Tortura, representando a Secretaria 

de Defesa Social, não traduz muita coisa, pois como relação à Secretaria de Defesa Social 

como já vimos, a Ouvidoria é totalmente dependente em termos políticos, administrativos e 

financeiros, constituindo-se em um arranjo institucional que asfixia qualquer espaço de 

exercício autônomo de suas funções. 
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2.4.3 – Possibilidade de policiais ou ex-policiais serem nomeados como ouvidores 

 

Neste quesito procuramos checar se em algumas das ouvidorias pesquisadas há 

possibilidade de os ouvidores serem oriundos dos quadros das próprias polícias, por entender 

que esta possibilidade vicia o órgão, com possibilidades corporativas, o que termina por 

comprometer a necessária isenção para atuar com a devida autonomia na fiscalização e 

responsabilização dos atos destoantes, porventura praticados. 

Assim sendo, no caso da Ouvidoria de Polícia de São Paulo, nos respondeu o 

Ouvidor que: “ tal possibilidade não existe, acrescentando que de acordo com o § 3º da Lei nº 

826/97, o Ouvidor da Polícia não poderá integrar órgãos diretivos, deliberativos ou 

consultivos de entidades públicas ou privadas, nem ter qualquer vínculo com a Polícia Civil 

ou Polícia Militar”, o que categoricamente implica não ter pertencido às hostes das 

corporações policiais. 

Tal assertiva na prática tem se confirmado, pois no Estado de São Paulo, desde a 

implantação da Ouvidoria, nenhum Ouvidor teve origens ou, passado corporativo nas 

corporações policiais, o que tem sido um fator relevante no modelo paulista, além desde 

preceito estar contido no instituto normativo inicial que criou a Ouvidoria. 

Analisando agora a Ouvidoria de Minas Gerais, quanto a este quesito nos 

respondeu o ouvidor que: “Não, o Governador de Minas Gerais assinou protocolo com o 

Ministério da Justiça em que não é permitida a escolha de policiais da ativa ou reformados 

para ocupar o cargo de ouvidor de polícia.”  

Contudo, na análise normativa, de acordo com a Lei nº 12.622/97, alterada pela 

Lei nº 12.968/98, não há comando coibindo o Ouvidor pertencer as Corporações Policiais, 

conforme se observa pela redação de seu Art. 4º “A Ouvidoria de Polícia é dirigida por um 

Ouvidor nomeado pelo Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas de ilibada 

reputação indicadas em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos Humanos, para mandato de 2(dois) anos, permitida 1(uma) recondução.” 

Conforme já vimos, hoje esta lista não é mais emitida por tal Conselho, mas sim 

pelo Conselho Estadual de Defesa Social, onde os representantes das Corporações Policiais 

têm assento, além do que, no § 3º do mesmo Artigo, traduz a norma que “se a escolha do 

Ouvidor recair em servidor público será automática a concessão de sua licença, sendo-lhe 
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facultado, quando estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de 

origem.” 

Além do exposto, de acordo com a Lei Delegada nº 15298, de 6/8/2004, que criou 

a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, não se observa nenhum preceito que 

especifique tal proibição, Logo, em termos normativos, o que existe é um protocolo de 

compromisso neste sentido, que vem sendo respeitado, embora se reconheça que a positivação 

normativa daria muito mais consistência e legitimidade política neste sentido.  

 No caso do Rio Grande do Sul, nos respondeu Ouvidor que: “de acordo com o 

Decreto nº 39.688/99, que criou a Ouvidoria, um dos requisitos para o Ouvidor, é não ter ou 

ter tido qualquer vínculo com órgãos de segurança.” 

Com efeito, analisando o Decreto observa-se que no § 2º do Art. 3º que: “O 

ouvidor não poderá ter qualquer vínculo com os órgãos da Secretaria da Justiça e Segurança.” 

Neste caso não consta a expressão não ter tido, contudo pelo aspecto político observado, na 

verdade as nomeações tem respeitado essa condição de ter ou não ter tido vínculo com órgãos 

de segurança, o que traduz uma postura de isenção neste particular. 

No Estado do Rio de Janeiro, quanto a este quesito, assim nos respondeu o 

ouvidor: “não, a Lei veda expressamente.” Com efeito, da análise da norma, a Lei nº 

3.168/99, em seu Art. 6º, § 1º, temos que a função de ouvidor não poderá ser exercida por 

policiais civis ou militares, ativos ou inativos. 

Visto isto, observamos que no geral, o Rio de Janeiro segue a regra das ouvidorias 

até aqui analisadas, vedando a participação de policiais ou ex-policiais na condição de 

ouvidor, o que é relevante, porém não suficiente para o estabelecimento de um padrão 

razoável de democracia. 

Com relação ao Estado de Pernambuco, neste quesito, nos respondeu o Ouvidor 

que: “não, pois a Lei nº 11.629/99 estabeleceu que o Ouvidor seja indicado pelo Governador, 

tendo como requisito fundamental o não pertencimento a nenhuma das corporações que são 

de fiscalização da Ouvidoria (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de 

Bombeiros).” 

Na verdade, a Lei 11.629/99, dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder 

Executivo Estadual, donde estruturou a Secretaria de Defesa Social do Estado de 
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Pernambuco, criando com ela o Núcleo de Ouvidoria, entretanto, foi o Decreto Estadual nº 

22.149/00, que ao regulamentar a Lei estruturou o Núcleo de Ouvidoria. Contudo, no referido 

Decreto nada consta quanto à possibilidade de policiais ou ex-policiais serem nomeados 

ouvidores, apenas atestando que o cargo é comissionado e de livre nomeação e exoneração 

pelo Governador. 

Entretanto, na prática, esta componente tem sido observada em Pernambuco onde 

desde a sua implantação até os dias atuais, o Ouvidor não teve ou tem vínculo funcional com 

quaisquer dos órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social, de sorte que, de 1999 até hoje 

foram nomeados 4(quatro) Ouvidores com o seguinte perfil: 02(dois) eram integrantes 

aposentados do Ministério Público Estadual; 01(um) Militante dos Direitos Humanos e o atual 

é advogado militante. 

 

2.4.4 – Mandato do ouvidor 

 

Com este quesito objetivamos averiguar se os Ouvidores têm mandato ou são 

nomeados por decisão monocrática de alguma autoridade a que estão vinculados, pois 

entendemos que a proteção quanto à exoneração unilateral, fortalece a autonomia necessária 

aos Ouvidores, para o exercício de suas funções e, consequentemente, fortalece a 

possibilidade de fiscalização mais efetiva e a responsabilização pelas condutas irregulares dos 

policiais. 

Neste quesito, o Ouvidor de São Paulo nos respondeu que: ”O mandato do 

Ouvidor é de 02(dois) anos, prorrogáveis por mais 02(dois).” O que na verdade está prescrito 

no art. 3º da Lei Complementar nº 826/97, combinado com o seu § 1º, que também assegura a 

possibilidade de recondução uma única vez. 

Deste modo temos que a proteção por mandato fortalece a componente 

democrática, pois não fica o Ouvidor sujeito a demissão arbitrária ou inconseqüente em 

função do exercício de suas funções, mas ainda sim, nada garante a renovação ao final do 

mandato, de modo que, em tese, pode ao final deste ser substituído haja vista que o mandato 

do Executivo Estadual, que o nomeia varre 04(quatro) anos, sendo irremediável que em algum 

lapso de tempo fique dependente dessa manutenção no cargo. 
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Em se tratando da Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais, neste quesito, a 

resposta do Ouvidor afirma que: “existe um mandado de 02(dois) anos, prorrogáveis por mais 

02(dois) anos”. Seguindo a mesma lógica de São Paulo, conforme também está prescrito na 

Lei nº 12.968/98 nos seguintes termos: “A Ouvidoria de Polícia é dirigida por um Ouvidor 

nomeado pelo Governador do Estado que o escolherá entre pessoas de ilibada reputação 

indicado em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

Humanos, para mandato de 02(dois) anos, permitida 01(uma) recondução” 

Ademais, com o advento da Lei Delegada nº 15.298, de 08 de agosto de 2004, a 

mesma postura foi mantida, ou seja, os ouvidores são nomeados com mandato de 02 (dois) 

anos, permitida 01(uma) recondução por igual periodo. 

Pelo exposto não há dúvidas que o modelo de São Paulo, neste particular, é o 

mesmo implantado em Minas Gerais, que soa razoável, pois embora a não recondução seja 

uma possibilidade, pelo menos não implica meramente numa nomeação monocrática, já que 

prescreve a indicação externa, porém conforme já analisamos, não do Conselho Estadual dos 

Direitos Humanos, mas sim, do Conselho de Defesa Social, que tem suas limitações em 

termos de avanço pra a democracia. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, a lógica se repete. É a mesma de São Paulo e Rio 

de Janeiro, conforme nos respondeu o seu Ouvidor, nestes termos. “O ouvidor de Polícia no 

Rio Grande do Sul tem mandato de 02(dois) anos, podendo ser reconduzido uma única vez 

pelo mesmo período.” 

Observando o Decreto nº 39.668/99, de fato isto se confirma, conforme Art. 3º e 

seu § 1º: “A Ouvidoria da Justiça e da Segurança será dirigida por um Ouvidor autônomo e 

independente, indicado pelo Secretário de Estado da Justiça e da Segurança e nomeado pelo 

Governador, para um mandado de 02(dois) anos; § 1º - O Ouvidor poderá ser reconduzido 

uma única vez.” Assim sendo, segue a mesma lógica das Ouvidorias anteriormente analisadas. 

Analisando o Estado do Rio de Janeiro, no tocante a este quesito, assim nos 

respondeu o ouvidor: “Sim, por um ano, podendo ser renovado por igual período, sem limite 

legal ao número de renovação.” 

Contudo, fazendo a análise normativa, conforme a Lei nº 3.168/99, que instituiu a 

Ouvidoria da Polícia no Estado, a resposta a esta questão está no que prescreve o § 2º do 
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Art.6º, nestes termos: “ O Ouvidor da Polícia terá mandato de 01(um) ano, com possibilidade 

de mais 01(um) mandato consecutivo.” 

Neste caso, já temos um mandado mais reduzido com relação às Ouvidorias 

analisadas, de sorte que no geral, enquanto a ouvidoria de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, em tese, podem permanecer por no máximo 04(quatro) anos, no Estado do Rio 

de Janeiro esta possibilidade se reduz à metade. 

É verdade que a rotatividade é uma característica positiva na Democracia, mas 

com todo respeito 01 (um) ano parece pouco para se avaliar a performance de um trabalho, 

soando bastante reduzido este prazo estabelecido pela norma no Rio de Janeiro, destoando da 

razoabilidade dos mandatos em geral, quando por exemplo no Brasil, via de regra os 

mandatos públicos gravitam em torno de 04(quatro) anos. 

Quanto ao Estado de Pernambuco, neste sentido, de conformidade com o 

Decreto nº 22.149/00, em seu capítulo IV, Dos Órgãos de Assistência Direta ao Secretário, 

capítulo único, da assessoria especial, Art. 15, temos: “A Assessoria Especial prestará 

assistência e assessoramento direto ao Secretário em assuntos e matérias específicas, 

realizando trabalhos, promovendo ações especiais, analisando projetos, programas e ações, e 

promovendo pesquisas e estudos sobre temas e matérias específicas a Secretaria de Defesa 

Social, cabendo-lhe: 

I a IV – omissis 

X – Exercer outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

§1º - A Assessoria Especial será integrada por Assessores Especiais, símbolo CCS-
4, nomeados, em comissão, pelo Governador do Estado, por indicação do Secretário 
e designados para o desempenho da funções específicas, através de portaria do 
Secretário de Defesa Social. 

§ 2º - As atividades de apoio técnico e administrativo da Assessoria Especial serão 
desempenhados por superintendentes de núcleos e coordenadores específicos a 
seguir discriminados. 

I – omissis 

II – omissis 

III – Superintendente do núcleo de Ouvidoria 

IV - omissis 

V - . omissis 

VI - omissis 
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Como se observa, em Pernambuco, o Ouvidor é integrante das atividades de apoio 

técnico e administrativo da Assessoria Especial da Secretaria de Defesa Social, sendo 

nomeado pelo Governador por indicação do próprio Secretário, logo não tem mandato e pode 

ser nomeado e exonerado a qualquer tempo. 

Pelo exposto, dos modelos analisados até então, o de Pernambuco é o mais 

comprometedor para uma accountability responsiva, afinal sem mandato protegido por lei, o 

Ouvidor fica extremamente vulnerável , quando se sabe que seu cargo é nomeado em 

comissão pelo governador, por indicação do Secretário de Defesa Social, a quem a Ouvidoria 

é vinculada diretamente dentro da estrutura orgânica da Secretaria. 

 

2.4.5 - Poder de investigação das ouvidorias 

 

Neste quesito buscamos averiguar a capacidade investigativa das Ouvidorias de 

Polícia por entender que quanto maior for este poder, maior a possibilidade de 

responsabilização em face do afastamento mais amplo das possibilidades de Corporativismo, 

que são muito fortes nas instituições policiais. 

Estudando o tema no que se reporta a investigações independentes, assim se 

posiciona Lemgruber (2003, p.143): “Ao contrário da grande parte dos órgãos de controle 

externo existentes em outros países, as Ouvidorias de Polícia Brasileiras não tem autonomia 

para investigar por conta própria às denúncias que recebem. [...] Há quem defenda e 

considerem visível uma capacidade de investigação bastante ampla, capaz de contrapor-se ao 

corporativismo das Ouvidorias.” 

Isto posto, fica evidente que uma capacidade ampliada de investigação enseja 

maior indicativo de desempenho de responsabilização, pois o caráter mais isento e menos 

corporativo tende a ser predominante, a exemplo do que se observa com maior rigor na 

experiência internacional. 

No caso da Ouvidoria de São Paulo, nos respondeu o Ouvidor que, entre as 

atribuições estabelecidas pela Lei não tem o poder de investigação. Entretanto, dentre as suas 

atribuições, verificando a pertinência das denúncias deve propor aos órgãos competentes da 

administração a instauração de sindicância, inquéritos e outras medidas destinadas a apuração 
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das responsabilidades administrativas, civis e criminais, fazendo ao Ministério Público a 

devida comunicação, quando houver indícios ou suspeita de crime. 

Tais preceitos, de fato, estão contidos no Inciso II, do Art2º da Lei Complementar 

nº 826/97. Pelo que resta evidente que a Ouvidoria de São Paulo não tem poder de investigar, 

mas tem o dever de verificando a pertinência fazer os devidos encaminhamentos com vistas a 

se chegar a um nível de responsabilização razoável. 

Ora isto é válido e razoável, mas não louvável, pois ficando as investigações, 

como de resto ficam, a cargo das Corregedorias é difícil escapar ao crivo do corporativismo, 

que em parte termina comprometendo uma accountability qualitativa. 

No caso de Minas Gerais, a lógica se repete, conforme nos respondeu o Ouvidor 

afirmando que: “A Ouvidoria da Polícia pode acompanhar e monitorar os procedimentos nas 

Corregedorias, estando estas obrigadas após o término da sindicância, processo 

administrativo, inquérito policial ou inquérito militar encaminhar o resultado à Ouvidoria.” 

Ora, isto posto, mostra mais uma vez que o ônus da investigação recai sempre nas 

Corregedorias o que via de regra é comprometedor tanto pelo corporativismo, quanto pela 

demora no retorno das investigações, o que normalmente na prática acontece em todas as 

ouvidorias de polícia do país. 

Quanto a Ouvidoria do Rio Grande do Sul, no tocante a este quesito, nos 

respondeu o seu Ouvidor, nestes termos: “Não, mas é uma das atribuições que gostaria de ter 

na Ouvidoria, mas para isso teríamos que contar com equipes especializadas, meios, veículos 

e equipamentos adequados”. 

Com relação ao Decreto que instituiu a Ouvidoria em seu Art. 2º, Inciso III, 

seguindo a mesma lógica dos demais modelos analisados, temos que compete à Ouvidoria 

apenas verificar a pertinência das denúncias e encaminhá-las para fins de apreciação e tomada 

de providências, o que de resto é feito pelos órgãos operativos através de suas Corregedorias, 

no que pese sabermos do viés corporativista das quais são dotadas. 

Contudo, em face da resposta do Ouvidor, em se manifestar favorável a 

investigação por parte da Ouvidoria, desde que esteja esta provida dos meios necessários é 

uma pretensão de difícil alcance no modelo aqui explicitado, vez que, as condições materiais 
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de funcionamento das Ouvidorias tem sido um problema, conforme já analisamos, quanto à 

independência financeira e administrativa. 

No caso do Rio de Janeiro, relativo a este quesito, assim nos respondeu o 

ouvidor: “não. Temos, porém grande entrosamento com a Corregedoria Geral Unificada 

(CGU), que investiga casos dessa natureza, no âmbito das Polícias Civil e Militar e Corpo de 

Bombeiros Militar, particularmente quando envolve delegados de polícia e oficiais.” 

Quanto à análise normativa, na Lei nº 3.168/99, em seu Art. 4º, Inciso I, relativo 

às atribuições da ouvidoria, consta que: “A ouvidoria deverá formular e encaminhar as 

reclamações e denúncias aos órgãos competentes, em especial a corregedoria de polícia civil, 

a Corregedoria da Polícia Militar, à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público.” 

Isto posto fica claro que a ouvidoria do Estado do Rio de Janeiro, a exemplo das 

demais analisadas no país não tem qualquer poder investigativo, ficando a rigor, a reboque 

das apurações efetivadas pelas corregedorias, donde impera pelo que já verificamos, vieses 

corporativistas que na essência contém um processo de responsabilização inefetivo. 

Em se tratando de Pernambuco, neste sentido nos respondeu o Ouvidor, o 

seguinte: “A Ouvidoria da SDS não realiza investigações. Contudo, casos mais relevantes a 

Ouvidoria realiza um acompanhamento mais rigoroso das investigações, contribuindo dentro 

de suas possibilidades com o procedimento.” 

Ora, pelo exposto fica evidente que no mesmo modo que as demais Ouvidorias 

analisadas, a de Pernambuco não tem poder algum de investigação, ficando, portanto a 

depender de apurações e respostas dos órgãos de correição das instituições policiais, o que no 

geral implica em forte carga de corporativismo, extremamente prejudicial, o que fica evidente 

em pesquisa realizada sobre a Ouvidoria de Defesa Social de Pernambuco por Nascimento et 

al Malta (2008, p.80): “O corporativismo nas instituições policiais são um ponto negativo 

visivelmente camuflado, muito similar ao racismo brasileiro, que faz parte da cultura 

institucional num Estado onde a democracia é ainda muito frágil.” 

De resto, temos que, sem exceção, todas as Ouvidorias nacionais pesquisadas, não 

tem poder de fazer investigação, portanto, grosso modo ficam a depender dos órgãos de 

correição das instituições policiais, que como já vimos são povoadas de corporativismo, o que 

compromete o processo de democratização, que se espera dessas instituições.  
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No afã de ressaltar esta realidade, postamos a seguir os gráficos 2.2 e 2.3, os quais 

são oriundos de pesquisa realizada por LEMGRUBER et alii (2003), versando sobre controle 

externo da polícia no Brasil, onde  verifica-se a proporção das denúncias encaminhadas as 

corregedorias no total das denúncias recebidas pelas ouvidorias e a proporção de denúncias 

que resultaram em punição no total de denúncias recebidas pelas ouvidorias, o que deixa 

evidente a realidade das ouvidorias brasileiras, quanto o caráter de impor responsabilização 

efetiva, quanto aos desvios de conduta verificados. 

 

 

Gráfico 2.2 - Proporção de Denúncias Encaminhadas às corregedorias de Polícia, 
no Total de Denúncias Recebidas Pelas Ouvidorias (em %) 
 
 

 
Fonte: relatórios das Ouvidorias de polícia : 
Minas Gerais: set/1998 a jul/1999 e jan.-mar/2000 (denúncias); 
Par.: jan -dez/2000 (denúncias); 
Rio de Janeiro: mar/1999 a mar/ 2002 (denunciados); 
Rio Grande do Sul: ago/1999 a out/2001 (denunciados); 
São Paulo: jan/1998 a dez/2001 (denunciados). 
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Gráfico 2.3 - Proporção de Denúncias que Resultaram em Punição 
No Total de Denúncias Recebidas Pelas Ouvidorias (%) 
 

 
Fonte: relatórios das Ouvidorias de polícia : 
Minas Gerais: set/1998 a jul/1999 e jan.-mar/2000 
(denúncias); Par.: jan - dez/2000 (denúncias); 
Rio de Janeiro: mar/1999 a mar/ 2002 (denunciados); 
Rio Grande do Sul: ago/1999 a out/2001 (denunciados); 
S.o Paulo: jan/1998 a dez/2001 (denunciados). 
 

 

2.4.6 – Poder efetivo de fazer recomendações em função do monitoramento das práticas 

policiais  

 

Neste quesito, tentamos averiguar nos modelos brasileiros de Ouvidorias de 

Polícia, a capacidade efetiva dessas instituições em patrocinarem mudanças de determinadas 

práticas e condutas policiais, através do exercício de suas funções de monitoramento. Em 

outras palavras, as observações críticas resultam em recomendações? Porventura, as 

recomendações efetivadas são razoavelmente acolhidas? 

Entendemos, pois, que a resposta positiva a tais perguntas é um bom indicativo da 

capacidade de se efetivar mudanças com vistas ao aperfeiçoamento das instituições policiais, 

que é um dos objetivos das Ouvidorias de Polícia em seu mister de contribuir com o avanço 

das práticas democráticas. 
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Neste particular, quanto a Ouvidoria de São Paulo, nos respondeu o seu Ouvidor 

da seguinte forma: “Sim, a Ouvidoria formula propostas para o aperfeiçoamento do Sistema 

de Segurança Pública e da atividade policial civil, militar e técnico-científica”. Isto se 

confirma com a análise da letra a), Inciso III, do Art. 2º da Lei 826/97, que lato sensu, 

assegura como função da Ouvidoria o seguinte: “Art. 2º - A Ouvidoria da Polícia tem as 

seguintes atribuições: III – Propor ao Secretário da Segurança Pública: a) A adoção das 

providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados 

à população pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e por outros órgãos da pasta.” 

Assim, resta coerente a resposta do Ouvidor com o comando normativo, além do 

que, oriunda da própria Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo em 1999, através de seu 

Ouvidor à época, Benedito Domingos Mariano, foram emitidas várias propostas para mudar a 

Polícia, no geral, nos seguintes termos: 

Um órgão de fiscalização autônomo e independente da atividade policial tem o 
dever de mostrar ao Governo e em particular, à sociedade que, além de encaminhar 
denúncias e acompanhá-las com rigor, também procura propor alternativas para 
dirimir deficiências estruturais que a Ouvidoria torna pública. As principais 
propostas da Ouvidoria são: 1) [...] Criação de carreiras próprias para os órgãos 
corregedores das polícias garantindo inamovibilidade e mandato para os 
corregedores; 2) Mudar o regulamento disciplinar da PM, eliminando cerca de 
40(quarenta) transgressões que não se coadunam com o Estado Democrático de 
Direito [...] 4) Disciplina permanente de Direitos Humanos nas Academias de 
Polícia; 5) Estudar a possibilidade de 1 curto ou médios prazos, descaracterizar 80% 
dos carros da Polícia Civil e fortalecer a investigação científica, [...] 7) Não utilizar 
armas de fogo em ações de reintegração de posse, greves e outros eventos com 
multidões; 8) Implementar o programa de Saúde mental da PM [...] 9) Estudar a 
possibilidade de criação de um único órgãos de informação e inteligência, sob o 
controle do executivo. [...], entre os outros. Mariano (Apud LYRA, 2000 p.221-
222). 

 

Ademais, a partir dessas recomendações é que foi criado, através do Decreto 

Presidencial de 1º de junho de 1999, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 

do Ministério da Justiça, o Fórum Nacional de Ouvidorias de Polícia, o qual tem por 

finalidade oferecer sugestões voltadas para o aperfeiçoamento institucional dos órgãos 

policiais, no que diz respeito à promoção e a proteção dos direitos humanos, e estimular a 

criação de novas Ouvidorias de Polícia. 

De resto, desde a sua criação em 1995, particularmente à partir de 1996 a 

Ouvidoria de Polícia de São Paulo tem apresentado propostas para reforma das Polícias Civil 

e Militar, envolvendo várias atividades vinculadas ao  múnus policial e mesmo interativo com 

outras instituições, entre os quais figuram, in verbis:  
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1996 – reestruturação e ampliação do Departamento Estadual de Narcóticos 
(DENARC); separação entre presos condenados e provisórios; ampliação dos 
programas de proteção à testemunha; redução dos policiais militares nos serviços 
administrativos dos quartéis; 1997 – Indenização de vítimas de violência policial; 
revisão dos regulamentos disciplinares das PMs; mudanças nas silhuetas de tiro na 
Academia de Polícia Civil, com  maior pontuação para o tiro preventivo em partes 
não letais; Disciplinas permanentes de Direitos Humanos nas academias de polícia; 
1998 – reestruturar os grupos especializados da Polícia Civil para atuar como polícia 
judiciária e não preventiva; propor projeto de lei ao Congresso Nacional que extinga 
as aposentadorias compulsórias aos 70 anos para Delegados da classe especial. 
checar a possibilidade de separar o Corpo de Bombeiros da polícia militar; Garantir 
que todo policial em atividade de rua tenha um colete a prova de bala e Unificar 
progressivamente as Academias e Escolas de Formação. LYRA (2000, p. 245-250) 

 

Ainda neste sentido, o Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, em função de 

seu Decreto de criação, institucionalizou a sua finalidade como um emissor de sugestões 

voltadas ao aperfeiçoamento institucional dos órgãos policiais, e o estimulo a criação de 

novas ouvidorias de polícia, a exemplo do que veio a ser estabelecido desde o I Programa 

Nacional de Direitos Humanos , instituído pelo Decreto nº 1904, de 13 de maio de 1996. 

Deste modo, fica evidente a contribuição das Ouvidorias de Polícia, no caso 

específico a de São Paulo, com a ressalva que recomendações importantes para o avanço do 

sistema de segurança pública, oriundas das ouvidorias, e mesmo do Fórum Nacional dos 

Ouvidores de Polícia, até hoje sequer foram discutidas, como por exemplo: reestruturar os 

grupos especializados da Polícia Civil para atuar como polícia judiciária e não preventiva; 

propor projeto de lei ao Congresso Nacional que extinga as aposentadorias compulsórias aos 

70 anos para Delegados da classe especial, o que comprova ser a instituição da ouvidoria 

importante, para a democratização das instituições policiais, mas seu poder reformulador é 

ainda incipiente no BrasilB, diferentemente de outras ouvidorias em nível internacional. 

Também neste sentido, o ouvidor da Polícia de Minas Gerais, nos respondeu, o 

seguinte: “Sim, semestralmente, após análise dos relatórios confeccionados pela Ouvidoria, 

são oficiados os Comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de bombeiros a fim de 

propor medidas para diminuir as manifestações na Ouvidoria, notadamente com reflexo aos 

casos mais impactáveis”. 

Ato contínuo conforme a Lei nº 12968/98, em seu Art. 2º, Inciso V, estabelece 

que: “compete à Ouvidoria propor ao Secretário de Estado da Segurança Pública e ao 

Comandante Geral da Polícia Militar, as providências que consolidem necessárias e úteis ao 

aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelas Polícias Civil e Militar.” 
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Sintonizado a resposta do Ouvidor com os preceitos normativos é possível 

concluir que são feitas proposições de melhorias dos serviços à população, o que também se 

coaduna com o prescrito na Lei Delegada nº 15.298/04, que criou a Ouvidoria Geral do 

Estado de Minas Gerais em 2004, da qual a Ouvidoria de Polícia do Estado passou a fazer 

parte, sobretudo em seu art. 4º, Inciso IV, onde determina, que compete a Ouvidoria produzir 

semestralmente e quando oportuno, apurações críticas sobre a atuação dos agentes, órgãos e 

entidades da Administração Pública Direta do Poder executivo Estadual. 

Do mesmo modo, no Art. 13, Inciso V, do mesmo diploma legal assegura que 

imcumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia, sob orientação do Ouvidor Geral, propor ao 

Secretário de Estado da Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil, ao Comandante Geral da 

Polícia Militar e ao Comandante Geral do Corpo de bombeiros militar as providências que 

considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população 

pelos policiais civis e militares, assim como pelo corpo de bombeiros militar. Isto posto fica 

claro que se confirma no âmbito da Ouvidoria de Minas Gerais o monitoramento das práticas 

policiais que oportunizem recomendações destinadas a melhorias das práticas policiais. 

Com relação ao Estado do Rio Grande do Sul nos respondeu o Ouvidor que: “A 

Ouvidoria ministra matérias de Direitos Humanos e convívio social nas academias de 

Polícia”, o que na verdade não responde a pergunta em apreço. 

Analisando desta feita o Decreto nº 39.668/99, mais precisamente em seu Art. 2º, 

Inciso IV, letra b), temos que “A Ouvidoria da Justiça e da Segurança tem as seguintes 

atribuições: IV – propor ao Secretário de Estado da Justiça e da Segurança: b) A adoção de 

providências que visam o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelos órgãos 

da segurança pública. 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, quanto a este quesito, assim nos respondeu 

o ouvidor: “sim, inclusive tem havido inportantes mudanças nos currículos das academias 

policiais (Civil e militar) e nos Centros de Formação de Praças, com a introdução de temas de 

direitos humanos e cidadania.” 

Desta forma é também evidente que tanto em postura prática quanto, em comando 

normativo, a ouvidoria do rio de Janeiro, de acordo com o constatado, não tem contribuído 

fortemente neste sentido. 
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Com relação ao texto da Lei nº 3168/99, não há nenhum preceito que implique em 

monitoramento das práticas policiais com viés de oportunizar recomendações em matéria de 

doutrina, recrutamento, comportamento e gestão, o que é um indicativo que algo neste sentido 

não apresenta relevância. 

Quanto ao Estado de Pernambuco, neste particular nos respondeu o Ouvidor que: 

“A Ouvidoria também apresenta ter caráter propositivo. A organização dos cursos sobre 

Direitos Humanos, participação no curso de ouvidor, além da inserção em espaços nos quais 

possa estar difundindo uma cultura democrática nas forças de segurança, sobretudo com o 

lançamento do serviço descentralizado, através da ouvidoria itinerante.” 

Isto posto mostra o esforço no sentido de contribuir neste sentido, mas não há na 

verdade um imperativo legal que determine de forma mais incisiva uma postura prática, neste 

sentido, de sorte que, de conformidade com o texto normativo não parece ter sido uma 

preocupação primaz do legislador. 

De todo o exposto, mesmo sabendo que as Ouvidorias em apreço tem participado 

através de seus ouvidores, das atividades do fórum nacional dos ouvidores e outros eventos 

por ele promovidos, apenas as ouvidorias de São Paulo e Minas Gerais têm tido um viés mais 

relevante quanto os aspectos propositivos de formatar doutrina, ficando as demais a reboque, 

ensejando neste sentido, uma participação secundária. 

 

2.4.7 – Poder de requisitar os documentos necessários para o exercício independente do 

mandato 

Com relação a este quesito o objetivo foi checar o nível de autonomia e força 

requisitora das Ouvidorias no sentido de poder solicitar, com possibilidade de ser atendida 

lato sensu, os documentos necessários ao exercício independente do mandato, o que implica 

capacidade requisitória suscetível de ser atendida em tempo razoável para apurar as denúncias 

e promover a conseqüente responsabilização dos agentes. 

Quanto a este quesito, nos respondeu o Ouvidor de São Paulo que: “O Inciso VI, 

do Art. 2º, da Lei 826/97 oferta ao Ouvidor a prerrogativa de propor ao Secretário da 

Segurança Pública requisitar, diretamente, de qualquer órgão estadual, informações, certidões, 
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cópia de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso, sem o 

pagamento de quaisquer taxas, custas ou emolumentos.” 

Com efeito, confrontando a resposta com a norma atestamos a coerência desta, o 

que implica fortemente o caráter de poder que este preceito normativo encerra, pois implica 

um poder de requisição amplo, inclusive em toda esfera administrativa em nível estadual, sem 

quaisquer custo, o que dá uma fortaleza ao aspecto processual de instauração dos processos 

alusivos às denúncias, reforçando a possibilidade de perseguir uma responsabilização. 

É verdade, porém que a capacidade direta de investigar daria uma maior 

consistência ao trabalho da Ouvidoria, mas conforme já analisamos, não sendo esta a 

tendência brasileira, pelo menos a capacidade de requerer com potencial para ser atendido − 

apesar dos riscos de ter informações incompletas ou viciadas − é ainda assim, razoável. 

Em se tratando da Ouvidoria de Minas Gerais, relativo a este quesito, assim nos 

respondeu o Ouvidor: “O Ouvidor pode requisitar documentos no âmbito do poder executivo 

e cooperativamente junto ao judiciário, ministério público e justiça militar estadual, não 

havendo até hoje recusa por parte dos órgãos acionados.” 

Buscando aporte na norma, no caso a Lei Delegada nº 15.298/04, que disciplina a 

Ouvidoria Geral no Estado, do qual a Ouvidoria de Polícia é parte integrante, temos em seu 

Art. 4º, Inciso VII, o seguinte: “Compete à Ouvidoria Geral do Estado: requisitar a órgão ou 

entidade de administração pública estadual as informações e os documentos necessários às 

atividades da Ouvidoria Geral do Estado.” 

Além do exposto, temos no caput do Art. 7º do mesmo diploma legal o seguinte: 

“As autoridades dos órgãos e entidades da administração pública estadual fornecerão ao 

Ouvidor Geral, ao Ouvidor Geral Adjunto ou aos Ouvidores, quando solicitados, dados, 

informações, certidões ou documentos relativos às suas atividades, sob pena de 

responsabilidade.” 

Desta forma, fica evidente que o Poder do Ouvidoria Geral e das especializadas, 

entre os quais a da Polícia, em Minas Gerais, tem um razoável poder de instruir bem seus 

processos com vistas às apurações e consequente responsabilização, uma vez que a lei assim 

assegura e como destacou o Ouvidor, não tem havido até então, resistência ou não remessa 

dos documentos solicitados, o que é positivo para o esclarecimento de quaisquer fatos. 
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Quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, nos respondeu o seu Ouvidor que: “É 

uma prerrogativa da Ouvidoria requisitar quaisquer documentos”, o que segue a lógica das 

demais Ouvidorias analisadas.  

Ato contínuo, analisando o Decreto nº 39.668/99 mais especificamente em seu 

Art. 2º, Inciso VII, temos, lato sensu, como uma das atribuições de Ouvidoria da Justiça e da 

Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, o seguinte: “Requisitar, diretamente, de qualquer 

órgãos do Poder Executivo Estadual,  informações, certidões, cópias de documentos ou 

volumes de autos relacionados com investigações em curso.” 

Isto posto fica evidente que o poder de requisitar documentos necessários ao 

exercício independente de seu mandato, existe para o Ouvidor, que dispõe dessa liberdade 

perante os órgãos públicos, que é um fator relevante no desempenho das suas funções. 

No que se reporta ao Estado do Rio de Janeiro, quanto a este quesito, nos 

informou o ouvidor que: “não diretamente, mas através da CGU e do Secretário de 

Segurança.”  

Analisando, pois a Lei nº 3168/99, temos em seu Artigo 5º, Inciso II prescrito o 

seguinte: “Art. 5º - Ao Ouvidor da Polícia será permitido: II – Solicitar aos órgãos estaduais 

as informações pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições.” 

Ora, pela resposta observa-se que as solicitações da Ouvidoria, neste sentido, 

devem tramitar tanto pela Corregedoria Geral Unificada, quanto pelo Secretário de segurança 

Pública, o que demonstra a fragilidade do sistema no Estado, mesmo reconhecendo que na 

prática, segue mais ou menos a mesma lógica das demais ouvidorias pesquisadas no Brasil. 

Quanto ao Estado de Pernambuco, neste quesito, assim nos respondeu o 

Ouvidor: “Tem o poder de requisitar os documentos necessários para a fundamentação de 

denúncias sendo um instrumento bastante utilizado pela Ouvidoria, em parceria com o 

Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal no que se refere à solicitação de 

perícia.” 

Analisando o Decreto nº 22.149/00, que aprova o Regulamento da Secretaria de 

Defesa social, este não especifica em seu Art. 18, que trata do núcleo da Ouvidoria da SDS-

PE, nenhum preceito normativo direcionado neste sentido, embora na prática isto ocorra como 

já especificou o Ouvidor. 
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Em linhas gerais isto significa que em termos normativos a Ouvidoria da SDS-PE 

precisa avançar, para que no campo da positivação jurídica ela melhor se institucionalize, pois 

das Ouvidorias analisadas neste particular, a de Pernambuco é a única que normativamente 

não assegura formalmente esta prática, imprescindível ao trabalho das Ouvidorias. 

 

2.4.8 – Acesso irrestrito, a qualquer momento e sem necessidade de autorização, a todas 
as instalações e base de dados policiais. 

 

Neste quesito tentamos averiguar o poder de persecução das Ouvidorias quanto a 

busca de melhor instruir os processos e buscar a verdade sobre as denúncias e os fatos em 

apuração, por entender que a celeridade na busca de dados, meios e quaisquer outros 

instrumentos que possam melhor esclarecer a verdade dos fatos estarão mais acessíveis e 

suscetíveis de instruir os autos, à medida que o acesso aos dados sejam amplamente 

franqueados, sem quaisquer restrições que passam a vir comprometer o esclarecimento de 

verdade. 

Neste sentido, respondendo a pesquisa, o ouvidor de São Paulo assim discorreu: 

“Não, quaisquer acessos a instalações policiais, bem como a base de dados policiais, salvo 

aqueles de acesso e de domínio públicos, devem ser precedidos de pedido, rotineiramente 

encaminhados e justificados por ofício, e realizados com a devida ausência da autoridade 

competente.” 

Passando a analisar a Lei Complementar nº 826/97, mais precisamente em seu 

Art. 2º, Inciso VI, temos que, conforme já vimos, lato sensu, o seguinte: “tem o poder de 

requisitar diretamente, de qualquer órgão estadual, informações, documentos e volumes de 

autos”, entretanto, isto é feito de ofício, o que inviabiliza acesso irrestrito e a qualquer tempo 

em quaisquer órgãos. Aqui parece haver um respeito à autonomia dos outros órgãos, mas em 

termos de Ouvidoria, e com o objetivo de atingir os objetivos previstos em termos de controle 

externo isto soa prejudicial. 

Com relação ao Estado de Minas Gerais, nos respondeu o Ouvidor que: “Sim, 

principalmente através das respectivas Assessorias de Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros.” 
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Contudo, partindo de uma análise mais pormenorizada da Lei Delegada nº 

15.298/04, que criou a Ouvidoria, no capítulo IV, das Apurações e dos Processos, Art. 7º 

dispõe que: “As Autoridades dos Órgãos e entidades da administração pública estadual 

fornecerão ao Ouvidor Geral, ao Ouvidor Geral Adjunto ou aos Ouvidores, quando 

solicitados, dados, informações, certidões ou documentos relativos às suas atividades, sob 

pena de se responsabilidade.” 

Ainda no Art. 7º, § 4º, determina a Lei que: A Ouvidoria Geral do Estado poderá 

aplicar multa de até 500 (quinhentos) unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, ao dirigente 

de órgão ou entidade que não atender ao disposto neste artigo.” 

Ato contínuo, no Art. 12, Inciso I, letra b), temos que: Art. 12 – Incumbe ao 

Ouvidor Geral dirigir e coordenar as atividades da Ouvidoria Geral do Estado, em especial: I 

– Oficiar a autoridade da Administração Pública direta, Autárquica e funcional do Poder 

executivo Estadual e o Concessionário e Permissionário de serviço público estadual, sempre 

que necessário ao exercício de suas funções, podendo: b) providenciar a realização das 

inspeções, diligências e sindicâncias que reputar necessárias, mediante solicitação 

encaminhada ao titular do órgão em questão. 

Ora, de todo o exposto, observa-se que as autoridades informarão dados, mas 

quando formalmente solicitados, podendo ser penalizadas pelo não envio, através de multa, 

mas de resto esse normativo exclui o poder de persecução desses documentos a qualquer 

tempo, seguindo na prática, a mesma lógica de São Paulo. 

Do mesmo modo é facultado o poder de fazer inspeção, mas se faz necessário a 

formalização antecipada, do que se conclui não ser possível a execução dessas atividades a 

qualquer tempo e sem autorização, o que mais ou menos prescreve a norma também na 

Ouvidoria de São Paulo, apenas com o indicativo a mais da possibilidade de penalizar, o que 

em tese força a colaboração, até porque institui prazos para o fornecimento das informações 

solicitados, nos termos dos Parágrafos 2º e 3º do Art. 7º que estipula 10 dias, de modo que não 

sendo possível cumpri-lo até 72(setenta e duas) horas de ser extrapolada a autoridade deve 

informar ao Ouvidor que poderá prorrogá-lo por no máximo 30(trinta) dias, o que constitui 

um avanço. 
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Isto é importante, pois em grande parte das Ouvidorias, a delonga na prestação 

das informações solicitadas tem se verificado com certa freqüência, de modo que o comando 

normativo fixando prazo como é o caso de Minas Gerais acelera em tese o processo. 

Com relação à Ouvidoria do Rio Grande do Sul, nos respostou o Ouvidor nestes 

termos: “Sim, temos acesso a qualquer tipo de dados, hoje temos acesso as consultas 

integradas, que é a base de dados mais completa do Brasil, e temos também acesso a qualquer 

órgão de segurança (delegacia, presídio, IML, batalhões).” 

Passando a analisar o Decreto nº 39668/99, este assegura em seu Art. 2º, Inciso 

VII, como atribuições da Ouvidoria, o poder de: “requisitar, diretamente de qualquer órgão do 

poder executivo estadual, informações, certidões, cópias de documentos ou volume de autos 

relacionados com a investigação em curso.” 

Ora, em outras palavras e, corroborando com as Ouvidorias já analisadas existe o 

poder de solicitar, mas não acesso irrestrito e a qualquer tempo, além do que, neste caso não 

há prazo estipulado para as respostas, o que pode fatalmente comprometer o andamento das 

apurações e consequentemente a responsabilização. 

Conforme nos relatou o Ouvidor existe o acesso aos dados, mas conforme 

estabeleceu a norma, necessário se faz a solicitação, que deve ser formal, e não se estabelece 

prazo de resposta, embora se espere imperar o princípio da razoabilidade, mas o fato é que 

acesso irrestrito e a qualquer tempo não há. Deste modo, como já salientamos em termos de 

Ouvidoria isto é comprometedor. 

Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, neste quesito nos respondeu o ouvidor que: 

“sim, temos códigos e senhas de acesso às redes e bancos de dados.”  

Analisando a Lei nº 3168/99 temos em seu Art. 2º, Inciso III, como atribuições da 

Ouvidoria, o seguinte: “Promover as ações necessárias à apuração da veracidade das 

reclamações e denúncias e, sendo o caso, tomar as medidas necessárias ao saneamento das 

irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades constatadas, bem como para a responsabilização 

civil, administrativa e criminal dos imputados.” 

Além disso, no Art. 5º, Inciso II, dispõe que “Ao Ouvidor será permitido solicitar 

aos órgãos estaduais as informações pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições.” 
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Isto posto, a lei assegura ao Ouvidor a persecução através de meios necessários 

para ser esclarecida a verdade das denúncias e suscitar a responsabilização, acrescendo que ao 

Ouvidor será permitido solicitar aos órgãos estaduais as informações julgadas pertinentes para 

tal fim. Seguindo desta forma a mesma lógica das demais Ouvidorias, ou seja, é permitido 

solicitar, mas teleologicamente fica subtendido, que formalmente, além do que, não fixa prazo 

de resposta, o que incorre em não haver acesso irrestrito e a qualquer tempo, mesmo dentro 

dos órgãos vinculados à segurança pública. 

Por outro lado, a resposta do ouvidor deixa claro que dispõe de senhas para acesso 

a banco de dados, contudo isto é frágil, pois a rigor os dados são fornecidos com certeza, em 

grande parte pelos órgãos policiais. 

No caso de Pernambuco, nos respondeu o Ouvidor que “Sim, mediante 

solicitação formal, os dados são disponibilizados.” Em se tratando da análise do Decreto nº 

22.149/00, que dispõe sobre o núcleo da Ouvidoria da SDS-PE, estabelecendo suas 

atribuições, temos no Art. 18, Inciso II, o seguinte: “Diligenciar acerca das reclamações, 

informações e denúncias que lhe forem dirigidas e encaminhá-las a Corregedoria Geral, 

quando cabível, propondo a instauração de procedimento disciplinar pertinente e/ou 

auditorias.” 

A bem da verdade este é o único preceito normativo que mais ou menos 

estabeleceu o Poder de requisitar dados e informações com o intuito de se esclarecer o teor 

das denúncias recebidas pelo órgão. Em outras palavras, não existe sequer um comando 

normativo que assegure enfaticamente procedimentos dessa natureza, além do que, ao 

enfatizar de pronto, a remessa, quando cabível, de denúncias a Corregedoria Geral da SDS-

PE, já assegura o que na prática se confirma “o funcionamento da Ouvidoria como um mero 

apêndice da Corregedoria o que é gravoso a autonomia do órgão, sendo decorrente de um 

vício normativo inicial quando da institucionalização do modelo, o que enseja mudanças com 

certo viés de pertinência. 

2.4.9 – Publicação pela ouvidoria de relatórios periódicos de suas atividades 

O objetivo deste quesito é estabelecer o nível de transparência das atividades das 

ouvidorias, haja vista o dever dos órgãos públicos, dentre os princípios que norteiam a 

administração pública lato sensu e, em particular no Brasil, conforme especifica nossa 

Constituição, ofertar publicidade de seus atos. 
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Do mesmo modo, sendo um dos pilares do estado democrático de direito a 

transparência e a publicidade dos assuntos públicos, que a rigor é um aporte imprescindível 

para o estabelecimento de uma accountability responsiva e, por decorrência com reflexos no 

padrão de governabilidade, o animus de ofertar publicamente a cidadania, o que esta sendo 

feito e por fazer na esfera pública, pois só assim é possível avaliar a performance democrática 

das instituições. 

Neste sentido, em resposta ao nosso questionamento, assim nos respondeu o 

ouvidor de são Paulo: “sim, a ouvidoria publica, trimestralmente e anualmente, relatório de 

suas atividades, contendo dados de suas manifestações de denúncias, reclamações, sugestões e 

elogios, relacionados à atividade policial no Estado de São Paulo, subdivididos por 

Corporação policial e base territorial (regiões administrativas). Em se tratando do relatório 

anual, a ouvidoria apresenta, ao poder publico sugestões, propostas e ações propositivas, ou 

seja, iniciativas que tem por objetivo valorizar a atividade policial legalista, tendo como 

parâmetro o pleno respeito aos direitos humanos e o fortalecimento do estado democrático de 

direito.” 

Com relação à análise normativa, assegura a Lei nº 826/97 em seu Artigo 2º, 

Inciso V, como atribuição da ouvidoria, o seguinte: “elaborar e publicar trimestral e 

anualmente, relatório de suas atividades.” Ademais, no Art. 2º, Inciso VII,§ 3º, temos que: “ a 

ouvidoria encaminhará as comissões da segurança publica e direitos humanos da Assembléia 

Legislativa, anualmente, cópia do relatório mencionado no Inciso V deste Artigo.” 

Assim, em conjunto, é possível verificar que em termos práticos, neste quesito a 

ouvidoria de São Paulo tem cumprido a risca desde a sua criação, tendo inclusive a partir de 

seus relatórios contribuído com diversas mudanças de atitudes normativas nas Corporações 

policiais, o que enseja um avanço no país, além do que, a remessa destes relatórios ao 

legislativo estadual, enseja embora que incipiente, um controle legislativo, sobre a ouvidoria o 

que é um avanço em termos democráticos. 

Ademais o âmago do trabalho da ouvidoria tem total correlação com a 

participação efetiva da sociedade civil, e neste sentido, com a publicação dos relatórios nestes 

moldes, implica em se verificar os níveis de interatividade do órgão com a cidadania e a 

análise do controle social em termos de boas e más ações praticadas pelos policiais, o que é de 

fundamental importância para se buscar a responsabilização pelos desvios e se ressaltar as 
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boas ações policiais, elogiando estas e punindo aquelas, mas difundindo-as in totum para que 

se crie a cultura de seguir os bons exemplos e se desprezar as condutas desprezíveis. 

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, quanto a este quesito, assim nos 

respondeu o ouvidor: “Sim, semestralmente.” Aqui já temos um diferencial com relação a 

ouvidoria de São Paulo que publica com mais freqüência (trimestralmente), além do relatório 

anual. 

Partindo para a análise normativa temos que no Art. 6º, Inciso III, da norma que a 

instituiu, tratando de suas competências, induz o seguinte: “cabe a ouvidoria geral do Estado, 

elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas públicas, e divulgá-lo em 

padrões próprios na internet.” 

A primo intuito, já é possível extrair uma análise preliminar que há um 

descompasso de publicidade entre a Ouvidoria Geral do Estado, da qual a ouvidoria de policia 

é subordinada, e esta quanto a freqüência dos relatórios, ou seja, enquanto a ouvidoria geral é 

obrigada pela norma a produzir relatórios trimestrais, a ouvidoria da Polícia apenas o publica 

semestralmente. 

Considerando como de fato procede que tais relatórios no geral apresentam as 

mesmas características há de se ressaltar que o modelo adotado por São Paulo ─ em se 

tratando de ouvidoria de polícia ─ parece ser mais accountable que o de Minas Gerais em 

termos de freqüência e de prestação de contas. 

Por outro lado, analisando a Lei nº 12.622/97, alterada pela Lei nº 12.968/98, que 

normatizava o funcionamento da ouvidoria de policia de Minas Gerais, está disposto em seu 

Art. 3º, Inciso IV, o seguinte: “elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando 

contas públicas.”  

 Considerando que a ouvidoria geral do estado só foi criada em 2004, tendo como 

conseqüência a extinção da ouvidoria de polícia como órgão autônomo, conforme o Art. 24, 

Parágrafo Único, da Lei Delegada nº 15.298/04 que a criou, nestes termos: “fica extinto, na 

data de instalação da ouvidoria geral do estado de minas Gerais, o órgão autônomo Ouvidoria 

de Polícia do Estado de Minas Gerais, bem como o investimento automático no exercício de 

suas atribuições.” 
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Ora, antes a freqüência dos relatórios da ouvidoria de polícia, quando autônoma, 

era trimestral, com o advento da Ouvidoria Geral, atualmente, pela norma o faz 

trimestralmente, portanto, qual a razão para a ouvidoria fazê-lo semestralmente, contrariando 

inclusive seu ímpeto inicial? Isto soa como uma indagação que precisa ser melhor pesquisada, 

sobretudo quando se sabe ter sido a ouvidoria de polícia de Minas Gerais anterior a Ouvidoria 

Geral do Estado. 

Em se tratando do Rio Grande do Sul, assim nos respondeu o ouvidor: “Sim, do 

qual é entregue cópia diretamente ao governador, por ser a ouvidoria da polícia do Estado 

ligada diretamente a ele” 

Passando a realizar a análise da norma, Decreto nº 39.668/99, temos em seu Art. 

2º, Inciso VI como atribuição da ouvidoria, o seguinte: “elaborar e publicar relatório de suas 

atividades.” 

Nota-se neste particular, que o próprio dispositivo normativo não especifica a 

periodicidade destes relatórios, tampouco faz referência ao seu conteúdo, que vinculado a 

resposta do ouvidor deixa claro que não parece ser relevante a preocupação com tais 

relatórios. 

De posse desses dados, buscamos a título de instruir a pesquisa, ter acesso a um 

destes relatórios, cujo período versa de agosto de 1999 a março de 2000, varrendo assim um 

período de oito meses, onde foi possível analisar, que mesmo genericamente, segue a lógica 

dos relatórios de outras ouvidorias, trazendo um perfil das denúncias por cargo, órgão dos 

denunciados, natureza das denúncias, os pedidos de providências, o perfil dos denunciantes, 

por sexo, raça, escolaridade, atividade profissional e o relato de alguns casos prioritários e os 

procedimentos instaurados. 

De um modo geral, o relatório é bem construído, mas não faz referência a 

freqüência, embora assegure, por exemplo, que em sete meses foram encaminhados 583 

denúncias aos órgãos correcionais, entretanto, apenas obtiveram 290 respostas, restando 293 

sem retorno durante este lapso de tempo, o que demonstra, no mínimo, a dependência dos 

órgãos correcionais, conforme já enfatizamos. 

Assim, resta concluso que existem os relatórios, mas não há referência quanto a 

freqüência deles. Logo, como de fato a norma também não especifica esta componente, 
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impera o espaço consuetudinário, ou seja a práxis de remessa por períodos considerados, o 

que enfraquece a cobrança e conseqüentemente diminui a responsabilização. 

No Rio de Janeiro, quanto a este quesito nos respondeu o ouvidor que: “sim, 

emitimos relatórios circunstanciados e ilustrados com gráficos, mensal, trimestral e 

anualmente, que são publicados no diário oficial do estado e remetidos por e-mail ao Instituto 

de Segurança Pública (ISP-RJ), autarquia incumbida do controle e elaboração de estatísticas 

relativas à segurança e a criminalidade no Estado.” 

Na verdade as publicações lato sensu versam sobre as denúncias respondidas e os 

conseqüentes encaminhamentos para fins de apuração através das corregedorias e, para 

conhecimento a outros órgãos, no caso o Ministério Público, e, ainda para fins estatísticos ao 

ISP, contudo, não ofertam o feed back desejado, ou seja, as recomendações decorrentes, 

soando todo o processo como algo que ficou no caminho, pela metade. 

Analisando a Lei nº 3168/99, em seu Art. 4º, Inciso II, que versa sobre as 

atribuições da ouvidoria temos: “apresentar um relatório público trimestralmente, onde 

informará sobre as reclamações e denúncias que atendeu quais os encaminhamentos a que 

procedeu, e o que resultou objetivamente deles.” 

Ora, em termos normativos é razoável concluir que este comandamento da norma 

é bem incisivo, pois além de estabelecer a frequência, esclarece o caráter publico do relatório 

e prescreve o que nele deve constar. Deste modo, fica evidente o sentido político do qual a 

norma esta investida, qual seja, teleologicamente falando apresenta preocupação com os 

resultados “, o que resultou objetivamente dos encaminhamentos.” 

Com relação ao Estado de Pernambuco, neste quesito, assim nos respondeu o 

ouvidor: “os relatórios são elaborados semestralmente e enviados para o Secretário de Defesa 

Social, contendo os atendimentos com maior significância, a classificação das manifestações, 

a natureza destas, bem como os órgãos operativos envolvidos. Nos relatórios também são 

enfatizados os casos de abordagens inadequadas, agressões físicas, pedidos de policiamento e 

envolvimento de policiais em ações criminosas.” 

No que se reporta a análise normativa, temos que, o Decreto nº 22.149/00, Art. 18, 

que estabelece as atribuições do Núcleo de Ouvidoria da SDS-PE, nada disciplina quanto à 

confecção e publicidade de relatórios, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos 

resultados alcançados.” 
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Aqui, embora esclareça o ouvidor que os relatórios são confeccionados 

trimestralmente sua divulgação (publicação) inexiste, o que compromete o viés da 

transparência, além do que a norma é incipiente, quanto a este aspecto, por demais relevante 

do trabalho da ouvidoria, o que dificulta a persecução da responsabilização quanto aos 

desvios de conduta sendo comprometedor  à democracia. 

Embora se destaque o trabalho dos ouvidores em produzir os relatórios ─ o que 

tem sido feito, regra geral, com freqüência semestral ─ a publicidade não é feita e a norma 

abre espaço para tal. Aqui é um exemplo da fragilidade da norma e atitude prática das 

ouvidorias, que mesmo não havendo um comandamento in concreto, quanto à confecção dos 

relatórios, estes são produzidos, inclusive com detalhes importantes, que podem no geral 

subsidiar as atividades gerais das corporações policiais, tanto na área de recursos humanos, 

quanto operacional, o que seria extremamente louvável, caso assim ocorresse. 

2.4.10 – Investigação sobre o conhecimento público da instituição, a satisfação dos usuários e as 

razões pelas quais as vítimas de abusos policiais não recorreram à ouvidoria 

Neste quesito tentamos averiguar o nível de conhecimento das ouvidorias pelo 

publico e a satisfação com seus serviços, bem como o porquê das vítimas de abusos não 

procurarem a ouvidoria. Inicialmente, partimos do pressuposto que ninguém procura o 

desconhecido, logo um órgão público que se destina a auscultar a opinião púbica com viés de 

controle social tem que se apresentar e expor seus canais de participação. 

Ademais precisa levantar o quanto o público reage a seus serviços, em termos de 

níveis de satisfação, pois só assim tem condições de melhorá-los, corrigindo rumos, aliás 

preceitos vinculados a accountability democrática e, por fim, quais as razões das vítimas se 

eximirem de denunciar, que é um grande comprometedor quanto a responsabilização. 

Desta forma, quanto a este quesito, nos respondeu o ouvidor de São Paulo, o 

seguinte: “não, em que pese o fato de que uma pesquisa voltada aos aspectos apresentados no 

enunciado da questão seja relevante e pertinente, esta ouvidoria não reuniu, até o presente 

momento, as condições operacionais necessárias para promovê-la.” 

Analisando, pois, a norma sobre a matéria, temos que, a Lei nº 826/97 nada 

estipula quanto a tais questões, o que soa comprometedor, pois um dos pilares do trabalho das 

ouvidorias é justamente o incentivo a participação, o nível de satisfação e a identificação de 

vetos e fatores que dificultam tais averiguações. Portanto, neste quesito é preciso avançar em 
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muito, restando o modelo comprometedor, conforme reconhece o próprio ouvidor em sua 

resposta. 

Em se tratando do estado de Minas Gerais, neste quesito, nos respondeu o 

ouvidor que: “Sim, a última pesquisa realizada neste sentido foi em 2008.” Passando a fazer a 

análise normativa temos que na lei nº 12.622/97, alterada pela lei nº 12.968/98, que instituiu a 

ouvidoria de polícia no Estado de Minas Gerais não prevê nenhum dispositivo neste sentido. 

Em se tratando da Lei Delegada nº 15.298/04,  que instituiu a ouvidoria geral do 

Estado, também não trata do assunto, restando do ponto de vista normativo, que não há uma 

preocupação em auscultar a opinião pública quanto ao desempenho institucional da ouvidoria. 

Contudo, independentemente de comandamento da norma neste sentido, a 

ouvidoria de polícia de Minas Gerais realizou pesquisa neste sentido em 2008, ou seja, 

mesmo sem haver determinação normativa neste sentido, o que soa como uma boa iniciativa, 

aliás, exemplo este que deveria ser seguido e normatizado por todas as ouvidorias, com a 

ressalva que a freqüência dessas pesquisas precisam ser maiores. 

Quanto à ouvidoria do Estado do Rio Grande do Sul, neste quesito, assim nos 

respondeu o ouvidor: “sim, atualmente na gestão, como equipe técnica e política que facilita o 

contato com os cidadãos, temos ouvidoria itinerante que nos últimos dois anos atingiram a 

marca de 55 mil quilômetros rodados, divulgando e recebendo os anseios do povo gaucho, 

participamos da pesquisa de satisfação dos serviços públicos. E no período de dezembro a 

março contamos com equipes da ouvidoria no litoral norte e sul para atendimento, sem 

prejudicar as atividades na capital.” 

Da análise do Decreto nº 39.668/99, que instituiu a ouvidoria no Estado, consta 

em seu Art. 2º, Inciso IV, letra c), como atribuição desta, o seguinte: “propor ao Secretário de 

Estado da Justiça e da Segurança, a realização de pesquisas, seminários e outros cursos 

versando sobre o assunto de interesses da segurança pública e sobre temas ligados aos direitos 

humanos, divulgando os resultados destes eventos.” 

Ora de conformidade com o exposto é possível checar que essa proposição ao 

secretário e mesmo sua realização, tais como pesquisas, seminários são importantes para 

averiguar o nível de satisfação do público com o trabalho realizado, contudo é preciso que 

haja certa periodicidade e publicidade, sem as quais os resultados não podem ser averiguados 

como deveriam, o que termina por comprometer o seu objetivo. 
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Do mesmo modo, também é importante o trabalho da ouvidoria itinerante como 

meio de ampliação e divulgação dos serviços, o que ajuda a melhor difundir 

institucionalmente a instituição, mas da mesma forma, sem se verificar o padrão dos trabalhos 

desenvolvidos, de forma comparativa, não se pode aferir melhorias no desempenho. 

Por outro lado, a vertente voltada para averiguar as razões pelas quais as vítimas 

de abusos policiais não recorreram às ouvidorias não está claramente disposta na norma e 

mesmo demonstrou ter soado como iniciativa desta ouvidoria, como das outras já avaliadas. 

Quanto ao estado do Rio de Janeiro, nos respondeu o ouvidor que:”não, mas 

gostaria de receber sugestões sobre a forma de com fazê-lo” Quanto a análise normativa na lei 

nº3168/99, não há nenhum dispositivo que assegure a prática de pesquisas, ou investigação do 

conhecimento público da ouvidoria, ou mesmo razões pelas quais as vítimas de abusos 

policiais não retornaram a instituição, o que de resto soa muito comprometedor, afinal são tais 

instrumentos um mecanismo para se checar a gradação de accountability, e padrão de 

desempenho do trabalho desenvolvido, que sem eles fica difícil averiguar a performance do 

trabalho desenvolvido. 

Neste caso, a resposta do ouvidor combina com o silêncio do texto normativo a 

respeito deixando claro que não há qualquer esforço neste sentido, tornando pobre a avaliação 

de desempenho da ouvidoria no Estado, tanto em nível interno quanto externo, ou seja, 

perante a cidadania, o que faz com que na essência, o trabalho da ouvidoria perca 

importância. 

Em se tratando do Estado de Pernambuco, referente a este quesito, assim nos 

respondeu o ouvidor: “existiu a tentativa de aplicação de questionários objetivando a 

identificação do perfil do usuário e o seu grau de satisfação, entretanto, o resultado não logrou 

êxito.” 

Quanto à análise normativa temos que, de acordo com o Decreto nº 22.149/00, em 

seu Art. 18, Inciso VIII, como atribuição da ouvidoria, o seguinte: “estabelecer um processo 

permanente de divulgação do serviço do núcleo de ouvidoria junto ao público e aos órgãos 

operativos, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados.” 

Neste caso temos que o comando normativo estabelece um processo permanente 

de divulgação dos serviços e, grosso modo, que se dê ciência dos resultados obtidos. Aqui 

embora não muito incisivo, a norma estabelece a amplitude da divulgação e incita a 
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divulgação dos resultados, o que destoa da resposta do ouvidor quando assegura que existiu, 

por exemplo, a tentativa de aplicar pesquisa para aferir o grau de satisfação do usuário, não 

logrando êxito. 

Recentemente foi implementada com boa aceitação a Ouvidoria itinerante no 

Estado de Pernambuco, que é um importantíssimo instrumento de divulgação dos serviços e 

ampliação dos atendimentos, o que tem ajudado a dar conhecimento público da Instituição, 

todavia, no que tange a aferição do nível de satisfação dos usuários nada tem sido feito, o que 

é comprometedor, pois não se pode avaliar coerentemente, algo que não apresenta estratégias 

de aferição e expõe-se a comparação 

Ademais em pesquisa realizada por Nascimento Et al (2008, p.68) no que se 

refere a divulgação do trabalho da Ouvidoria da SDS-PE, no âmbito interno dos órgãos 

operativos da Secretaria foi detectado o seguinte: “É frágil e incipiente a divulgação entre os 

Policiais Militares sobre o trabalho da Ouvidoria, o que torna  visível o pouco interesse sobre 

as atividades que ensejam possibilidade de controle da atividade policial, o que é grave, 

sobretudo quando evidenciados que tal postura reforça e legitima o agir policial, enaltecendo 

o trabalho dos bons policiais.” 

Ato contínuo, na mesma pesquisa, entrevistando o Ouvidor e um ex-ouvidor sobre 

se existia no âmbito da Secretaria um marketing institucional voltado para a divulgação 

interna e externa dos trabalhos da Ouvidoria, foram apresentados como resposta o seguinte: 

“Não existe um marketing neste sentido.” E que: ” não existe, mas vamos iniciar um 

programa de visitas às delegacias e abrir um espaço de comunicação on-line para facilitar este 

trabalho.”  

De todo o exposto, no que pese o esforço atual do Ouvidor, sobretudo com a 

Ouvidoria itinerante ainda é deficiente o trabalho de divulgação da Ouvidoria, o que 

compromete em decorrência, quaisquer trabalhos de aferição de desempenho e pesquisa de 

satisfação, afinal como se avalia um trabalho que não se conhece com maior amplitude. 

An passant, no intuito de melhor esclarecer, em âmbito nacional, aspectos das 

desistências dos usuários quanto aos procedimentos levados a efeito pelas ouvidorias, 

apresentamos abaixo dados extraídos de importante pesquisa sobre a percepção e avaliação 

das Ouvidorias pelos denunciantes, desenvolvida por Ignacio Cano em 2008, in verbis: 
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Tabela 2.2 – Distribuição das Causas de Desistência dos Procedimentos/retirada das 
denúncias 
 
CAUSAS DAS DESISTÊNCIAS/ 
RETIRADAS DAS DENÚNCIAS 

PERCENTUAL DE DESISTÊNCIAS 

Medo de Vingança 56% 

Descrença no Resultado 18% 

Ameaças 8% 

Exposição da Vítima 5% 

Outras 13% 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa Mapeamento de Instituições de Direitos Humanos no Estado de Minas 
Gerais, 200 
 
 
 
 
 
Gráfico  2.4 – Distribuição das Causas de Desistência dos Procedimentos/retirada das 
denúncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa Mapeamento de Instituições de Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, 
2008. 
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Isto posto, reforça nossa hipótese de que o viés corporativista lato sensu impera 

em nossas ouvidorias, pois o medo e as ameaças somatizados com a descrença nos resultados, 

no geral, atestam que denunciar pode ser extremamente comprometedor, o que se completa 

com o receio de exposição da vítima, certamente pelas vivências práticas já verificadas em 

nossa sociedade. 

 

2.411 – Intercâmbio de boas práticas com outras ouvidorias 

Neste quesito buscamos averiguar o nível de interatividade entre as Ouvidorias de 

Polícia, por entender que a troca de experiências sempre impõe uma resultante de 

aperfeiçoamento institucional, pois possibilita dentro do escopo das críticas construtivas 

corrigir rumos e aprimorar processos, o que é salutar para a Ouvidoria, que se aperfeiçoa com 

o aprendizado prático, que naturalmente decorre dos acertos e desacertos que a interatividade 

proporciona. 

Em se tratando do Estado de São Paulo, quanto a este quesito, assim nos 

respondeu o Ouvidor: “Que participa do Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, que é 

composto por Ouvidores de Polícia das esferas Federal, Estadual e do Distrito Federal, o que 

foi criado em 2006 por Decreto, no âmbito da Secretaria Especial de Diretos Humanos da 

Presidência da República. O Fórum se reúne regulamente e tem como atribuições oferecer 

sugestões voltadas para o aperfeiçoamento institucional dos órgãos policiais, no que diz 

respeito à promoção e proteção aos Direitos Humanos. Sugerir a criação de instrumentos que 

qualifiquem a fiscalização e o acompanhamento das denúncias sobre atos arbitrários 

imputados aos operadores da segurança pública propor medidas de fortalecimento e 

aperfeiçoamento das Ouvidorias de Polícia em cada estado e incentivar a criação de 

Ouvidorias onde ainda não existem.” 

Da análise normativa, no caso a Lei Complementar nº 826/97, em seu Art. 2º, III, 

letras a) e b), que lato sensu asseguram como atribuições da Ouvidoria, o seguinte: Adoção de 

medidas pertinentes e necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população, 

pelos órgãos operativos do sistema de segurança e a realização de pesquisas, seminários e 

cursos versando sobre assuntos de interesse da Segurança Pública, ligada aos Direitos 

Humanos, divulgando os resultados desses eventos.” 
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Do exposto, verifica-se o seguinte: a Lei 826/99 não prevê diretamente a 

participação interativa entre as Ouvidorias o que é compreensível, pois esta foi a primeira, 

contudo, com a criação do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia em 2006, que a rigor 

passou a estimular esta prática, a Ouvidoria de São Paulo não se eximiu de participar, muito 

pelo contrário sua participação tem sido uma das mais efetivas, inclusive com sugestões 

normativas que foram implantadas em diversos Estados, o que tem sido relevante neste 

sentido. 

No caso do Estado de Minas Gerais, quanto a este quesito, assim nos respondeu o 

Ouvidor: “Sim, a Ouvidoria de Polícia faz parte da ABO – Associação Brasileira de 

Ouvidoria – Seção Minas Gerais, onde nos encontramos periodicamente, tendo inclusive 

realizado no mês de julho, seminário internacional.” 

Da análise normativa temos que, o Art. 6º, Inciso II, da Lei Delegada nº 

15.298/04, que criou a Ouvidoria Geral do Estado, o seguinte: “No desempenho de suas 

competências cabe a Ouvidoria Geral do Estado, manter intercâmbio e celebrar convênios 

com entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeira, que exerçam atividades 

similares.” 

Ora, considerando que este texto foi importado na íntegra da Lei nº 12.622/97, 

que criou a Ouvidoria da Polícia de Minas Gerais é razoável concluir que de fato esta tradição 

de participação interativa já existia desde o nascedouro, com a Ouvidoria de Polícia de Minas 

Gerais como de resto é o que tem frequentemente ocorrido, onde a instituição tem participado 

dos encontros nacionais e internacionais alusivos as Ouvidorias, o que implica no interesse 

em interagir com as instituições congêneres, sendo relevante como prática democrática. 

Quanto ao Rio Grande do Sul neste quesito, nos respondeu o ouvidor que: “No 

Rio Grande do Sul, por ter sido a primeira Ouvidoria auxiliaram a criação de diversas 

Ouvidorias setoriais, além de ter um grande relacionamento com as demais Ouvidorias de 

Polícia a nível nacional.” 

Com relação à análise normativa, consta no Decreto nº 39.668/99, em seu Art. 2º, 

Inciso IV, letra c, como atribuição da Ouvidoria, o seguinte: “Realização de pesquisas, 

seminários e outros cursos versando sobre assuntos de interesse da Segurança Pública e sobre 

temas ligados aos Direitos Humanos, divulgando resultados desses eventos.” 
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Posto isto, fica claro que não há diretamente um comando normativo no sentido 

de determinar a promoção do intercâmbio com outras Ouvidorias, contudo extraindo do 

exposto na norma e da resposta do Ouvidor é possível concluir que tais participações existem, 

até porque a Ouvidoria do Rio Grande do Sul tem participado dos vários encontros nacionais 

de Ouvidores e dos encontros do Fórum nacional de Ouvidores de Polícia. 

Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, neste quesito, assim nos respondeu o 

Ouvidor: “sim, inclusive através do Forúm Nacional dos Ouvidores de Polícia” 

Quanto à análise normativa na Lei nº 3.168/99, não encontramos qualquer 

comando normativo no sentido de se garantir formalmente estes intercâmbios de boas práticas 

com outras Ouvidorias. Entretanto no campo prático, temos Ciência de que a ouvidoria de 

polícia no Estado tem participado de encontros e reuniões patrocinadas pelo Fórum Nacional 

dos Ouvidores de Polícia, mas não há uma efetividade prática decorrente dessas participações. 

Em se tratando do Estado de Pernambuco, quanto a este quesito, nos respondeu o 

Ouvidor que: “O espaço de interlocução de experiências no âmbito das experiências de todo o 

país é o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, coordenado pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública. As reuniões do fórum acontecem semestralmente em várias capitais do 

Brasil, visando à descentralização dos trabalhos das quais participo.” 

Com relação à análise normativa no Decreto nº 22.149/00, que estabelece em seu 

Art. 18, as competências da Ouvidoria da SDS-PE, não encontramos nenhum dispositivo que 

assegure formalmente este prática de intercâmbio, contudo em função da resposta do Ouvidor 

temos ciência que a Ouvidoria tem participado de encontros desta natureza, mais 

precisamente aqueleas promovidos pelo Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, conforme 

o contido no relatório estatístico da Ouvidoria da SDS-PE, relativo ao primeiro semestre de 

2007, in verbis: 

O Ouvidor da SDS tem participado constantemente juntamente com titulares de 
Ouvidorias de Polícia de outros entes federativos do país, dos encontros do Fórum 
Nacional de Ouvidores de Polícia, do qual é membro integrante [...] Afora essas 
reuniões o Ouvidor tem participado de diferentes conclaves, mantendo via estreita 
relação com integrantes de distintas Ouvidorias públicas desta nação (não somente 
as de polícia), procedendo assim ao intercâmbio de idéias e propostas com esses 
órgãos congêneres, em encontros realizados no país afora. 
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Deste modo, fica evidente que embora não esteja posto na norma, a Ouvidoria da 

SDS-PE, tem participado de atividades de intercâmbio em nível nacional, sobretudo aquelas 

vinculadas ao Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, que na verdade tem sido um espaço 

de deliberação de incentivos importante, facilitando as ações que melhor incentivam o 

controle externo das instituições policiais no Brasil, embora reconheçamos que falta vontade e 

força política para efetivar as deliberações construtivas neste sentido. 

 

2.4.12 – Canal de acesso direto do ouvidor com o Cidadão  

Neste quesito buscamos investigar a possibilidade de acesso direto do cidadão ao 

Ouvidor, pois entendemos que em termos de tentar responsabilizar agentes policiais por 

práticas abusivas, em um país como o Brasil, com o viés cultural autoritário verticalizado de 

nossa matriz cultural não é fácil, de conformidade com o que já analisamos. 

Ademais, imprimindo como sabemos nas corporações policiais um forte viés 

corporativo caso não haja possibilidade de relato que enseje uma isenção de análise, muito 

provavelmente não se chegará à almejada responsabilização, comprometendo em sua gênese o 

trabalho a que se propõem as Ouvidorias. 

Assim, quanto este quesito nos respondeu o Ouvidor de São Paulo que: “Tal 

canal existe, pois a lei assegura que a Ouvidoria de Polícia deve manter serviço telefônico 

gratuito destinado a receber denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte. Além deste 

canal a Ouvidoria disponibiliza canal de voz à cidadania através de e-mail, formulário 

eletrônico na internet, cartas e também o contato pessoal na sede da Ouvidoria de segunda a 

sexta, das 09:00 às 15:00horas.” 

Com efeito, analisando agora a Lei nº 826/97, temos que em seu Art. 2º, Inciso 

VII, § 2º que: “A Ouvidoria de Polícia manterá serviço telefônico gratuito destinado a receber 

as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.”  

Ademais, sendo atribuição genérica de todas as Ouvidorias de Polícia, pela 

própria essência de seu trabalho, receber denúncias, reclamações e representações, fica 

implícito que para tal, o cidadão pode buscar quaisquer meios disponíveis, como de resto tem 

ocorrido, seja por telefone, fax, e-mail, cartas e é claro, o contato pessoal. 
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Deste modo, a Ouvidoria de São Paulo disponibiliza formalmente e na prática 

estes meios, os quais têm sido utilizados, inclusive o contato pessoal, que pela sua natureza, 

apresentam características importantes, afinal dele é possível extrair mais facilmente os fatos 

narrados e proteger-se conforme já falamos das possibilidades de corporativismo. 

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, neste quesito, assim nos respondeu o 

Ouvidor: “Sim, todo cidadão que desejar falar com o Ouvidor de Polícia será atendido por 

meio de agenda para falar pessoalmente, por telefone, e-mail ou carta.” 

Buscando agora a análise normativa na Lei Delegada nº 15.298/04, que criou a 

Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, em 2004, temos como competência da OGE-

MG, em seu Art. 4º, Inciso X, o seguinte: “Garantir a universalidade de atendimento ao 

cidadão, viabilizando o acesso aos serviços prestados, pela Ouvidoria Geral nas diversas 

regiões do Estado.” 

Assim sendo, em função da resposta do Ouvidor e do contido na norma, temos 

que de fato existe o canal para atendimento pessoal, assegurado pelo termo “universalização 

do atendimento”, o que enseja todos os meios possíveis, inclusive o contato pessoal, que é 

bem próprio das atividades de Ouvidorias, conforme pode ser verificado em pesquisa 

realizada em 2008, por Ignácio Cano, sobre Percepção e Avaliação da Ouvidoria de Polícia 

pelos denunciantes em Minas Gerais, assim especificada: “Em termos percentuais as pessoas 

atendidas de acordo com a forma de registro da denúncia foi a seguinte: 58% efetivaram as 

denúncias pessoalmente, 31% por telefone, 8% por e-mail e 3% por correio.” CANO (2008, p 

45). 

Ora, embora o atendimento tenha sido pessoal, necessariamente, não implica neste 

caso e em nenhuma Ouvidoria, que tenha sido feito pelo Ouvidor, até porque seria 

impraticável, contudo a depender da relevância dos casos, tem sido uma práxis nas 

Ouvidorias, os denunciantes serem atendidos pelo Ouvidor, conforme pude averiguar em 

conversa pessoal com o atual Ouvidor e ex-ouvidores da SDS-PE, que asseguraram que esta 

prática também persiste nas demais Ouvidorias de Polícia no Brasil, até porque, a depender da 

gravidade da denúncia, há um pedido pessoal do denunciante para falar com o ouvidor. 
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Em se tratando do Rio Grande do Sul, quanto a este quesito, assim nos 

respondeu o Ouvidor: “Sim, participa de diversos encontros em bairros, comunidades, hoje 

contamos com e-mail, 0-800, carta e presencial, e sempre que possível, gosto de pessoalmente 

atender o cidadão.” 

No que diz respeito à análise normativa, pelo Decreto nº 39.688/99, consta em seu 

Art. 2º, Inciso VIII, § 2º, que: “Será criado serviço telefônico gratuito destinado a receber 

denúncias e reclamações feitas à Ouvidoria da Justiça e da Segurança, garantindo o sigilo da 

fonte de informação.” 

Além do que, em seu Art. 2º, Inciso I, Alínea a, consta lato sensu, como atribuição 

da Ouvidoria, o seguinte: “Receber denúncias, reclamações e representações”, o que via de 

regra é uma práxis para todas as Ouvidorias, tendo ultimamente o leque de opções de 

participação sido ampliado por vários meios, entre os quais o contato pessoal e em algumas 

situações o contato pessoal com o próprio Ouvidor, de acordo com o que já verificamos. 

Com relação ao Estado do Rio de Janeiro, nos respondeu  o Ouvidor que: “sim 

temos telefone, e-mail e endereço da sede, publicados sempre que possível pela mídia e 

divulgados através de cartazes, volantes e adesivos, distribuídos nas comunidades e afixados 

nos locais de atendimento ao público, tais como, delegacias de polícia, postos da polícia 

militar, etc.” 

Da análise normativa temos que na Lei nº 3.168/99 em seu Art. 2º, Inciso I, como 

atribuição da Ouvidoria o seguinte: “Ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra abusos 

de autoridade e agentes policiais, civis e militares.” E em seu Art. 3º, no geral que: “A 

participação da sociedade deverá ser ampliada com a implantação de linha telefônica, disque 

ouvidoria, para garantir o acesso simples e fácil dos cidadãos à Ouvidoria.” 

Além do exposto, em função da Lei nº 5.097(Anexo7), de 02 de outubro de 2007, 

que torna obrigatória a divulgação dos telefones e sítios eletrônicos da corregedoria e da 

ouvidoria das policias civil e militar, nos postos de patrulhamento e nas viaturas de polícia 

assegura, o seguinte: 

Art. 1º - Os postos de patrulhamento, assim como as viaturas das polícias civil e 
militar do estado do Rio de Janeiro, obrigatoriamente terão expostos em lugares que 
facilitem a su visualização, de forma legível, os telefones e os sítios eletrônicos da 
ouvidoria e da corregedoria dos respectivos órgãos.Paragrafo único – Excluem-se do 
disposto o caput deste artigo as viaturas descaracterizadas, utilizadas em 
investigações policiais. 
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De todo o exposto resta concluso, que a ouvidoria enquanto instituição 

estabelece vários canais de acesso do cidadão para formular as denúncias, inclusive, o contato 

pessoal, embora isto não tenha sido especificado pelo próprio ouvidor. 

Quanto ao Estado de Pernambuco, neste quesito nos respondeu o Ouvidor que: 

“a participação dos cidadãos ocorre através de telefonemas, e-mail, ou presencialmente. 

Existe abertura para o cidadão comparecer à sede da Ouvidoria e solicitar a atenção do 

Ouvidor. Somando-se a esta situação, a Ouvidoria visita as cidades percorridas pela Ouvidoria 

itinerante, fortalecendo a divulgação e articulando os processos com prefeituras e órgãos 

locais,  para expandir o atendimento.” 

Da análise normativa, de acordo com o Decreto nº 22.149/00, em seu Art. 18, que 

estabelece as atribuições do núcleo de Ouvidoria da SDS-PE, não há nenhum comandamento 

normativo que assegure mais diretamente, os mecanismos de participação do cidadão, salvo a 

atribuição genérica de atender aos cidadãos quanto às denúncias de atos e omissões ilegais e 

injustas cometidas no âmbito da SDS-PE. 

Contudo, a exemplo das demais ouvidorias, embora a norma não especifique 

claramente a conduta a ser utilizada em termos práticos, resta constatado que o contado 

pessoal com o Ouvidor existe e é possível de ser viabilizado.  

Após a análise dos 12(doze) indicadores estabelecidos para aferir o padrão de 

desempenho de nossas Ouvidorias, em função do universo de análise selecionado, é possível 

extrair algumas considerações, que são relevantes quanto ao tema, as quais serão avaliadas  

em consonância com a perspectiva de estabelecimento de uma melhor accountability 

democrática, no capítulo 3 deste trabalho.  

Conclusa a análise das ouvidorias selecionadas da experiência nacional, em 

função dos indicadores pesquisados, apresentamos a seguir, o quadro 2.2, que atesta o nível 

de ocorrência (presença, presença em parte ou ausência) dos indicadores nas ouvidorias de 

polícia analisadas. 
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3. O DESENHO INSTITUCIONAL DAS OUVIDORIAS DE POLÍCIA, A 
ACCOUNTABILITY E O SIGNIFICADO PARA A DEMOCRACIA 

 

3.1 – As Ouvidorias de Polícia Como Instrumentos de Accountability  

A democracia em uma concepção mais ampliada, não minimalista, enseja um 

compromisso lato sensu com a publicidade e a transparência na gestão dos negócios públicos. 

Partindo do pressuposto que “todos os cidadãos tem direito de usufruir dos serviços públicos e 

os governos tem obrigação de prestá-los, sobretudo aqueles, que por sua natureza, são da 

essência do Estado como a distribuição da justiça, a manutenção da ordem interna, a defesa do 

país, entre outros” DALLARI (1998), induz a um compromisso de, em tese, prestá-lo bem a 

cidadania, que por sua vez tem condições de averiguar o desempenho desta prestação, à 

medida que, uma ampla rede de informações patrocina divulgação das ações de governo de 

modo a se criar parâmetros avaliativos que apontem a performance do próprio governo com 

relação à sociedade. 

Do mesmo modo, tem os funcionários públicos, isto é, os prepostos do Estado o 

dever de prestar bons serviços à cidadania, conforme impõem os preceitos éticos e 

republicanos, de amor e respeito à causa pública, ao sentimento do coletivo como um bem 

maior a ser preservado, por inspirar um pertencimento a comunidade como algo de todos, 

cujo zelo deve ser compartilhado, o que se explica nas palavras de Aron (2008, p.15): 

A virtude numa república é o amor as leis, o devotamento a coletividade, o 
patriotismo, para usar uma expressão moderna, ela implica, em última análise, um 
certo sentido de igualdade. Uma república é um regime no qual os homens agem 
pela e para a coletividade, e no qual se sentem cidadãos, o que implica que sejam e 
se sintam iguais entre si. 

Dotados deste espírito, o constitucionalismo moderno tem se aperfeiçoado, no que 

concerne à administração pública como um todo, no sentido de oferecer garantias formais 

quanto a esta componente, embora no campo real, inúmeras tem sido as anomalias detectadas 

que depõem contra a fortaleza e o vigor das normas de controle e transparência na 

administração pública. 

Em se tratando de nossa realidade formal, partindo diretamente para o nosso 

ordenamento constitucional temos no Art. 37 de nossa Constituição Federal que a 

administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Assim, reza o princípio da publicidade no dizer de Moraes (2010, p. 
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118) “como o dever de mostrar que todos os atos públicos devem ser do conhecimento geral, 

para que a sociedade possa fiscalizá-los”. Ademais, pelo princípio da eficiência, “a atividade 

administrativa deve orientar-se para alcançar resultado de interesse público [...] e impõe a 

seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de 

forma imparcial, neutra, transparente e participativa.” MORAES (2010). 

Do exposto fica evidente, como princípio formal, que a postura dos agentes 

públicos em nosso ordenamento constitucional atribui comando ético, no sentido de que, o 

múnus da função pública é suscetível de fiscalização, seja ela da própria administração, 

através de seus mecanismos de controle, ou mesmo do controle externo da cidadania. 

Porém é importante salientar que tais preceitos de fiscalização e controle tem 

amplas finalidades, não imperando meramente o viés punitivo, afinal a responsabilidade se dá 

em diversas variantes. Assim, ações de controle também servem para corrigir rumos, apontar 

caminhos, elogiar boas práticas, sugerir medidas saneadoras e sistematizar dados e 

informações relevantes. 

Entretanto, diante das graves violações dos direitos humanos e Práticas 

policialescas53, aqui se reportando às atividades policiais, objeto de nosso estudo, impõe os 

preceitos democráticos a necessidade de se adotar as providências inerentes à 

responsabilização lato sensu dos agentes nocivos, inclusive como meio de tentar se evitar a 

repetição dos fatos graves e inibir novas práticas neste sentido. 

Contudo a responsabilização em nível de administração pública implica na 

eficiência do controle que por sua vez, constitui no dizer de Taylor e Fayol54 “um dos 

princípios basilares da administração ao lado da organização, planejamento e comando, de 

sorte que sem ele os demais estão comprometidos.” Com efeito, em função de sua vital 

                                                            
53 Por policialesca entenda-se uma prática ilegal ou, no mínimo aética e/ou atécnica, adotada por policiais. É o 
contrário da prática policial institucional, assim entendida por ser legal ética e/ou técnica, pautada pelos 
princípios do direito, inclusive os direitos humanos. Uma prática policialesca tem seu uso adotado e mantido por 
orientação ou, no mínimo, consentimento da autoridade policial, quando são os subordinados que se antecipam 
em sua utilização. Sobre o tema consultar ZAVERUCHA, Jorge. Polícia civil em Pernambuco: O Desafio da 
Reforma, 3ed, Recife:Editora Universitária/UFPE, 2006. 
54 Cf. CHIAVENATTO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações, 
Rio de Janeiro: Campus, 1999. passim, Taylor e Fayol são dois grandes teóricos da Ciência da Administração, 
cujas obras se completam. Taylor com visão mais mecanicista e racionalista estava mais preocupado com os 
processos que ofertasse maior rendimento à empresa e Fayol defendia menos rigidez nos processos, inclusive 
com mais harmonia entre os empregados, sendo considerado o pai da Administração moderna, entretanto, 
reconhecia que sua obra completava a de Taylor. 
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importância, o Controle na administração pública pode ser assim conceituado, no dizer de 

Carvalho Filho (2007): 

Poder dever de inspeção, registro, exame, fiscalização pela própria administração, 
pelos demais poderes e pela sociedade, exercidos sobre a conduta funcional de um 
poder, órgão ou autoridade, com o fim precípuo de garantir a atuação da 
administração em conformidade com os padrões fixados no ordenamento jurídico. 

Isto posto e partindo do pressuposto da indissociabilidade dos institutos do controle 

e da responsabilização passamos a primo intuito a trabalhar o controle com o viés da 

responsabilização, no que implica em tratar do conceito de accountability,  expressão de 

língua inglesa que não tem tradução direta para o português, restando o mais aproximado 

como responsabilização ou, “a idéia de prestar contas”, segundo O’Donnell (1991). 

Com efeito, muito empregada na teoria econômica e na teoria da administração, 

consoante a obrigação de prestar contas de recursos, encargos e tarefas, com distribuição 

antecipada de responsabilidades, a accountability implica em uma possibilidade de controle 

que são instrumentalizadas por instrumentos internos e externos à administração, 

considerando sua esfera horizontal e vertical. 

Em sua dimensão vertical, a accountability é exercida pela mídia e pela sociedade 

civil à medida que, no primeiro caso, por exemplo, pune ou premia candidatos em eleições e 

no segundo quando de posse das denúncias pressionam para quer as condutas nocivas sejam 

apuradas e os agentes responsabilizados O’DONNELL (1998). Na verdade é um impacto de 

viés externo ao sistema, ou seja, de fora para dentro, logo são ações de cunho individual ou 

coletivo, direcionadas aos que ocupam funções no Estado, exercidas por agências externas.55 

Já a accountability na sua dimensão horizontal diz respeito aos instrumentos de 

controle institucionais, que do mesmo modo, busca o controle interno das atividades a que o 

Estado se propõe perante a sociedade. Diz respeito ao “processo de fiscalização de agências 

estatais que tem o direito e o poder legal para realizar ações de supervisão de rotina a 

aplicação de sansões legais contra ações ou omissões de outros agentes ou agências que 

possam ser classificadas como delituosas.” O’DONNELL(1998, p. 40). 

A grande questão, no entanto, que constitui um vetor complicador para a 

democracia tem sido o paradoxo dessas dimensões verticais e horizontais de accountability. 
                                                            
55 Agência neste sentido pode ser organização, entidades coletivas ou indivíduos. É um conceito importante 
dentro da Ciência Política, pois todos os fenômenos sociais são produzidos por interação dos agentes, os quais 
estão imersos em estruturas, idéias e interesses, daí ser fundamental a sua compreensão para a explicação dos 
fenômenos políticos nas dimensões macro-micro. 
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Tendo estudado o tema, inclusive com realce, nas recentes democracias latino americanas, 

surgidas da liberação de regimes autoritários, O’Donnell enfatiza como característica desses 

regimes, o fosso razoavelmente grande entre a dimensão vertical e horizontal. Com efeito, 

alguns desses regimes até que possuem uma mídia atuante e um sistema de cobrança 

razoavelmente efetivo, contudo em sua dimensão horizontal, o instituto sofre diversos abalos, 

pois por aspectos culturais, ausência de profissionalismo, ausência ou baixo capital social, as 

instituições do Estado não atuam com eficácia e eficiência para patrocinar uma 

responsabilidade mais efetiva e de acordo com os ditames formais. Por esta lógica, é 

perceptível a verificação e utilização das chagas culturais como o corporativismo nocivo, a 

patronagem e o clientelismo, que como já vimos, estão presentes em sociedades com baixo 

capital social. 

Ainda por este viés, afirma O’Donnell (1998) que é indissociável à vigência do 

estado de direito com a certeza de uma accountability, pois aquele impõe o respeito às leis 

pelas autoridades e cidadãos em geral e, esta impõe a responsabilização pelas posturas 

destoantes, não se permitindo que o arbítrio dos órgãos de prevenção ao crime deturpe a lei, 

de sorte que, onde o estado de direito é fraco a accountability também o é, sendo a recíproca 

verdadeira. 

Logo, nas poliarquias56 da América latina, onde falhas crassas na legislação, quase 

sempre não protege como deveria, os segmentos menos abastados da população, observa-se a 

aplicação discriminatória das leis, onde as relações de poder implicam em certeza da 

impunidade. Do mesmo modo, as relações de governo com os cidadãos estão centradas em 

relações de privilégios para alguns em detrimento de outros, em face, sobretudo, de um 

judiciário lento, que impõe um alcance reduzido do Estado à maior parte da sociedade, 

fomentando uma ambiência propicia a uma fraca accountability e, reciprocamente um Estado 

fraco, com baixa qualidade democrática. 

Outro tema importante relacionado à accountability é a governabilidade, que no 

dizer de Pacheco (2003, p. 233-234): “ depende de várias dimensões políticas, dentre elas a 

qualidade das instituições políticas [...] e a existência de mecanismos de 

responsabilização(accountability).” Assim a presença de accountability em grau razoável é 

                                                            
56  São regimes políticos vinculados a democracia de cunho eleitoral. Em outras palavras, apresentam-se como 
democracias, existem eleições regulares, os eleitos assumem os cargos e governam, mas estão eivadas de 
enclaves autoritários que comprometem a democracia em acepções mais expansivas e inclusivas, portanto não 
minimalistas. Sobre o assunto consultar os postulados de O’DONNELL e  DAHL, estudiosos do tema. 
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um garante tenaz da governabilidade pelo equilíbrio de tensões que ela trás, haja vista a 

certeza ou mesmo, a possibilidade real de se responsabilizar aqueles que levam a cabo 

práticas desviantes e anti-republicanas. 

A própria concepção contemporânea de gestão publica, impõe formas de controle 

sobre a administração, de forma que “a própria sociedade e não apenas a burocracia, contribua 

para a responsabilização dos agentes públicos.” PACHECO (2003). Isto também pode ser 

atestado nos modelos de gestão com foco nos resultados, que é uma forte expressão da 

accountability, buscando tornar as instituições públicas mais accountable, o que reforça o 

escopo da governança. 

Neste contexto, insere-se um maior grau de qualidade democrática que permeia um 

debate atual nas democracias contemporâneas, vinculada a necessidade de controles externos, 

o que fica claro nas palavras de Melo (2007) “o controle de governos e a prevenção da tirania 

são peças fundamentais do conceito moderno de democracia. Daí a necessidade de controles 

externos.” 

Voltando ainda ao tema da governança e accountability temos que a qualidade 

desta é alcançada em função dos desenhos institucionais que potencializam a clareza da 

responsabilidade e a capacidade de produzir decisões com resolutividade. MELO (2007). 

Portanto, mais uma vez fica evidente que a responsabilização clara e objetiva voltada para a 

produção de resultados, eleva a qualidade da democracia, sobretudo se pautada em um vetor 

institucional ou constitucional. 

Incidindo o viés da responsabilização em sentido amplo e recíproco entre a 

administração e a sociedade, com lastro no desenho institucional e, atendo-se ao objeto 

especifico de nosso estudo, o controle externo da atividade policial, através das ouvidorias, 

temos como relevante a análise da responsabilidade policial e, sua importância para uma 

accountability democrática, em face da alusão direta com aspectos vinculantes aos direitos 

civis e, portanto, os direitos humanos. 

Passando agora, a analisar a accountability policial e, tentando defini-la e 

caracterizá-la, como um conceito que enseja diversas respostas e interpretações, buscamos 

auxílio nos postulados de Muniz; Proença Junior (2006, p. 3): 

Ser obrigado a, prestar contas, dar satisfação, responder por, explicar, esclarecer, 
justificar, obter a aprovação, identificar responsáveis, controlar, monitorar, aditar, 
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supervisionar, gerir, administrar, avaliar e diagnosticar, premiar e punir, corrigir e 
aperfeiçoar, tornar público, ou dar a conhecer ou divulgar. 

Pelo exposto temos que a definição engloba acepções amplas de controle, 

transparência, publicidade e responsabilização recíprocas entre à administração, seus 

prepostos e a sociedade. Isto, por conseguinte, explica que o múnus da função pública enseja 

uma relação de contrato com a cidadania. Com efeito, ao ser empossado no serviço público 

os policiais recebem um mandato outorgado pela cidadania em função do desenho 

institucional expresso na Constituição. Logo “qualquer individuo que recebe um mandato é 

accountable àqueles indivíduos, grupos ou instituições que lhe delegam tal mandato” 

MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR (2006, p.4). 

Pela teoria geral dos contratos, o mandato é um instrumento pelo qual, alguém 

delega poderes a outrem para que em seu nome se pratique determinados atos especificados 

no próprio instrumento. De resto, o instrumento deve especificar os termos e os poderes no 

mandato, justamente para que não se dê o arbítrio, pois sendo um contrato oneroso ele 

obriga ambas as partes, quem recebe a outorga e quem a transfere, de sorte que ambas 

devem exercê-la nos termos da procuração, que enseja fiscalização e execução nos termos 

em que foram concedidos57. 

Neste sentido a accountability atribui responsabilidades pela aceitação de um 

mandato, logo implica em responsabilização por escolhas, resultados e conseqüências de uso 

dos poderes delegados. Assim ela implica em obrigações a quem recebe e outorga um 

mandato, de modo que, quem recebe tem oportunidade de mostrar-se digno dos poderes 

recebidos e quem delega pode aferir se a delegação está sendo exercida in totum, conforme 

os ditames do mandato. Ademais, é um instrumento valioso para formatação e avaliação das 

políticas públicas e diretrizes instituídas organizacionalmente. 

Neste afã, a accountability permite prestar contas, mas não é só isso, tem um 

sentido bem mais amplo. Contudo, ao se fazer account se processa aferições que podem e 

devem levar a responsabilizações, bem como servir de base a mudanças de políticas públicas 

e elaboração de novas normas, ou mesmo mudança de paradigmas. 

Em se tratando das polícias, a bem da verdade, a comunidade política (polity) 

delega poderes ao Estado para que este exerça um papel de manutenção da ordem pública à 

                                                            
57 Sobre isto ver Teoria Geral dos contratos e sua especificidade, com destaque para o instrumento do mandato, 
enquanto contrato oneroso bilateral, portanto, com obrigações jurídicas recíprocas, que se complementam e 
fortalece a explicação política. 
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própria comunidade, por meio de órgãos constituídos para tal. Contudo, os termos deste 

mandato são definidos pela própria polity na norma constitucional, que o valida, referencia e 

legitima, mas ao mesmo tempo, delimita ações e impõe limites, e neste sentido, o mandato 

não é absoluto, de sorte que o controle da sociedade − que o faz, por intermédio dos poderes 

do Estado − é importantíssimo, dentro da lógica de freios e contrapesos, inerentes ao 

equilíbrio dos poderes do Estado. 

O uso da força desta forma é legítimo, porém restritivo aos moldes do que está 

assegurado no mandato. Assim, as forças policiais, instituídas para dar visibilidade à 

manutenção da ordem através do mandato policial estão autorizadas a atuarem na arena 

social para produzir tranqüilidade, podendo usar a força se necessário, mas adstrita aos 

termos do mandato, já que a virtuosidade das instituições policiais está no uso legítimo da 

força. 

O governo é constituído na lógica do consenso da maioria, em meio a um dissenso 

da minoria, sendo natural que haja no tecido social, divergências sobre crenças, credos, 

valores e opiniões, e os operadores da polícia ao atuarem neste universo plural e dinâmico, 

povoado muitas vezes por rupturas, estagnações, avanços e retrocessos precisa entender que 

a sociedade convive nesta perspectiva dialética de onde nascem as legitimações, que se 

externam pela governabilidade. 

Ato contínuo, a ação da polícia está a todo o momento, afetada pela 

discricionariedade, pois os policiais estão a decidir constantemente na resolução das 

ocorrências policiais. Logo, as circunstâncias do momento e as contingências da vida social 

condicionam a solução policial nas ocorrências, portanto, é impossível determinar a 

positividade plena da ação policial em cada momento, já que esta, como se vê, é povoada 

por discricionariedades, levando o policial a agir nestes termos. Logo, a polícia, no uso do 

mandato, materializa uma importante faceta da governança, através da tomada de decisões 

na esquina (street corners). MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR (2006). 

Nestes termos, as ações policiais implicam em algo que esta acontecendo, sobre o 

qual alguém tem que fazer alguma coisa e urgente, portanto, ao pronto agir, quase sempre o 

policial é o rótulo visível da ação do Estado. Assim, atuando nas ruas que são do povo, da 

cidadania, da polity e tomando tais iniciativas, sem perceber, nas esquinas, contribui para a 

manutenção do status quo de governabilidade pelo controle legítimo, nos termos do 

mandato, da sociedade que o legitima.  
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Contudo, sendo o mandato limitado, a ação policial necessita de avaliações quanto 

a sua execução, que consubstancie a efetivação de uma accountability com viés responsivo, 

como forma de efetivamente se exercer um controle sobre este importante serviço público. 

Ampliando a discussão para o foco do controle externo da cidadania sobre a 

administração pública lato sensu temos que a constituição federal ampliou os mecanismos 

de participação cidadã, assegurando a participação popular direta através dos institutos da 

iniciativa popular, do plebiscito e do referendo (Arts14; 49; XV; 27, &4º e 29, XII), além é 

claro, da indireta por intermédio do voto. 

Naturalmente, a própria redemocratização do país, de certa forma acelerou esta 

participação da sociedade, através de organizações não-governamentais (ONGS) e 

movimentos sociais. Afinal, paralelo a tal processo, enfrentamos uma aspiral crescente da 

violência no país, ladeado as dificuldades de acesso à justiça, à seletividade social da justiça 

penal e a perda de legitimação das instituições de controle.” SANTOS (2004, p.9). 

As lutas sociais contra a violência passaram a expressar no dizer de Santos (2004) 

“uma possibilidade de governança fundada na sociedade civil e na construção social da 

cidadania, através da reconstrução das relações de sociabilidade mediante outras bases da 

solidariedade social”. 

Foi neste sentido que a pressão da cidadania, através das instituições da sociedade 

civil se efetivou e, passou a apontar desmandos, torturas e toda sorte de violência, inclusive 

as altas taxas de letalidade nas ações policiais, o que emblematicamente se configuraram em 

ações célebres da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dos movimentos católicos, com 

relevo o tortura nunca mais e ações de outras Igrejas e da Comissão Pastoral da Terra. 

É justamente neste período crítico de violência policial no Brasil, em meio à 

transição democrática, que o governo sofrendo pressão da sociedade civil busca e efetiva 

meios de combate a tais desmandos policiais, inclusive com posturas normativas de remoção 

do entulho autoritário. 

Também neste período são criadas, conforme já analisamos as ouvidorias de polícia 

no país, com a intenção de se exercer um controle sobre as atividades policiais com viés 

externo mais efetivo. Assim a própria urgência e necessidade de se partir para implantar uma 

segurança cidadã no país, levaram a construção de um controle social democrático – ainda 



165 
 

incipiente no Brasil – mas que, como as novas modalidades de controle social orientada para 

a dignidade da pessoa humana. SANTOS (2004).  

Neste sentido as ouvidorias passaram a exercer em tese um padrão de controle 

externo que tem se expandido no Brasil e ampliado suas atividades com vistas a melhorar o 

controle externo das atividades policiais suscetíveis de gerar accountability pelo viés 

responsivo que tem possibilidade de fomentar. 

Com efeito, a título exemplificativo, conforme Lemgruber (2003, p. 10) “em São 

Paulo, quase metade das denúncias encaminhadas pelas ouvidorias às corregedorias da PM 

resulta em punição [...] já do total encaminhado às corregedorias da Polícia Civil, as 

punições representam apenas 8% dos casos” o que a rigor, implica em uma melhoria no grau 

de responsabilização, quanto aos desmandos, em face da atuação policial em 

desconformidade com o mandato estabelecido pela polity, mesmo reconhecendo que estes 

índices precisam melhorar muito, em termos de responsabilização. 

Assim, as ouvidorias de policia funcionam como instrumentos de legitimação do 

controle externo e gerador de accountablility ao fomentar o controle externo dos atos de 

violência legítima de que o Estado é detentor, afinal  sem  qualidade neste controle, observa-

se  abuso de poder, perante os cidadãos. 

Do exposto, verifica-se uma série de atos que conjuga controle, performance 

administrativa por resultados, responsabilização e repúdio a violência em bases da eficiência 

administrativa que a rigor implica, em conjunto, requisitos de governabilidade, o qual 

podem ser gestadas a partir do grau de efetivação da accountability. 

. Pela natureza de seu múnus público, os policiais detém um mandato bem 

especifico e impactante em relação à cidadania, pois são profissionais, agentes públicos, no 

exercício de serviço próprio do estado58, os quais tem delegação inclusive para usar a força 

letal, logo não podem estar desprovidos de controles, sejam internos ou externos, o que é um 

vetor complicador no Brasil em razão de que, as instituições policiais tendem historicamente 

a resistir a qualquer tipo de controle externo, mas a democracia clama a igualdade de 

tratamento e a responsabilição daqueles que exorbitam os poderes de seu mandato, qual seja, 

uma efetiva accountability. 

                                                            
58 Cf. Meirelles (1990) são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do poder público 
(segurança, polícia, higiene e saúde públicas etc.) e para a execução dos quais a administração usa da sua 
supremacia sobre os administrados. 
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3.2 – O Desenho Institucional mais Significativo para a Accountability Democrática 

 

Após ter feito uma análise pormenorizada das ouvidorias de polícia selecionadas 

para a pesquisa, tanto da experiência internacional, quanto nacional, em função dos 

indicadores escolhidos para análise é possível estabelecer o desenho institucional mais 

significativo para a democracia, que a rigor é o objetivo maior deste trabalho, no sentido de 

apontar por estudo comparativo, o status quo de nossas ouvidorias de polícia e do mesmo 

modo, o significado para a democracia. 

Isto posto é importante acrescentar que ao longo do capítulo 2 efetivamos a 

pesquisa das ouvidorias selecionadas, o que nos oportunizou chegarmos aos quadros 2.1 e 2.2, 

onde de modo sintético, apontamos o nível de ocorrência (Presença, Presença Em Parte e 

Ausência) dos indicadores selecionados, nas ouvidorias internacionais e nacionais 

pesquisadas. 

Desta forma passamos a discorrer sobre quais desenhos institucionais são mais 

significativos para a democracia, sobretudo por oportunizar uma accountability responsiva, 

que como já vimos é relevante para aprimorar as relações entre Governo e sociedade civil, 

através da melhoria dos serviços públicos, prestados à população, sobretudo, os serviços 

inerentes à polícia, que por razões de natureza funcional, são imprescindíveis à democracia, 

uma vez que tem impacto direto quanto ao respeito aos direitos humanos. 

Deste modo, passando a analisar as ouvidorias internacionais pesquisadas podemos 

afirmar que o desenho institucional mais significativo para a democracia é o modelo da 

Irlanda do Norte, seguido de perto pelos modelos da Suécia e da Espanha. Entretanto, mesmo 

mais distanciados destes modelos, as ouvidorias pesquisadas do Canadá e dos Estados 

Unidos, ainda encontram-se com um bom desempenho em relação às ouvidorias nacionais, 

embora necessário se faça analisar aspectos culturais e contextuais onde elas estão inseridas, 

conforme veremos. 

Assim, como resultante da pesquisa podemos afirmar que a Ouvidoria de Polícia da 

Irlanda do Norte tem sua origem em antecedentes históricos relevantes quanto à violação dos 

direitos humanos, a exemplo do que também ocorreu na Espanha, o que dá legitimidade 

primaz a sua implantação. No caso da Suécia, a própria tradição de controle da administração 
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pública, mesmo antes do país estabelecer preceitos democráticos modernos, incitou esta 

legitimidade. 

Ademais o Police Ombudsman da Irlanda do Norte é dotado de ampla autonomia 

política, pois é nomeado pela Rainha com o aval do Parlamento a quem presta contas de suas 

ações aos representantes do povo, bem como ao Ministro da Justiça e aos Tribunais e, o faz 

com freqüência anual, dando um forte indicativo de accountability institucional. 

Em se tratando de autonomia administrativa, a agência opera com quadro próprio 

de funcionários com cerca de 100(cem) colaboradores, sendo 80(oitenta) deles investigadores 

profissionais, alguns dos quais policiais, mas não da Irlanda, que garante com suas 

experiências profissionais, a qualidade das investigações, mesmo recebendo críticas quanto à 

isenção, que são desqualificadas em função do alto padrão técnico apresentado. 

Quanto à autonomia financeira, o órgão opera com orçamento próprio do qual 

presta contas anualmente ao Parlamento, sendo após a análise, publicado e amplamente 

divulgado para que a cidadania tenha dele conhecimento pleno. 

Quanto à participação de órgãos vinculados aos direitos humanos na nomeação dos 

ouvidores, esta vertente imperativa não é uma tradição dos países pesquisados na esfera 

internacional, mas de resto passam pelo aval dos Parlamentos, sejam nacionais ou regionais, 

contudo conforme já enfatizamos há uma prestação de contas efetiva  aos representantes do 

povo, acerca das ações desenvolvidas nos campos operacional e administrativo, o que de resto 

ocorre com todas as ouvidorias internacionais pesquisadas, diferentemente das ouvidorias  

brasileiras, conforme veremos. 

No tocante ao fato da possibilidade de policiais ou ex-policiais serem nomeados 

como ouvidores isto não ocorre, apesar de que, no caso da Irlanda do Norte existem ex-

policiais atuando como investigadores, onde a justificativa é a melhoria da qualidade da 

investigação, enquanto que nas outras ouvidorias  pesquisadas tal possibilidade não existe, o 

que garante um caráter totalmente isento. 

Com relação ao mandato, das ouvidorias internacionais, a da Irlanda, da Suécia, da 

Espanha e os ouvidores tem mandato fixo, enquanto que os membros do Law enforcement 

Review Agency (LERA), de Manitoba e os membros do Office of Independent Review (OIR) 

de Los Angeles, Estados Unidos são nomeados pelos supervisores do condado, permanecendo 

na função enquanto gozam da confiança dos supervisores, todavia de um modo geral tais 
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agências tem correspondido à confiança que lhes são atribuídas, o que fica evidente no 

esforço desprendido para cumprir bem as suas missões. 

Em se tratando do poder de investigação das ouvidorias, resta comprovado que 

todas as agências pesquisadas no âmbito internacional tem como carro chefe de sua existência 

a função investigativa, ou diretamente, ou paralelamente em caráter revisor, mas todas sem 

exceção são dotadas de poderes normativos que lhes confere por Lei, amplos poderes de 

investigação e inspeções. 

Com efeito, no Police Ombudsman da Irlanda do Norte esta componente é tão forte 

que lhe assegura o poder de iniciativa da investigação em situação desfavorável ao serviço 

público. Além do mais, quanto às denúncias não havendo consenso para resolução informal, o 

Ombudsman avoca o procedimento e nos casos mais graves a polícia é totalmente afastada do 

caso. 

Acrescido a isso passa a investigar com um corpo técnico altamente especializado e 

contando com forte apoio dos órgãos independentes de perícia, o que melhora 

consubstancialmente a qualidade da prova para se chegar à verdade real e se atribuir a devida 

responsabilização. 

A mesma lógica segue o Ombudsman Parlamentar sueco que também é dotado de 

amplos poderes de investigação e decisão sobre o destino dos implicados, desde advertências 

por falhas leves e gradativamente punições mais severas, mas um particular realce é dado as 

condutas recomendatórias decorrentes de cada caso, que no geral serve como correção de 

rumos com vistas ao aperfeiçoamento das instituições. 

Do mesmo modo, El defensor Del pueblo espanhol também tem aporte vital de 

investigação com viés de responsabilização, respaldado inclusive em autonomia 

constitucional que lhe oferta a força política e a legitimidade pública para tal, uma vez que o 

defensor na Espanha goza do status Constitucional de protetor dos direitos humanos e 

fundamentais. 

Na mesma lógica a ouvidoria de Manitoba no Canadá, detém o poder normativo 

estabelecido por Lei para investigar as queixas do público contra a polícia, através de 

investigadores profissionais, que após a conclusão dos trabalhos, os remetem a um comissário 

que: ou arquiva, ou busca a resolução informal por mediação, ou adota as sansões 

disciplinares ou remete ao juiz se entender que as provas são suficientes para sustentar uma 
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denúncia em audiência pública. Logo pelo visto fica evidente que a agência tem amplos 

poderes para responsabilizar agentes públicos e efetivamente o faz, conforme resta evidente 

nos casos verificados em seus relatórios. 

Com relação ao OIR é uma comissão de advogados que tem competência legal 

atribuída por Lei para fiscalizar a divisão de assuntos internos do Departamento de Polícia de 

Los Angeles, tendo o dever de discordar dos processos investigativos conclusos ou em 

andamento, de sorte que é informada formalmente quando da abertura desses procedimentos e 

procede também, ao acompanhamento das investigações. 

Desde modo nota-se que atua no monitoramento e revisões de processos 

investigativos conclusos. De todo o exposto, as ouvidorias pesquisadas todas elas apresentam 

um elevado padrão de fiscalização, monitoramento ou revisão de processos, contudo com 

forte poder de impor sansões e iniciar processos criminais e administrativos com o intuito 

atribuir responsabilização o que de fato o faz e, desta forma tem um forte significado para a 

democracia, diferentemente de nossas ouvidorias que não dispõem de capacidade para 

investigar, mas apenas para encaminhar e, timidamente monitorar os procedimentos, como 

veremos mais à frente. 

Quanto ao monitoramento das práticas policiais com o fito de oportunizar 

recomendações, grosso modo todas elas fazem apenas com o diferencial que as 

recomendações terminam por ser amplamente observadas, sobretudo em função de que a 

lisura dos procedimentos atesta uma forte legitimidade dessas agências frente aos poderes 

constituídos e a cidadania, o que referenda a possibilidade de ter suas decisões recepcionadas 

inclusive nas corporações policiais, diferentemente do que ocorre com nossas ouvidorias, que 

já efetuam, inclusive através do Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, preceitos 

razoavelmente relevantes para a segurança pública no país, mas que foram ignoradas por 

instâncias de governo e mesmo pelas instituições policiais o que por si só é autoexplicativo 

quanto a fragilidade de nossas ouvidorias. 

Outro grande diferencial diz respeito à questão do poder de requisitar documentos 

necessários para o exercício do mandato dos ouvidores, que nas agências internacionais 

pesquisadas a autonomia política das ouvidorias implica em uma fortaleza muito grande 

quanto a ser atendidos nestas solicitações. 
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No casso da Irlanda do Norte o poder requisitório é tão forte que o trabalho 

investigativo tem status policial, ou seja, implica em responsabilização penal para quem 

negligenciar ou reter dados injustificadamente. No desenho institucional sueco, o 

Ombudsman funciona como um promotor especial com poderes de patrocinar acusações 

criminais, sendo-lhe assegurados todos os meios possíveis para persecução dos meios 

probantes, o que oferta grande capacidade de responsabilização dos agentes nocivos. 

Do mesmo modo, no desenho institucional espanhol a lógica é a mesma, de sorte 

que é garantido por Lei com viés de prioridade assistir ao Defensor Del pueblo em todas as 

suas solicitações com vistas às investigações, inclusive nos casos dos documentos tidos como 

secretos, que ensejam ressalvas, mas a depender do caso é possível o acesso, via interseção do 

Congresso e do Senado. 

No caso do LERA e do OIR também tem essas agências amplos poderes de 

requisição de documentos e dados e, até mesmo por tradição cultural, tem uma ampla 

possibilidade de ser atendidas em função da legitimidade que gozam perante as instituições 

em geral. 

Quanto ao acesso irrestrito, a qualquer momento e sem necessidade de autorização 

a todas as instalações e dados policiais, na experiência internacional assim não ocorre. A 

capacidade de solicitar é grande e em o fazendo são atendidas, mas em todas elas impera a 

necessidade de solicitação prévia, ou seja, o acesso é amplo e possível, mas não irrestrito e a 

qualquer momento, o que é válido lato sensu até para as inspeções. 

Quanto a publicação de relatórios, da mesma maneira todas elas assim procedem, 

com o diferencial que estas publicações são prescritos em norma e são vistas como prestações 

de contas, tanto perante os órgãos aos quais estão diretamente vinculadas quanto aos 

Parlamentos e Câmaras Legislativas. 

Por outro lado, tais relatórios são densos e apontam o resultado do esforço laboral 

no período considerado e também a prestação de contas orçamentárias, além dos relatos dos 

casos investigados e, consequentemente, as orientações normativo-doutrinárias 

correspondentes, que como já salientamos tem grande possibilidade de serem adotadas como 

doutrinas nos órgãos policiais. Ademais, mesmo não sendo dotados de poder legislativo o 

conceito destes ombudsman perante a cidadania, sobretudo os modelos da Irlanda do Norte, 

da Suécia e da Espanha, implica na aceitação para a análise pelos Parlamentos dos 
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dispositivos de alteração legais por eles sugeridos, o que demonstra o efetivo poder disciplinar 

de correção de rumos que detém essas agências. 

No que se reporta às pesquisas de opinião de satisfação dos usuários e razões pelas 

quais as vítimas de abusos não recorrem às ouvidorias temos que, no primeiro caso − 

pesquisas de opinião com viés avaliativo − estão presentes no desenho da Irlanda e da 

Espanha, nas demais não detectamos esta componente, contudo pelo grau de aceitação e 

legitimidade que gozam estas instituições perante as instâncias de governo, as corporações 

policiais e a cidadania, inclusive com as prestações de contas públicas e alta performance 

quanto aos resultados apresentados, são por si só, um garante de avaliação constante da 

cidadania. 

Do mesmo modo, a questão do levantamento do porque as vítimas de abusos 

policiais não recorrem às ouvidorias com certeza não tem ressonância, em função de que, em 

ocorrendo tais abusos essas agências de pronto ou procedem diretamente à investigação ou, as 

registram e acompanham os procedimentos até o final, quando por fim tem a obrigação de dar 

uma resposta ao usuário em tempo razoável, tornando concreto o feed back aos interessados, 

não tendo como escapar desta realidade, diferentemente das ouvidorias brasileiras que 

dependentes das corregedorias não tem de forma efetiva como garantir um retorno aceitável 

as vítimas. 

Quanto ao intercâmbio com outras ouvidorias ou instituições congêneres, além de 

órgãos vinculados a causa dos direitos humanos, temos que em todas as agências pesquisadas 

isto é uma práxis, de sorte que participam lato sensu de amplas redes nacional, internacional e 

supranacional como é o caso do Ombudsmn do Parlamento Europeu, contribuindo 

doutrinariamente neste sentido com a modernização das práticas de monitoramento e 

investigação das corporações policiais, conforme vivenciamos na analise per si de cada uma 

delas. 

Ademais é preciso levar em consideração que o ombudsman sueco nasceu da 

tradição de fiscalizar as instituições públicas garantindo aos cidadãos uma prestação de 

serviço sintonizada com os direitos e garantias individuais. Na Irlanda, o Ombudsman de 

polícia nasceu da luta pelos direitos e garantias dos cidadãos contra os abusos policiais e o 

modelo espanhol, da mesma forma como garantia dos cidadãos contra as posturas dos 

governos autoritários. 
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Seguindo a mesma lógica, no Canadá e nos Estados Unidos em termos de abusos 

policiais, restando que em todas essas agências de um modo ou de outro vamos encontrar na 

condução de seus serviços, autoridades vinculadas e consagradas na luta pelos direitos 

humanos, como é o caso dos advogados que compõe o Office Independent Review de Los 

Angeles que tem um grau considerável de relevância para a democracia. 

Quanto à existência de acesso direto do ouvidor com o cidadão concluímos que não 

é muito da tradição dessas agências o contato direto ouvidor-cidadão, como também abrir 

processo investigativo sobre denúncias anônimas, pois todo processo investigatório em cada 

uma delas deve ser precedido de denúncia por escrito. 

Entretanto, todas essas agências dispõem dos mais modernos meios tecnológicos 

para auscultar as denúncias da população e a partir daí determinar as providências cabíveis. 

Contudo, o contato pessoal com funcionários das agências é perfeitamente possível para tal 

fim, do que após o registro seguem-se as providências cabíveis, mas a lógica de atender 

diretamente o cidadão pelo ouvidor é mais da tradição brasileira, sobretudo em casos mais 

impactantes conforme analisaremos. 

Tal preceito, entretanto, não tem o aspecto valorativo destas agências, pois como 

vimos os cidadãos após o registro das denúncias tem in totum a garantia de uma resposta seja 

ela arquivamento e – daí se explica as razões − ou responsabilização dos prepostos policiais, 

ou mesmo, como é o caso, uma crítica ao denunciante, quando os aspectos da denúncia restar 

totalmente inconsistentes. 

Isto posto fica evidente o grande poder fiscalizador que detém essas agências 

pesquisadas, o que decorre, sobretudo, do poder de monitoramento das práticas policiais e de  

investigações próprias, podendo inclusive avocar processos sob investigação dos órgãos 

internos, ou discordar abertamente deles revertendo as decisões iniciais. 

Por outro lado, o conceito histórico dessas agências advêm do trabalho sério, 

responsável e isento, que as legitima inclusive no âmbito das corporações policiais, que são 

alvo das investigações, bem como das instâncias de governo e dos representantes do povo, em 

razão de seu aspecto corretivo-reparador com viés doutrinário, que tem como resultante a 

extrema melhoria dos serviços policiais à sociedade, que atesta o forte significado das 

agências para se chegar a uma accountability responsiva, que é extremamente significante 

para a democracia. 
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3.3 – O Status Quo das Ouvidorias de Polícia no Brasil e seu Significado para a 
Democracia 

 

Consoante as ouvidorias de policia nacionais pesquisadas a de São Paulo seguida 

pela de Minas Gerais são as mais significativas para a democracia, entretanto, ainda estão 

distantes em desempenho democrático das ouvidorias pesquisadas da experiência 

internacional, o que significa que precisamos avançar consideravelmente. 

Com efeito, a ouvidoria de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, apresentam 

certa autonomia política em função do processo de nomeação das ouvidorias, pois em São 

Paulo as nomeações partem de lista tríplice elaborada pelo Conselho Estadual dos Direitos da 

Pessoa Humana (CONDEPE), onde o governador escolhe um, de sorte que, qualquer dos 

escolhidos tem, em tese, um maior grau de comprometimento e compromisso com os direitos 

humanos, o que é relevante para a democracia. 

Em Minas Gerais a lógica é a mesma só que a lista tríplice parte do Conselho de 

Defesa Social, que a rigor, tem em sua composição membros das corporações policiais, o que 

em tese, pode viciar a escolha, sendo menos significativo para a democracia que o modelo de 

São Paulo, que é dotado de maior isenção. 

Já os ouvidores do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco são nomeados 

sem quaisquer participação dos órgãos de direitos humanos, ou seja, as nomeações são 

monocráticas do governador do estado, o que torna frágil a autonomia política destes 

institutos, pois terminam em tudo dependendo das Secretarias Estaduais responsáveis pela 

segurança pública. 

Em se tratando da autonomia administrativa, mais uma vez embora frágil, a 

Ouvidoria de São Paulo junto com a de Minas Gerais foram as que mais avançaram, pois tem 

corpo técnico e um grupo de apoio administrativo remunerado que são indicados pelos 

ouvidores, contudo, sendo este escolhido, como é o caso, em lista tríplice esta componente 

apresenta uma maior significância para a democracia, que os casos verificados nas demais 

ouvidorias que dispõem de número reduzido de funcionários e praticamente cedidos pelas 

Secretarias de segurança pública, o que atesta a vulnerabilidade da sua autonomia 

administrativa. 
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No tocante a autonomia financeira todas elas, inclusive as de São Paulo e Minas 

Gerais, são dependentes de contingências financeiras dos órgãos aos quais estão vinculados, 

de sorte que regra geral suas despesas de custeio estão agregadas ao orçamento destes órgãos, 

o que compromete visivelmente seu espaço de manobra, no sentido de desenvolver e avançar 

em suas ações, o que é comprometedor à democracia. 

Quanto a possibilidade de policiais ou ex-policiais serem nomeados como 

ouvidores realmente em São Paulo, Rio grande do Sul e Rio de Janeiro esta proibição é 

normativa desde a sua gênese o que entendemos como salutar, pois afasta, em tese, as 

possibilidades de corporativismo, que é forte entre as corporações policiais. 

No caso de Minas Gerais, tal proibição é fruto de um protocolo assinado entre o 

governador e o ministro da justiça, mas nem mesmo na Lei delegada nº 15.298/04, que criou a 

Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais esta proibição é expressa, o que em termos 

normativos, soa comprometedor. Ato contínuo o caso mais gravoso é o de Pernambuco, pois 

não há qualquer preceito normativo, que proíba tal nomeação, o que abre possibilidade para 

tal, embora na prática não tenha até hoje ocorrido. 

Ademais, em termos de ter funcionários atuando nas ouvidorias oriundos dos 

órgãos operativos do sistema, na prática todas elas operam com esta lógica, contrariamente a 

maioria das ouvidorias internacionais, que se abstém de ter policiais em seus quadros, que é 

relevante para a democracia. Sintetizando São Paulo ainda apresenta neste ponto o melhor 

desenho institucional seguido por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, restando 

Pernambuco como o modelo mais frágil. 

Tratando agora do mandato do ouvidor temos que são Paulo e Minas Gerais 

apresentam o melhor desenho, pois os ouvidores são dotados de mandatos de 02(dois) anos, 

com possibilidade de recondução por igual período. Já o Rio de Janeiro tem mandato, mas de 

apenas 01(um) ano, prorrogável por igual período e Pernambuco não tem Mandato, 

consignando-se como o mais frágil desenho institucional. 

A rigor, seria mais significativo para a democracia que os mandatos fossem mais 

longos, e não coincidentes com os mandatos das autoridades que detém o poder de nomeação, 

como ocorre com alguns dos exemplos internacionais pesquisados, contudo, o fato de não ter 

mandato fixo, como ocorre em Pernambuco é ainda mais frágil e compromete a possibilidade 

de apor responsabilização mais efetiva quanto aos desvios de conduta. 
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Quanto ao poder de investigação das ouvidorias, que na essência é o principal vetor 

de suas existências, afinal é imprescindível para se chegar a uma atribuição de 

responsabilidade efetiva sobre os desvios de conduta policiais, regra geral todas as nacionais 

pesquisadas são desprovidas deste poder, o que compromete in totum toda a sustentabilidade 

de persecução de responsabilização, disforme do que ocorre com as ouvidorias internacionais 

pesquisadas, as quais sem exceção tem poder efetivo de fiscalizar, investigar e revisar 

investigações procedidas pelos órgãos policiais. 

 Por fim, fica evidente que todas as Ouvidorias nacionais no máximo tem o poder 

de acompanhar investigações e transmitir o resultado delas aos interessados, de modo que, 

hoje, no Brasil impera o consenso que as ouvidorias de polícia são meros apêndices das 

Corregedorias, o que é extremamente comprometedor à democracia, pois conforme 

analisamos neste trabalho, as corporações policiais são povoadas de corporativismo, muito em 

função , inclusive, de nossa tradição histórico-cultural autoritária, onde o controle externo 

através das ouvidorias para avançar precisa deter o poder de investigar e avocar 

procedimentos investigativos levados a efeito pelos órgãos internos das corporações, como de 

resto ocorre naturalmente na experiência internacional. 

Quanto ao monitoramento das práticas policiais que resultam em recomendações 

doutrinarias aos órgãos operativos do sistema de segurança pública, mais uma vez o destaque 

maior vai para a ouvidoria de São Paulo, que desde sua origem tem tradição neste sentido, de 

conformidade com o que avaliamos no capítulo 2. Da mesma forma, porém em menor grau, 

tem agido a Ouvidoria de polícia e Minas Gerais, que também tem contribuído com um viés 

doutrinário de correção de rumos em atividades policiais. Quanto às ouvidorias do Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, tanto pelas respostas de seus ouvidores à 

pesquisa, que apenas afirmam ter contribuído com as reformas curriculares inserindo 

conteúdos de direitos humanos nas academias policiais, quanto pelo verificado nos 

documentos normativos, esta tradição não é forte, embora todas elas tenham efetivamente 

participado de encontros nacionais, patrocinados pelo Fórum Nacional dos Ouvidores de 

Polícia, mas a tradição doutrinaria é bem mais forte em São Paulo desde a origem da 

instituição seguida por Minas Gerais. 

Quanto ao poder de requisitar documentos necessários ao exercício independente 

dos mandatos, no geral, no âmbito da administração pública estadual todas elas tem, exceto 

Pernambuco, que já apresenta um grande diferencial quanto as ouvidorias internacionais, as 
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quais estende quase sempre este poder a espaços políticos mais amplos, não se reportando 

apenas a órgãos estaduais e locais. 

Contudo, neste ponto o desenho institucional mais representativo para a democracia 

é o de Minas Geris, pois é o único no país que normativamente acrescenta o termo “sob pena 

de responsabilidade” em caso de negativa de  informação de dados solicitados. 

Em seguida o melhor desenho é o de São Paulo que segura este poder, mas não 

suscita possibilidades de responsabilização pela delonga ou não remessa, embora assegure 

que tem havido colaboração, quanto às solicitações. No caso do Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro segue a mesma lógica, consubstanciando-se em aspectos normativos, mas em 

Pernambuco não há sequer norma imperativa que assegure esta condição, embora afirme o 

ouvidor que tem havido colaboração, mas o fato é que institucionalmente o modelo é frágil. 

De resto, o espaço restrito decorrente de poder solicitar, conforme especifica a 

norma fragiliza os desenhos institucionais das ouvidorias nacionais, que gera um impacto 

negativo em termos democráticos, pois suscita em tese certo prejuízo as investigações e 

conseqüentemente a responsabilização. 

No tocante a possibilidade de acesso irrestrito a qualquer momento e sem 

necessidade de autorização, a todos as instalações e base de dados policiais, restou concluso 

que nestes termos, nenhuma das ouvidorias pesquisadas, nem mesmo da experiência 

internacional, detém tal poder. Na verdade, a regra tem sido o acesso em função da 

transparência, mas necessário se faz o protocolo de solicitação, até mesmo para as inspeções, 

ou seja, em havendo solicitação prévia, as autoridades não podem negar o acesso, salvo 

aqueles naturalmente públicos como banco de dados, mas a rigor é preciso o protocolo de 

solicitação. 

Entretanto em termos de escopo normativo neste sentido o modelo de Minas Gerais 

é o mais avançado, pois de acordo com a Lei 15. 298/04, em seu Art. 7º, § 4º é facultado ao 

ouvidor inclusive aplicar multa de 500(quinhentas) unidades fiscais do Estado de Minas 

Gerais, ao dirigente de órgão que deixar de informar os dados a ouvidoria, porém desde que 

solicitados, o que refuta acessos irrestritos e a qualquer tempo. 

Em seguida temos o modelo de São Paulo, que paralelamente segue a lógica das 

demais ouvidorias, ou seja, não há possibilidade de acesos irrestritos e a qualquer tempo, mas 

tem o ouvidor poder de solicitar dados, e ao fazê-lo, na prática, são razoavelmente atendidos. 
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De resto este ponto esta ligado ao poder de investigação, que como as ouvidorias 

nacionais não os tem, é compreensível também não ter poder desta monta, os quais são 

próprios de órgãos com poder de investigação, no caso policiais e Ministério Público. Todavia 

é importante ressaltar que nem mesmo nas ouvidorias internacionais encontramos ressonância 

deste porte, ou seja, acesso existe desde que previamente solicitado. 

Quanto à publicação de resultados periódicos de atividades que resultam em 

recomendações proativas e subseqüentes temos que, mais uma vez, o desenho mais 

significativo vem da ouvidoria de São Paulo, que publica trimestralmente e anualmente 

relatórios densos e completos de suas atividades e os encaminha a comissão de Segurança 

pública e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o que incita embora que superficial, 

uma espécie de controle, tendo sido muitas de suas recomendações aproveitadas como 

aspectos recomendatórios às atividades policiais, sem contar que várias delas foram também 

referendadas pelo Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia. 

Mais ou menos a mesma lógica segue Minas Gerais só que, com freqüência 

semestral, contudo tem contribuído do mesmo modo. No caso do Rio de Janeiro, os relatórios 

são produzidos com fluência trimestral e anual, conforme determina a norma. Já o Rio Grande 

do Sul os relatórios são produzidos semestralmente, mas na norma não há periodicidade de 

emissão e Pernambuco os emite semestralmente, mas na norma sequer há previsão deles, 

soando mais uma vez como o desenho institucional mais comprometedor à uma accountaility 

democrática. 

Tratando da investigação sobre o conhecimento público do órgão, a satisfação dos 

usuários e as razões pelas quais vítimas de abusos não recorreram a ouvidoria, praticamente 

todas elas afirmam não ter feito pesquisas de opinião com vistas a averiguar o seu 

desempenho, exceto Minas Gerais, porém o fez de forma esporádica, pois em nenhuma delas 

tem comando normativo neste sentido. De resto há um esforço geral no sentido de divulgar as 

ações das ouvidorias em seus Estados, o que tem sido relevante, inclusive com a instituição da 

ouvidoria de polícia itinerante que tem sido uma ótima iniciativa. 

Do mesmo modo, não há pesquisas efetivas levadas a efeito em nenhuma delas, 

com freqüência que ateste as razões pelas quais as vítimas de abusos não tem recorrido as 

ouvidorias, que é uma falha grave, haja vista que em pesquisa citada neste trabalho, fica 

evidente que boa parte dos denunciantes desistem dos processos, ora por ameaças, ora por 
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descrença nos resultados e por medo de vingança, o que por si só já enseja preocupação e 

tomada de providências neste sentido. 

Assim, neste ponto as ouvidorias internacionais estão bem mais avançadas, pois 

além de se submeter ao crivo dos órgãos de controle legislativos (Parlamentos), as vítimas 

tem o direito de acompanhar de perto as investigações, que ao final precisam apresentar um 

resultado e assim ocorre, tornando efetivas as ações de responsabilização o que é relevante 

para a democracia. 

Consoante os intercâmbios de boas práticas com outras ouvidorias e instituições 

congêneres temos novamente um destaque para São Paulo e Minas Gerais, as quais mantém 

um intercâmbio nacional através do Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia, além de na 

prática ter participado de diversos eventos nacionais e internacionais de intercâmbio neste 

sentido, além do mais, normativamente tais intercâmbios são previstos e incentivados o que 

reforça esta componente. 

Quanto ao Rio Grande do Sul também tem participado do Fórum Nacional dos 

Ouvidores de polícia e tem aporte normativo que incita a participação neste sentido. Já 

Pernambuco e Rio de Janeiro participam do Fórum nacional, mas não há prescrição normativa 

que determine ou incentive a participação, soando, portanto como os desenhos institucionais 

mais frágeis no contexto nacional. 

Em se tratando do canal de acesso direto do ouvidor com o cidadão, no geral é uma 

tradição nossa, pois todas as ouvidorias nacionais pesquisadas oportunizam o aceso dispondo 

dos meios tecnológicos e mais diversos possíveis para se fazer denúncias, mas por um aporte 

cultural, inclusive, sobretudo nos casos mais relevantes, o acesso ao ouvidor por parte dos 

cidadãos é possível e tem funcionado, conforme pesquisa demonstrada neste trabalho onde 

58% dos usuários afirmam ter efetivado denúncias pessoalmente, o que não implica ter feito 

com o ouvidor, mas de resto há um aporte cultural de ser atendido pelo ouvidor, que quase 

sempre atende ao cidadão. 

De todo o exposto, conforme delineamos as ouvidorias de polícia no Brasil tem tido 

um papel importante, no sentido de tentar melhorar o nível de prestação dos serviços das 

instituições policiais, entretanto em função de seus desenhos institucionais ainda precisam 

avançar muito para atingir um padrão que possa mais efetivamente direcionar uma melhor 

accountability democrática neste sentido. 
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Inicialmente é preciso ampliar o número das ouvidorias de polícia, pois desde a 

criação da ouvidoria de São Paulo em 1995, até o presente (2011), apenas 17 Estados da 

Federação dispõem de ouvidorias de polícia, o que é inconcebível, inclusive para se tentar 

modificar padrões culturais de participação efetiva da cidadania. 

Ato contínuo é preciso que os Estados que já dispõe de ouvidorias busquem a 

interiorização dos atendimentos, pois das ouvidorias internacionais pesquisadas esta 

componente é bem mais expressiva, no que precisamos ampliar este universo de atendimento. 

Ademais é inconcebível ouvidorias que não tenham poder de investigação, ou 

mesmo de revisão, acerca dos procedimentos investigatórios, pois deste modo a possibilidade 

de responsabilização é ínfima e compromete a democracia, além do que sem investigar não se 

consegue aprimorar as manobras das práticas policiais e, em decorrência,  não se tem 

fortaleza recomendatória, que de resto ocorre nas ouvidorias internacionais muito em função 

das experiências colhidas nestes processos investigatórios e revisivos. 

Importante também é o fato da autonomia política e mais além do seu corpo 

administrativo que precisam ser protegidos de quaisquer influências que possam afetar o seu 

trabalho, de sorte a guardar a necessária isenção que as funções requerem. Assim os ouvidores 

precisam ser protegidos por mandatos inclusive mais amplos que os das legislaturas 

brasileiras, que do mesmo modo devem ter orçamento próprio para direcionar as suas ações, 

devendo, contudo prestar contas de seus atos aos representantes do povo em assembléias 

públicas, expondo seu trabalho às criticas, com viés accountable. 

É preciso também gestões de ordem política para se rever as normas adstritas as 

ouvidorias, pois muitas delas estão em seus aspectos práticos mais avançadas que as normas 

que lhes dão sustentáculo jurídico, o que é uma incoerência, Ademais a norma dá fortaleza 

contra possíveis incertezas, por vezes advindas de fatos concretos, de sorte que, a omissão 

normativa dá espaços para muitas anomalias. Do mesmo modo, o comando normativo 

alavanca a responsabilidade dos gestores no sentido de ter o dever de fazer, não podendo 

abster-se. 

No Brasil enquanto país de matriz cultural eivada de autoritarismo é pertinente  a 

participação de órgãos vinculados aos  de direitos humanos na participação da escolha dos 

possíveis candidatos a função de ouvidores, o que é positivo para a democracia, portanto, aqui 

precisamos avançar. 
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Embora sabendo, como na pesquisa realçamos, que as pretensões de se estabelecer 

o instituto do ombudsman em nível nacional, nos moldes do modelo sueco, foi suprimido por 

lobby do Ministério Público nos trabalhos da assembléia nacional constituinte em 1988 é 

preciso repensar politicamente este aspecto. Uma boa iniciativa foi a do Governo mineiro que 

criou a ouvidoria geral do Estado, englobando várias ouvidorias públicas entre as quais a da 

polícia, o que tem ajudado a melhorar a qualidade dos serviços públicos em geral, o que seria 

uma boa iniciativa para o país, afinal é próprio da democracia contemporânea não 

minimalista, o controle social sobre ações de governo. 

Daí quanto mais controle com sustentáculo proativo, coibindo as condutas nocivas 

e incentivando as boas, sempre no propósito de corrigir rumos estaremos a avançar e, as 

ouvidorias são um excepcional instrumento para efetivar tais práticas, inclusive nas polícias, 

como de resto já está provado. 

As publicações de resultados são importantíssimas, pois encerra a determinação de 

se expor a crítica que conjuntamente com as pesquisas de opinião e intercâmbios com 

instituições congêneres em nível nacional e internacional só corrobora com o avanço que 

precisamos efetivar nas ouvidorias brasileiras. É preciso, portanto, interagir, saber o que está 

sendo feito no mundo e qual é o melhor caminho a seguir e, isto só se faz interagindo, 

expondo-se, corrigindo rumos e tendo a determinação de enfrentar fortes desafios. 

Outro ponto importantíssimo é a gestão técnica e profissional quanto às 

investigações, pois é este esteio que ampara a performance das ouvidorias internacionais, ou 

seja, as investigações são extremamente imparciais e  procuram o mais possível ser justas para 

com os policiais e cidadãos, o que terminam por credenciar da mais alta legitimidade as 

ouvidorias perante a cidadania. 

Outra questão importante é trabalhar para remover ─ embora considere difícil ─ os 

gargalos de ordem cultural, tão proeminentes em nossa sociedade, quanto a ojeriza aos 

controles sociais, aliás, quaisquer tipos de controle, que são razoavelmente naturais em outros 

países, no Brasil são efetivamente complicados, chegando ao ponto de certas instituições se 

acharem acima das leis, tentando obstacular quaisquer controles, agindo como veto players, o 

que é nocivo à democracia, afinal nas palavras de Jefferson temos que o preço da liberdade é 

a eterna vigilância, logo quanto mais controle (vigilância) maior a liberdade. 



181 
 

Contudo entendemos que estar na Lei, positivado, por si só é condição necessária, 

mas não suficiente para se garantir a plenitude democrática, conforme já analisamos nos 

capítulos anteriores, entretanto, democracia se constrói e se aprende praticando, o que também 

precisa ser feito e, urgentemente, em termos de ouvidoria de polícia, aperfeiçoando o nosso 

desenho institucional, tornando-o mais accountable e sintonizado com uma possibilidade 

efetiva de responsabilização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a importância do instituto das ouvidorias de 

polícia para o estabelecimento de uma accountability democrática com viés responsivo nas 

Corporações policiais, no sentido de melhor contribuir com a democratização dessas 

instituições, as quais tem impacto direto pela natureza de suas funções, com o respeito aos 

direitos humanos, o que constitui lato sensu um dos pilares da vertente democrática. 

Para tal analisamos o desenho institucional de 05(cinco) ouvidorias/Ombudsman de 

polícia oriundos da experiência internacional: O Ombudsman da Suécia, o Ombudsman da 

Irlanda do Norte, o Ombudsman da Espanha, o Ombudsman do Canadá (Law Enforcement 

Review Agency – LERA) de Manitoba e o Ombudsmn dos Estados Unidos (Office 

Independenty Review – OIR) de Los Angeles, acrescentando que inúmeras outras agências 

efetuam os mesmos serviços, sobretudo no modelo norte-americano. 

Do mesmo modo, analisamos 05(cinco) ouvidorias de polícia oriundas da 

experiência nacional: a de São Paulo (primeira do Brasil), a de Minas Gerais, a do Rio Grande 

do Sul, a do Rio de Janeiro e a de Pernambuco. Da análise procedida em todas elas, tanto da 

experiência internacional, quanto da nacional, respeitada as tradições e ambiência histórica de 

suas implantações, foram feitas em função de 12 (doze) indicadores selecionados e julgados 

relevantes para um desempenho eficaz destes institutos na busca da efetiva responsabilização 

dos agentes policiais pelos desvios de condutas, bem como as posturas recomendatórias de 

correção de rumos julgadas imprescindíveis para o aperfeiçoamento das instituições policiais, 

cuja resultante neste ponto, implica em aperfeiçoamento democrático. 

Para se chegar a esta conclusão foi necessário proceder à análise lato sensu em 

conjunto das ouvidorias oriundas da experiência internacional e nacional para avaliar o grau 

de institucionalização tanto normativa, quanto no aspecto prático de cada conjunto, pois deste 

modo foi possível trazer a lume o desenho institucional das ouvidorias internacionais e 

nacionais, para podermos efetivar liames comparativos, por considerar que os desenhos 

institucionais são condições necessárias, porém não suficientes para consolidar a performance 

dessas instituições, entretanto um bom desenho institucional explica em parte, uma ampla 

possibilidade de avanços em termos de persecução da responsabilização, no caso o 

estabelecimento de uma accountability responsiva. 
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Isto posto chegamos a conclusão que as ouvidorias oriundas da experiência 

internacional tem um desenho institucional bem mais propício a uma accountability 

democrática, pois regra geral são dotadas de ampla autonomia política , administrativa e 

financeira, que restou comprovado pelo aspecto normativo, pois seus ouvidores são nomeados 

por autoridades públicas, mas detém o aval dos órgãos representativos do povo ( Parlamentos 

e Câmaras Legislativas), sobre as quais tem o dever e prestam contas anualmente de suas 

ações, diferentemente das ouvidorias de polícia brasileiras, onde regra geral, os ouvidores são 

nomeados monocraticamente pelas autoridades, e não tem o dever normativo de prestar contas 

de suas ações com viés responsivo, de sorte que, no máximo tem o aval dos órgãos 

representativos dos direitos humanos, que no caso brasileiro já é um avanço. 

Ato contínuo em boa parte das ouvidorias internacionais observamos em seus 

quadros agentes vinculados a luta pelos direitos humanos como visão de uma tradição  

histórica neste sentido, o que reforça o caráter técnico de suas nomeações, sem contar que são 

protegidos por mandatos, ficando desta forma imunes as interferências políticas decorrentes 

do exercício das funções, diferentemente das ouvidorias brasileiras, que embora protegidas 

por mandatos, algumas delas, não tem muita consistência, pois estes são curtos, o que as 

tornam vulneráveis, pois a depender das ações praticadas no exercício das funções, podem os 

ouvidores não ter os mandatos renovados, o que é prejudicial à democracia. 

O poder de investigação das ouvidorias internacionais em conjunto é muito forte, 

sendo dotado de status policial, podendo em alguns casos interpor denúncias, igualando-se em 

poder ao Ministério Publico. Decorrente de sua autonomia financeira e administrativa tem 

corpo de investigadores próprios e não estão sujeitos a contingências de verbas de nenhum 

órgão, o que lhes dá sustentáculo político para não arrefecer em nenhuma situação, na busca 

pelas provas suficientes para se efetivar responsabilizações por atos nocivos praticados por 

policiais. 

No caso das ouvidorias nacionais, estas não tem qualquer poder de investigação, 

ficando a depender dos órgãos correcionais, que por circunstâncias de ordem cultural, no 

Brasil estão povoadas de corporativismo, o que torna nosso desenho institucional, neste 

particular, extremamente prejudicial à democracia. 

No desenho institucional, a busca pela verdade real é tão enfatizada que 

normalmente os Ombudsman detém amplo poder de persecução probante em suas 

investigações, de sorte que, em alguns modelos tem proteção Constitucional e, quase sempre 
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infraconstitucional sob pena de responsabilizar autoridades que obstacularem os 

procedimentos investigatórios, o que lhes dá respaldo político-jurídico, inclusive para 

requisitar documentos, autos, processos, ouvir pessoas, requisitar testemunhas, avocar 

procedimentos e quaisquer outros meios necessários ao exercício das funções inerentes as 

ouvidorias, bem como o poder de inspecionar instalações, acompanhar e monitorar 

investigação, diferentemente do que ocorre em nosso modelo, onde algumas das ouvidorias 

até tem esta capacidade, mas em termos práticos não tem a fortaleza de ser atendidas in totum 

e ,de modo célere, conforme ocorre nas ouvidorias internacionais. 

Uma questão muito incisiva nas ouvidorias internacionais pesquisadas diz respeito 

ao acesso irrestrito a dados e instalações, que na verdade implica em protocolo inicial de 

solicitação, que em termos práticos, significa a certeza que em solicitando será atendido, o 

que neste ponto não difere muito de nossas ouvidorias, ou seja, é preciso solicitar, o que 

descaracteriza um pouco a questão do acesso irrestrito e a qualquer tempo. 

Considerando que servem também as ouvidorias para premiar os bons resultados e 

ajudar a corrigir rumos das ações policiais, no intuito do aperfeiçoamento doutrinário, temos 

que o desenho institucional das ouvidorias internacionais são relevantes, pois tem por tradição 

esta pratica, que já está consolidada, entretanto, isto ocorre pela alta legitimidade e isenção 

com que seus trabalhos são efetivados, o que leva a absorção quase que natural de suas 

recomendações o que é relevante em termos democráticos. 

Com relação ao nosso desenho institucional, algumas iniciativas tem tido relevância 

como as ouvidorias de São Paulo e Minas Gerais, contudo mesmo intermediadas pelo Fórum 

Nacional dos Ouvidores de Polícia, tais práticas não tem sido na totalidade implementadas, o 

que demonstra neste ponto, a fragilidade de nosso modelo. 

No desenho institucional das ouvidorias internacionais temos a marca da 

transparência como uma condição altamente presente, através de suas amplas publicações. Em 

todas elas impera uma prestação de contas por intermédio de relatórios pormenorizados, os 

quais são submetidos às críticas, em alguns casos como o modelo da Espanha, da Irlanda do 

Norte e da Suécia, ao Parlamento, que após análise são disponibilizados à cidadania. 

Ademais, as deliberações recomendatórias dessas agências são também publicadas 

e ensejam mudanças nas posturas dos serviços policiais prestados, o que comprova o caráter 

proativo e efetivo dessas agências em mudar o curso das coisas, diferentemente de nossas 
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ouvidorias, que como já salientamos, não ostenta este poder, tampouco tem a legitimidade 

publica para tal, sobretudo pelo próprio desconhecimento da existência de muitas delas pelos 

cidadãos. 

Esta legitimidade é um garante da satisfação dos usuários, que embora não seja 

muito uma tradição deles neste sentido, em termos práticos se consolida pelos altos índices de 

aprovação e reconhecimento público do papel destas instituições, o que é significativo para a 

democracia, sobretudo quando apresentam um alto grau de intercâmbio proativo entre si, 

buscando um aperfeiçoamento de seus serviços, pelo menos em um grau bem maior do que 

ocorre com nossas ouvidorias. 

Assim resta comprovado que no conjunto as ouvidorias/ombudsman da experiência 

internacional pesquisadas apresentam um desenho institucional extremamente mais possante 

em termos democráticos que as nossas ouvidorias, sobretudo pela capacidade de gerar uma 

accountability democrática com viés mais responsivo quanto aos agentes policiais e proativo 

no sentido de corrigir rumos e condutas policiais, bem como melhor atender também as 

necessidades dos policiais para servir a população. 

Neste sentido concluímos que o desenho institucional de Ouvidoria/Ombudsman 

mais significativo para a democracia é o implantado na Irlanda do Norte através do Police 

ombudsman, seguido de perto pelos modelos sueco e espanhol, os quais apresentam maior 

efetividade nos processos investigatórios desde o início das ocorrências, sem contar que tem o 

respaldo parlamentar e uma tradição histórica já consolidada. 

Embora não tão distantes dos modelos citados, em termos de poder de investigação, 

ressaltamos o Law Enforcement Review Agency (LERA) de Manitoba e o Office Independent 

Review (OIR), de los Angeles, os quais também estão, em termos de capacidade de 

responsabilização, muito à frente de nossa realidade. 

Quanto aos desenhos institucionais verificados em nossas ouvidorias atentamos 

que, o mais significativo é o de São Paulo seguido de perto pelo de Minas Grais, contudo 

desprovidos do poder de investigação, não tem como consolidar-se como um vetor de 

responsabilização efetiva, apesar de reconhecer que, mesmo incipiente neste quesito, 

inúmeras punições por abusos policiais e desvios de conduta foram aplicadas, em função do 

trabalho dessas ouvidorias, o que deixa claro mais uma vez, que o instituto e importantíssimo 
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neste sentido, carecendo apenas esforços de ordem político-normativa para que se avance com 

vistas à um padrão compatível com o já consolidado nas experiências internacionais. 

Ademais outras questões de ordem cultural, que com certeza interferem no 

desempenho dessas instituições, delongam tempo para serem trabalhadas, mas é preciso 

enfrentá-las para que se busque efetivamente padrões democráticos aceitáveis, logo o status 

quo de nossas ouvidorias é ainda incipiente em termos democráticos, pesar de se reconhecer 

os avanços efetivados desde 1995 com a criação da primeira ouvidoria de polícia em São 

Paulo até os dias atuais. 

Contudo, visto por outro ângulo, 16 anos após a criação da primeira ouvidoria de 

polícia no Brasil, ainda temos Estados brasileiros que sequer tem ouvidorias de polícia, o que 

é um indicativo de que, politicamente, o instituto não é uma prioridade nacional e isto é 

preocupante, pois a consolidação do instituto passa, sobretudo pela sua universalização, o que 

ainda precisa ser efetivado no país. 
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ANEXO 1 

Questionário de Entrevista On-line Aplicado aos Ouvidores das Polícias de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC0 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

                Questionário de Entrevista On-Line, relativo à pesquisa aplicada com vistas à 
elaboração de Dissertação de Mestrado em Ciência Política, da Universidade Federal de 
Pernambuco, ora efetivada por Aldo Batista do Nascimento, com o seguinte tema: “O 
Desenho Institucional das Ouvidorias de Polícia no Brasil e no mundo e seu significado 
para a accountability democrática” 

QUESITOS 

1. Tem a Ouvidoria independência política, administrativa e financeira para o exercício de suas 
funções? 

2. Existe a participação do Conselho Estadual dos Direitos Humanos ou órgão equivalente na 
nomeação e exoneração do ouvidor? 

3. Existe possibilidade de que policiais ou ex-policiais sejam nomeados como ouvidores? 

4. Existe mandato fixo do ouvidor por um período de tempo pré-fixado? 

5. Tem a ouvidoria Poder de investigação sobre casos selecionados de especial importância? 

6. Existe um monitoramento das práticas policiais que oportunize recomendações em matéria de 
Doutrina, recrutamento, treinamento, comportamento e gestão? 

7. Tem o ouvidor Poder de requisitar os documentos necessários para o exercício independente 
do seu mandato? 

8. Tem a Ouvidoria acesso irrestrito, a qualquer momento e sem necessidade de autorização, a 
todas as instalações e base de dados policiais? 

9. Existe Publicação pela ouvidoria de relatórios periódicos de suas atividades, que incluam as 
queixas recebidas, o resultado final das denuncias, as atividades relacionadas à prevenção, 
análise das práticas policiais e recomendações subseqüentes? 

10. Existe Investigação sobre o conhecimento público da instituição, a satisfação dos usuários e 
as razões pelas quais vítimas de abusos policiais não recorreram à ouvidoria? 

11. Existe um intercâmbio de boas práticas com outras ouvidorias? 

12. Existe canal de acesso direto do ouvidor com o Cidadão? 

 



197 
 

ANEXO 2 

Lei Complementar ESTADUAL N. 826, de 20 de junho de 1997 

Cria, na Secretaria da Segurança Pública, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e dá providências 
correlatas. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar: 

Artigo 1º - Fica criada, junto ao Gabinete do Secretário da Segurança Pública, a Ouvidoria da Polícia do Estado 
de São Paulo. 

Artigo 2º - A Ouvidoria da Polícia tem as seguintes atribuições: 

I - receber: 

a) denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos ou que 
violem os direitos humanos individuais ou coletivos praticados por servidores civis e militares da Secretaria da 
Segurança Pública; 

b) sugestões sobre o funcionamento dos serviços policiais; 

c) sugestões de servidores civis e militares da Secretaria da Segurança Pública sobre o funcionamento dos 
serviços policiais, bem como denúncias a respeito de atos irregulares praticados na execução desses serviços, 
inclusive por superiores hierárquicos; 

II - verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações, propondo aos órgãos competentes da 
Administração a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das 
responsabilidades administrativas, civis e criminais, fazendo ao Ministério Público a devida comunicação, 
quando houver indício ou suspeita de crime; 

III - propor ao Secretário da Segurança Pública: 

a) a adoção das providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à 
população pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e por outros órgãos da Pasta; 

b) a realização de pesquisas, seminários e cursos versando sobre assuntos de interesse da segurança pública e 
sobre temas ligados aos direitos humanos, divulgando os resultados desses eventos; 

IV - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, às reclamações, às 
representações e às sugestões recebidas; 

V - elaborar e publicar, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades; 

VI - requisitar, diretamente, de qualquer órgão estadual, informações, certidões, cópias de documentos ou 
volumes de autos relacionados com investigações em curso, sem o pagamento de quaisquer taxas, custas ou 
emolumentos;  

VII - dar conhecimento, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e representações recebidas pela 
Ouvidoria ao Governador do Estado, ao Secretário da Segurança Pública e aos membros do Conselho 
Consultivo. 

§ 1º - Quando solicitada, a Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como 
sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes. 
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§ 2º - A Ouvidoria da Polícia manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e 
reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação. 

§ 3º - A Ouvidoria encaminhará às Comissões da Segurança Pública e Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa, anualmente, cópia do relatório mencionado no inciso V deste artigo. 

Artigo 3º - A Ouvidoria da Polícia será dirigida por um Ouvidor da Polícia, autônomo e independente, nomeado 
pelo Governador para um período de 2 (dois) anos, entre os integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CONDEPE. 

§ 1º - O Ouvidor da Polícia poderá ser reconduzido uma única vez. 

§ 2º - O cargo de Ouvidor da Polícia será exercido em Jornada Completa de Trabalho, vedada qualquer outra 
atividade remunerada, com exceção do magistério. 

§ 3º - O Ouvidor da Polícia não poderá integrar órgãos diretivos, deliberativos ou consultivos de entidades 
públicas ou privadas, nem ter qualquer vínculo com a Polícia Civil ou com Polícia Millitar. 

§ 4º - Vetado. 

Artigo 4º - A Ouvidoria da Polícia compreende: 

I - Conselho Consultivo; 

II - Grupo de Apoio Técnico;* 

III - Grupo de Apoio Administrativo.* 

§ 1º - O Ouvidor da Polícia será substituído, nos seus impedimentos, por um Assessor de Ouvidoria escolhido 
pelo Conselho Consultivo. 

§ 2º - A estrutura e as atribuições do Grupo de Apoio Técnico e do Grupo de Apoio Administrativo serão 
definidas por decreto. 

Artigo 5º - O Conselho Consecutivo da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo será composto de 11 (onze) 
membros, incluído, na qualidade de membro nato, o Ouvidor da Polícia, que presidirá o colegiado. 

§ 1º - Os demais membros do Conselho serão designados pelo Secretário da Segurança Pública, entre pessoas 
indicadas pelo Ouvidor-Geral, para um mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução por igual período. 

§ 2º - Os membros de que trata o parágrafo anterior poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante decisão 
fundamentada do Secretário da Segurança Pública, ouvido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CONDEPE. 

§ 3º - As normas de funcionamento do Conselho Consultivo serão estabelecidas em Regimento Interno. 

§ 4º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas de serviço 
público relevante. 

Artigo 6º - Ficam criados, na Tabela I do Subquadro de Cargos Públicos (SQC I) do Quadro da Secretaria da 
Segurança Pública, enquadrados na Escala de Vencimentos - Comissão, instituída pelo artigo 9º, da Lei 
Complementar n. 712, de 12 de abril de 1993, os cargos adiante mencionados, destinados à Ouvidoria da Polícia 
do Estado de São Paulo: 

I - 1 (um) cargo de Ouvidor da Polícia, referência 25; 
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II - 5 (cinco) cargos de Assessor de Ouvidoria, referência 22; 

III - 10 (dez) cargos de Assistente de Ouvidoria, referência 19. 

Parágrafo único - Os cargos em Comissão, referidos nos incisos II e III, serão preenchidos mediante designação 
e nomeação do Governador, precedida de indicação do Ouvidor da Polícia ao Secretário da Segurança Pública. 

Artigo 7º - Para provimento dos cargos criados pelo artigo anterior, exigir-se-á: 

I - para o de Ouvidor de Polícia: 

a) estar no gozo de seus direitos políticos; 

b) ter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de idade, quando da investidura; e 

c) vetado; 

II - para os de Assessor de Ouvidoria e de Assistente de Ouvidoria, possuir diploma de nível superior ou 
habilitação legal correspondente, compatíveis com as atividades a serem desempenhadas. 

Artigo 8º - Aos ocupantes dos cargos de Ouvidor da Polícia, de Assessor de Ouvidoria e de Assistente de 
Ouvidoria, será atribuída a Gratificação Executiva instituída pela Lei Complementar n. 797, de 7 de novembro 
de 1995, ficando, para efeito de cálculo, fixado o seu coeficiente em 6,00 (seis inteiros), 3,50 (três inteiros e 
cinqüenta centésimos) e 2,00 (dois inteiros), respectivamente. 

Artigo 9º - Fica instituída Gratificação por Atividade de Ouvidoria – GAO, a ser concedida ao ocupante do cargo 
de Ouvidor da Polícia, calculada mediante a aplicação do coeficiente de 2,30 (dois inteiros e trinta centésimos) 
sobre o valor correspondente a 2 (duas) vezes a referência 12 da Escala de Vencimentos - Comissão, a que se 
refere o artigo 9º, da Lei Complementar n. 712, de 12 de abril de 1993. 

§ 1º - O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Ouvidoria – GAO quando se 
afastar em virtude de férias, núpcias, luto, serviços obrigatórios por lei, licença para tratamento de saúde, pelo 
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, licença gestante, licença paternidade, licença prêmio, faltas 
justificadas, licença adoção, missão de interesse da Administração Pública, bem como participação em 
congressos, cursos ou demais certames relacionados com a respectiva área de atuação, pelo prazo máximo de 90 
(noventa) dias. (Nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 856, de 30.12.1998) 

§ 2º - A gratificação de que trata este artigo será computada no cálculo do décimo terceiro salário, de acordo com 
o disposto no § 2º do artigo 1º, da Lei Complementar n. 644, de 26 de dezembro de 1989, bem como no cálculo 
de férias, do acréscimo de um terço das férias e da retribuição global mensal prevista no artigo 17, da Lei n. 
6.995, de 27 de dezembro de 1990. 

§ 3º - Sobre o valor da GAO incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica devidos. 

Artigo 10 - A Gratificação por Atividade de Ouvidoria será incorporada ao patrimônio do servidor na base de 
1/10 (um décimo) por ano de percepção, observado o limite de 10/10 (dez décimos). 

§ 1º - O servidor que, após a incorporação total ou parcial, vier a fazer jus à gratificação de mesma natureza, 
perceberá apenas a diferença entre a vantagem incorporada e a nova gratificação, se esta for maior. 

§ 2º - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação. 

Artigo 11 - Os atos oficiais da Ouvidoria da Polícia serão publicados no Diário Oficial do Estado, no espaço 
reservado à Secretaria da Segurança Pública. 
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Artigo 12 - As despesas resultantes da aplicação desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias 
do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos 
suplementares até o limite de R$ 470.300,00 (quatrocentos e setenta mil e trezentos reais), mediante utilização de 
recurso nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964. 

Artigo 13 - Esta Lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 3 

 

OUVIDORIA DA POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
   

Lei nº 12622, de 25 de setembro de 1997, alterada pela Lei nº 12968, de 27 de julho de 1998.    

Cria a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.  

   

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte 
Lei:  

Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na 
fiscalização dos serviços e atividades da Polícia estadual.  

Art. 2º - Compete à Ouvidoria da Polícia:  

I – ouvir qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos órgãos de apoio e defesa dos direitos do cidadão, 
inclusive de policial civil ou militar ou outro servidor público, reclamação contra irregularidade ou abuso de 
autoridade praticados por superior ou agente policial, civil ou militar;  

II – receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor lotado em 
órgão de segurança pública;  

III – verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas necessárias para saneamento da 
irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade comprovada;  

IV – propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou ação para apurar a responsabilidade 
administrativa e civil de agente público e representar ao Ministério Público, no caso de indício ou suspeita de 
crime;  

V – propor ao Secretário de Estado da segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia Militar as 
providências que considerar necessárias e úteis ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelas 
Polícias Civil e Militar;  

VI – promover pesquisa, palestra ou seminário sobre tema relacionado com a atividade policial, providenciando 
a divulgação dos seus resultados;  

VII – manter, nas escolas e academias de polícia, em caráter permanente, cursos sobre democracia, direitos 
humanos e o papel da polícia.  

Parágrafo único – a Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do denunciante ou reclamante, quando 
solicitado e lhe assegurará proteção se for o caso.  

Art. 3º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:  

I – manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa a denúncias, reclamações e sugestões da 
população;  

II – instalar núcleos da Ouvidoria nos Municípios;  
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III – manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou privada, nacional ou estrangeira, que 
exerça atividades congêneres às da Ouvidoria;  

IV – elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas públicas;  

V – prestar informações aos órgãos do Poder Legislativo sobre o assunto inerente às suas atribuições, no prazo 
de trinta dias contados da data da solicitação.  

Art. 4º - A Ouvidoria da Polícia é dirigida por um Ouvidor nomeado pelo Governador do Estado, que o escolherá 
entre pessoas de ilibada reputação indicadas em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.  

§ 1º - O cargo e os vencimentos do Ouvidor da Polícia são equivalentes ao de Secretário Adjunto do Estado.  

§ 2º - É vedado ao Ouvidor da Polícia o exercício de cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu 
mandato.  

§ 3º - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será automática a concessão de sua licença, sendo-lhe 
facultada, quando estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de origem.  

Art. 5º - revogado.  

Art. 6º - São assessorias da Ouvidoria:  

I – a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia;  

II – a Assessoria Militar, exercida por um oficial da Polícia Militar;  

III – a Assessoria Jurídica, exercida por um procurador do Estado;  

IV – a Assessoria de Assistência Social, exercida por uma assistente social;  

V – a Assessoria de Imprensa, exercida por um jornalista.  

Parágrafo único – O Delegado de Polícia, o Oficial da Polícia Militar, o Procurador do Estado, o Assistente 
Social e o Jornalista são indicados, respectivamente, pelo Secretário de Estado da segurança Pública, pelo 
Comandante-Geral da Polícia Militar, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Secretário de Estado do Trabalho, 
da Assistência social, da Criança e do Adolescente e pelo Secretário  da Casa Civil e Comunicação Social, 
conjuntamente com o Ouvidor.  

Art. 7º - As autoridades dos órgãos de segurança pública fornecerão ao Ouvidor da Polícia, quando solicitados, 
dados, informações, certidões ou documentos relativos a suas atividades, sob pena de responsabilidade.  

§ 1º - A solicitação, feita por escrito pelo Ouvidor da Polícia será atendida no prazo de 10 (dez) dias contados do 
seu recebimento  

§ 2º - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo anterior, a autoridade responsável pelo 
órgão de segurança pública comunicará o fato, por escrito ao Ouvidor da Polícia até 72 (setenta e duas) horas 
antes do vencimento do prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por, no máximo, 30 (trinta) dias.  

Art. 8º - Fica reservado no “Diário do Executivo”, o espaço de 1 (uma) coluna destinada à publicação quinzenal 
de artigo assinado pelo Ouvidor da Polícia.  

Art. 9º - Os servidores da Ouvidoria serão cedidos pelo Poder Executivo, mediante proposta do Ouvidor.  
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Art. 10º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias a serem 
consignadas no Orçamento do Estado.  

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.  

   

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 25 de setembro de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

ANEXO 4 

 

Lei Delegada  nº 15298, de 6/8/2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. 

 

O Governador do Estado de Minas Gerais, O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes, decretou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.1º - Fica criada a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, órgão autônomo, vinculado 
diretamente ao Governador do Estado, auxiliar do Poder Executivo na fiscalização e no 
aperfeiçoamento de serviços e atividades públicos, nos termos desta lei. 

§ 1º - Para os fins desta lei, as expressões “Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais”, 
“Ouvidoria Geral do Estado”, “Ouvidoria Geral” e a sigla “OGE” se eqüivalem, bem como as 
expressões “Ouvidor Geral do Estado” e “Ouvidor Geral”. 

§ 2º - A Ouvidoria Geral do Estado tem sua organização definida neta lei e em atos 
complementares nela previstos. 

Art. 2º - A Ouvidoria Geral do Estado possui autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira, bem como autonomia nas suas decisões técnicas. 

§ 1º - À OGE ficam asseguradas, nos termos desta lei, as prerrogativas necessárias ao 
exercício adequado de sua competência. 

§ 2º - Os dirigentes da OGE terão mandato fixo e estabilidade § 3º - O Ouvidor Geral do 
Estado atuará com independência, não tendo subordinação hierárquica a nenhum dos Poderes 
do Estado ou seus membros, sendo as suas decisões terminativas em última instância 
administrativa. 

Art. 3º - A atividade da Ouvidoria Geral do Estado atenderá aos princípios da legalidade, 
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, igualdade, devido processo 
legal, motivação, publicidade, moralidade, eficiência e demais princípios da Administração 
Pública. 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 

Art. 4 - A Ouvidoria Geral do Estado tem por finalidade examinar manifestações referentes a 
procedimentos e ações de agente, órgão e entidade da Administração Pública direta e indireta 
do Poder Executivo Estadual, bem como de concessionário e permissionário de serviço 
público estadual, competindo-lhe: 

I - propor a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos 
responsáveis pela inadequada prestação do serviço público; 

II - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos 
prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo estadual, 
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bem como dos concessionários e permissionários de serviços públicos estaduais, a partir de 
manifestações recebidas; 

III - contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e 
na fiscalização da prestação dos serviços públicos; 

IV - produzir, semestralmente e quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação de 
agentes, órgãos e entidades da Administração Pública direta do Poder Executivo estadual, 
encaminhando-as ao Governador do Estado, à Assembléia Legislativa e aos respectivos 
dirigentes máximos e, nos casos de entidades da Administração Pública indireta, aos 
respectivos Secretários de Estado supervisores, divulgando-as em página própria na internet; 

V – receber, encaminhar e acompanhar até a solução final denúncias, reclamações e sugestões 
que tenham por objeto: 

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público estadual; 

b) a instauração de procedimentos disciplinares para a apuração de ilícito administrativo; 

c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública 
estadual; 

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos estaduais; 

VI - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos em geral; 

VII - requisitar a órgão ou entidade da Administração Pública estadual as informações e os 
documentos necessários às atividades da Ouvidoria-Geral do Estado; 

VIII - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a 
repetição das irregularidades constatadas; 

IX - promover pesquisas, palestras ou seminários sobre temas relacionados com as atividades, 
providenciando a divulgação dos resultados; 

X - garantir a universalidade de atendimento ao cidadão, viabilizando o acesso aos serviços 
prestados pela Ouvidoria-Geral nas diversas regiões do Estado; 

XI - elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades. 

Parágrafo único - A Ouvidoria-Geral manterá sigilo sobre a identidade do denunciante ou 
reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o caso. 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

5º - A Ouvidoria Geral do Estado tem a seguinte estrutura orgânica: 

I - Gabinete; 

II - Assessoria de Comunicação Social; 

III - Assessoria Jurídica; 

IV - Ouvidoria de Polícia; 
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V - Ouvidoria do Sistema Penitenciário; 

VI - Ouvidoria Educacional; 

VII - Ouvidoria de Saúde; 

VIII - Ouvidoria Ambiental; 

IX - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas; 

X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças; 

XI - Superintendência de Apoio Técnico. 

§ 1º - As competências e a descrição das unidades previstas neste artigo, assim como a 
denominação, a descrição e as competências das unidades de estrutura complementar, serão 
estabelecidas em decreto. 

§ 2º - A OGE poderá instalar núcleos desconcentrados em Municípios. 

CAPÍTULO IV - DAS APURAÇÕES E DOS PROCESSOS 

Art. 6º - No desempenho de suas competências, cabe à Ouvidoria Geral do Estado: 

I - manter banco de dados atualizado de toda a documentação relativa às denúncias, 
reclamações e sugestões recebidas; 

II - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, que exerça atividades similares; 

III - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas públicas, e divulgá-lo 
em página própria na internet; 

IV - prestar informações à Assembléia Legislativa sobre assunto inerente às suas atribuições. 

Art. 7º - As autoridades dos órgãos e entidades da administração pública estadual fornecerão 
ao Ouvidor Geral, ao Ouvidor Geral Adjunto ou aos Ouvidores, quando solicitados, dados, 
informações, certidões ou documentos relativos a suas atividades, sob pena de 
responsabilidade. 

§ 1º - A solicitação, feita por escrito pelas autoridades previstas no “caput”, será atendida no 
prazo de dez dias contados do seu recebimento. 

§ 2º - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no § 1º, a autoridade responsável pelo 
órgão ou entidade comunicará o fato por escrito ao solicitante até setenta e duas horas antes 
do vencimento do prazo, e o Ouvidor Geral poderá prorrogá-lo por, no máximo, trinta dias. 

§ 3º - As autoridades da OGE deverão manter sigilo sobre as informações que tenham caráter 
reservado. 

§ 4º - A OGE poderá aplicar multa de até quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais - UFEMG - ao dirigente de órgão ou entidade que não atender ao disposto neste artigo. 

Art. 8º - As sugestões, reclamações ou denúncias serão dirigidas diretamente à Ouvidoria 
Geral ou às Ouvidorias especializadas, devendo ser formuladas por escrito e instruídas com 
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documentos e informações que possibilitem a formação de juízo prévio sobre sua procedência 
e plausibilidade. 

§ 1º - O Ouvidor Geral determinará o arquivamento das sugestões, reclamações ou denúncias 
que considerar irrelevantes ou não estiveram devidamente instruídas. 

§ 2º - O Ouvidor Geral encaminhará à Auditoria Geral, à Advocacia Geral, ao Tribunal de 
Contas e ao Ministério Público Estadual os casos que configurarem indício de prática de 
ilícito civil, administrativo ou penal, inclusive as representações ou denúncias que se 
afigurarem manifestamente caluniosas, para que esses órgãos adotem as medidas cabíveis, de 
acordo com as atribuições e competências legais respectivas. 

CAPÍTULO V - DO PESSOAL 

Seção I - Da Nomeação 

Art. 9º - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto serão escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e com formação universitária, indicados pelo 
Governador do Estado e por ele nomeados, se aprovados pela Assembléia Legislativa, para 
mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período. 

§ 1º - O Ouvidor de Polícia e o Ouvidor do Sistema Penitenciário serão escolhidos dentre 
cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e com formação universitária, 
indicados pelo Ouvidor-Geral a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH, na forma de regulamento, e nomeados pelo 
Governador do Estado, se aprovados pela Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos, 
admitida uma recondução por igual período. 

§ 2º - Os Ouvidores Educacional, de Saúde e Ambiental serão escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, com formação universitária e notório 
conhecimento na área temática específica, a partir de lista tríplice elaborada por Conselho 
Estadual relacionado à sua área de atuação, na forma de regulamento. 

§ 3º - O Ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas será escolhido dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, com formação universitária e notório 
conhecimento na área temática específica. 

§ 4º - Os cargos mencionados nos §§ 2º e 3º são de livre nomeação e exoneração pelo 
Governador do Estado, por indicação ou solicitação conjunta do Ouvidor-Geral e do Ouvidor 
Geral-Adjunto. 

Art. 10 - São atividades incompatíveis com o exercício do cargo de Ouvidor-Geral, de 
Ouvidor-Geral Adjunto e de Ouvidor: 

I - o exercício da advocacia ou de outra atividade autônoma; 

II - a participação em entidade civil, comercial ou fundacional, na condição de dirigente, 
administrador, diretor ou sócio gerente; 

III - o acúmulo de cargo, emprego ou função no serviço público e na iniciativa privada, exceto 
nas hipóteses constitucionalmente previstas. 

Art. 11 - Após os primeiros quatro meses de exercício, o Ouvidor-Geral do Estado e o 
Ouvidor-Geral Adjunto somente perderão o mandato em virtude de: 
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I - renúncia; 

II - condenação penal transitada em julgado; 

III - cassação ou suspensão de seus direitos políticos; 

IV - condenação em processo administrativo, a ser instaurado pelo Advogado-Geral do Estado 
e conduzido por comissão especial, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

V - procedimento incompatível com a dignidade do cargo ou falta de decoro na conduta 
pública, apurada em processo administrativo, a ser instaurado pelo Advogado-Geral do Estado 
e conduzido por comissão especial, com acompanhamento dos conselhos que tenham 
elaborado as listas tríplices a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 9º desta lei, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 

VI - violação do disposto no art. 10, mediante apuração em processo administrativo sumário, 
a ser instaurado pelo Advogado-Geral do Estado e conduzido por comissão especial, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

VII - candidatura a cargo eletivo, a direção de partido político, sindicato ou entidade 
congênere; 

§ 1º - O Governador do Estado, por solicitação do Advogado-Geral do Estado, no interesse da 
Administração Pública, poderá determinar o afastamento provisório do Ouvidor-Geral ou do 
Ouvidor-Geral Adjunto, até a conclusão do processo administrativo instaurado para apuração 
de irregularidade. 

§ 2º - O afastamento de que trata o § 1o não implica prorrogação ou permanência no cargo 
além da data prevista para o término do mandato. 

§ 3º - Será disciplinada por regulamento a substituição do Ouvidor-Geral e do Ouvidor-Geral 
Adjunto em caso de impedimento ou afastamento regulamentar, ou, ainda, no período de 
vacância, quando simultânea, que anteceder a nomeação de novos Ouvidor-Geral e Ouvidor-
Geral Adjunto. 

Seção II - Das Atribuições 

Art. 12 - Incumbe ao Ouvidor-Geral dirigir e coordenar as atividades da Ouvidoria-Geral do 
Estado, em especial: 

I - oficiar à autoridade da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo estadual e a concessionário e permissionário de serviço público estadual, sempre 
que necessário ao exercício de suas funções, podendo: 

a) solicitar documentos e informações; 

b) providenciar a realização das inspeções, diligências e sindicâncias que reputar necessárias, 
mediante solicitação encaminhada ao titular do órgão em questão; 

II - propor, fundamentadamente, à autoridade competente: 

a) a exoneração de cargo em comissão, a destituição de função ou o afastamento remunerado, 
por até dez dias, de ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, de servidor efetivo 
ou de detentor de função pública e o seu remanejamento para outro setor do mesmo órgão ou 
entidade, durante as verificações da Ouvidoria-Geral; 
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b) as medidas cabíveis decorrentes do acolhimento de denúncias, reclamações ou sugestões; 

c) a adoção de medidas necessárias para a prevenção e a correção de omissões, falhas ou 
abusos verificados no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo estadual; 

d) a instauração de sindicância, inquérito ou ação para apurar a responsabilidade 
administrativa e civil de agente policial, civil ou militar, ou de bombeiro militar e representar 
ao Ministério Público no caso de indício ou suspeita de crime; 

III - avocar processos em análise nas Ouvidorias especializadas. 

§ 1º - Compete ao Ouvidor-Geral ou ao Ouvidor-Geral Adjunto a apreciação de todas as 
matérias não arroladas entre as competências das Ouvidorias especializadas. 

§ 2º - O Ouvidor-Geral Adjunto exercerá as atribuições a ele delegadas pelo Ouvidor-Geral e 
o substituirá, assim como aos Ouvidores especializados, em suas faltas e impedimentos. 

Art. 13 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia, sob orientação do Ouvidor-Geral: 

I - ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos órgãos de apoio e defesa dos 
direitos do cidadão, inclusive de policial civil ou militar, bombeiro militar ou outro servidor 
público, reclamação contra irregularidade ou abuso de autoridade praticado por superior ou 
por agente policial, civil ou militar, ou bombeiro militar; 

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 
indecoroso, praticado por superior ou agente policial, civil ou militar, ou bombeiro militar; 

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas necessárias para o 
saneamento da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade comprovada; 

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

V - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da Polícia Civil, ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
as providências que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados à população pelas Polícias Civil e Militar, assim como pelo Corpo de Bombeiros 
Militar; 

VI - zelar pela promoção, em caráter permanente, nas academias das polícias e do Corpo de 
Bombeiros Militar, de cursos sobre democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da 
polícia; 

VIII - buscar a integração e o interrelacionamento com os órgãos do Poder Judiciário; 

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

Art. 14 - Incumbe especificamente ao Ouvidor do Sistema Penitenciário, sob orientação do 
Ouvidor-Geral: 

I - ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos órgãos de apoio e defesa dos 
direitos do cidadão, inclusive de servidores públicos, reclamação contra irregularidade ou 
abuso de autoridade praticado por superior ou agente penitenciário; 
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II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 
indecoroso, praticado por servidor do sistema penitenciário; 

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas necessárias para o 
saneamento da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade comprovada; 

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

V- propor ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Subsecretário de Administração 
Penitenciária as providências que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados à população pelos servidores do sistema penitenciário; 

VI - zelar pela promoção, em caráter permanente, na escola penitenciária da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, de cursos sobre democracia, cidadania, direitos humanos e o papel 
da polícia; 

VII - acompanhar o cumprimento e o término das execuções penais dos presidiários; 

VIII - receber e apurar denúncias sobre irregularidades das condições relativas à dignidade 
humana e ao ambiente físico, as quais dificultem o cumprimento das penas; 

IX - buscar a integração e o interrelacionamento com os órgãos do Poder Judiciário; 

X - sugerir medidas necessárias para a melhoria das condições da vida prisional; 

XI - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

Art. 15 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Educacional, sob orientação do Ouvidor-Geral: 

I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área de educação que não esteja 
sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por seus delegatários; 

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 
indecoroso praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública, ou delegatário da área 
de educação; 

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus delegatários, quando houver 
indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na prestação de serviços educacionais; 

V - propor medidas para o saneamento de irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade 
comprovada; 

VI - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das atividades de órgão ou 
entidade pública, ou de seus delegatários, da área de educação; 

VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

Art. 16 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Saúde, sob orientação do Ouvidor-Geral: 

I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área da saúde que não esteja sendo 
prestado satisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por seus conveniados; 
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II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto, 
indecoroso ou omissivo praticado por órgão ou entidade pública da área de saúde ou por seus 
conveniados; 

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus conveniados, quando houver 
indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na prestação de serviço de saúde; 

V - propor medidas para a correção de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade 
comprovada; 

VI - sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das atividades de órgão ou 
entidade pública da área da saúde, ou de seus conveniados; 

VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

Art. 17 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Ambiental, sob orientação do Ouvidor-Geral: 

I - receber sugestões, reclamações, denúncias e propostas de qualquer cidadão ou entidade 
relativas a questões ambientais; 

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 
indecoroso praticado por servidor lotado em órgão do sistema de meio ambiente; 

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

IV - sugerir ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e às 
entidades afins a realização de estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações, 
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades; 

V - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

Art. 18 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas, 
sob orientação do Ouvidor-Geral: 

I - ouvir de qualquer pessoa reclamação contra irregularidade, abuso de autoridade praticado 
por superior ou por agente ou servidor fazendário ou responsável pela administração de 
patrimônio público e pela execução de procedimentos licitatórios; 

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 
indecoroso praticado por servidor lotado em órgão da administração pública responsável pela 
arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos, bem como pela gestão de patrimônio público 
e pela execução de processos licitatórios; 

III - receber denúncia contra pessoa física ou jurídica responsável por sonegação de tributo ou 
falsificação de documentos fiscais; 

IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas necessárias para o 
saneamento da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade comprovada; 

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou ação para apurar a 
responsabilidade administrativa, civil e criminal de agente público; 
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VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções 
dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

VII - propor ao Secretário de Estado de Fazenda a realização de estudos, a adoção de medidas 
e a expedição de recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas 
atividades; 

VIII - propor ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a realização de estudos, a 
adoção de medidas e a expedição de recomendações, visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento de suas atividades, em especial a normatização e o controle do uso do 
patrimônio público e da execução de processos licitatórios; 

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor Geral. 

CAPÍTULO VI - DOS CARGOS 

Art. 19 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante no Anexo da Lei Delegada 
nº 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Ouvidor Geral do Estado, com o vencimento e a verba de representação 
atribuídos a Secretário de Estado; 

II - um cargo de Ouvidor Geral Adjunto do Estado, com o vencimento e a verba de 
representação atribuídos a Secretário Adjunto; 

III - seis cargos de Ouvidor, de recrutamento amplo, com o vencimento e a verba de 
representação atribuídos a Secretário Adjunto; 

Parágrafo único - O cargo de Ouvidor Geral do Estado tem prerrogativas e representação de 
Secretário de Estado. 

Art. 20 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante no Anexo da Lei Delegada 
nº 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Chefe de Gabinete; 

II - um cargo de Assessor de Comunicação; 

III - dois cargos de Diretor II; 

IV - um cargo de Assessor Jurídico; 

V - seis cargos de Diretor I; 

VI - vinte e um cargos de Assessor II. 

§ 1º - A lotação, a codificação e a identificação dos cargos de que trata esta lei serão feitas por 
meio de decreto, com a observância do disposto no art. 37, V, da Constituição da República e 
do percentual estabelecido no art. 2º da Lei nº 9.530, de 29 de dezembro de 1987 . 

§ 2º - Os cargos previstos neste artigo são de livre nomeação e exoneração pelo Ouvidor 
Geral em conjunto com o Ouvidor-Geral Adjunto. 

Art. 21 - O Ouvidor de Polícia contará com as seguintes assessorias para o desempenho de 
suas atribuições: 
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I - a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia, auxiliado por dois Detetives, e 
por um Agente de Segurança Penitenciária; 

II - a Assessoria Militar, exercida por dois oficiais da Polícia Militar e por um do Corpo de 
Bombeiros Militar, e auxiliados, respectivamente, pelo mesmo número de praças de cada 
corporação; 

§ 1 - O Delegado de Polícia, os Detetives, o Agente de Segurança Penitenciária, os oficiais e 
praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão indicados, respectivamente, 
pelo Chefe da Policia Civil, pelo Subsecretário de Administração Penitenciária, e pelos 
Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com o 
Ouvidor-Geral do Estado. 

§ 2º - Os assessores a que se refere o § 1º, observada a forma de indicação prevista, serão 
designados pelo Ouvidor-Geral do Estado. 

§ 3º - O ônus do pagamento dos assessores e auxiliares a que se refere o “caput” deste artigo 
ficará a cargo do órgão de origem. 

Art. 22 - O Ouvidor-Geral poderá requisitar servidores integrantes dos quadros da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual para 
compor a equipe administrativa da Ouvidoria-Geral do Estado. 

Art. 23 - Na hipótese de servidor público ser escolhido para ocupar o cargo de Ouvidor, será 
automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando estável, a opção pela 
remuneração do cargo, emprego ou função de origem, acrescida de 20% (vinte por cento) do 
vencimento do cargo do Ouvidor. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 - A posse do Ouvidor Geral marcará a instalação da Ouvidoria Geral do Estado de 
Minas Gerais, bem como o investimento automático no exercício de suas atribuições 
Parágrafo único - Fica extinto, na data da instalação prevista no “caput” deste artigo, o órgão 
autônomo Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais. 

Art. 25 - Fica assegurada ao ocupante do cargo de Ouvidor de Polícia na data de instalação da 
Ouvidoria Geral do Estado a nomeação automática para o cargo de Ouvidor de Polícia criado 
por esta lei, até o término do mandato vigente naquela data. 

Parágrafo único - Fica extinto, na data da nomeação prevista no “caput” deste artigo, o cargo 
de Ouvidor de Polícia do Quadro Especial dos Cargos de Provimento em Comissão da 
Administração Direta do Poder Executivo. 

Art. 26 - Os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais do órgão de que trata o 
parágrafo único do Art. 24 serão identificados pelas Secretarias de Estado de Planejamento e 
Gestão e de Fazenda e transferidos para a Ouvidoria-Geral do Estado. 

Art. 27 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias a serem consignadas no orçamento do Estado. 

Parágrafo único 

- O Poder Executivo abrirá crédito suplementar, em decorrência de anulação de créditos, para 
a instalação e a manutenção da Ouvidoria-Geral do Estado durante o exercício de 2004. 
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Art. 28 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará o suporte técnico e 
administrativo necessário para a instalação da Ouvidoria-Geral do Estado. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados a partir 
da data de sua publicação. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 31 - Fica revogada a Lei nº 12.622, de 25/9/1997. 

                                     Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6/8/2004. 

                                             Aécio Neves - Governador do Estado 
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ANEXO 5 

 

DECRETO Nº 39.668, DE 17 DE AGOSTO DE 1999. 

Cria, no Gabinete do Governador, a Ouvidoria da 
Justiça e da Segurança do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 82, 

inciso V, da Constituição do Estado, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica criada, junto ao Gabinete do Governador, a Ouvidoria da Justiça e da Segurança 
do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Art. 2º - A Ouvidoria da Justiça e da Segurança tem as seguintes atribuições: 

I - receber, de qualquer do povo: 

a) denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, 
indecorosos ou que violem os direitos humanos individuais ou coletivos praticados por 
servidores civis e militares dos órgãos da Secretaria da Justiça e da Segurança (Brigada 
Militar, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços Penitenciários, Instituto Geral de 
Perícias e Departamento Estadual de Trânsito); 

b) sugestões sobre o funcionamento dos serviços dos órgãos da Secretaria da Justiça e da 
Segurança. 

II - receber, de servidores civis e militares da Secretaria da Justiça e da Segurança, sugestões 
sobre o funcionamento dos seus órgãos, bem como denúncias a respeito de atos irregulares 
praticados na execução desses serviços, inclusive por superiores hierárquicos; 

III - verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações, propondo aos órgãos 
competentes da Administração a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas 
destinadas à apuração das responsabilidades administrativas, civis e criminais, fazendo ao 
Ministério Público a devida comunicação, quando houver indício ou suspeita de crime; 

IV - propor ao Secretário de Estado da Justiça e da Segurança: 

a) medidas que visem resguardar a cidadania; 

b) a adoção de providências que visem ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à 
população pelos órgãos da Segurança Pública; 
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c) a realização de pesquisas, seminários e cursos versando sobre assuntos de interesse da 
segurança pública e sobre temas ligados aos direitos humanos, divulgando os resultados 
desses eventos. 

V - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, às 
reclamações, às representações e às sugestões recebidas; 

VI - elaborar e publicar relatório de suas atividades; 

VII - requisitar, diretamente, de qualquer órgão do Poder Executivo estadual, informações, 
certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em 
curso; 

VIII - dar conhecimento, sempre que solicitada, das denúncias, reclamações e representações 
recebidas ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Justiça e da Segurança e aos 
membros do Conselho Consultivo de que trata o artigo 4º. 

§ 1º - Para o desempenho de suas atribuições, é assegurado ao Ouvidor autonomia e 
independência nas suas ações, tomar por termo depoimentos e acompanhar o 
desenvolvimento dos processos de apuração das denúncias por ele formuladas. 

§ 2º - Será criado serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações 
feitas à Ouvidoria da Justiça e da Segurança, garantido o sigilo da fonte de informação. 

Art. 3º - A Ouvidoria da Justiça e da Segurança será dirigida por um Ouvidor, autônomo e 
independente, indicado pelo Secretário de Estado da Justiça e da Segurança e nomeado pelo 
Governador, para um mandato de 2 (dois) anos. 

§ 1º - O Ouvidor poderá ser reconduzido uma única vez. 

§ 2º - O Ouvidor não poderá ter qualquer vínculo com os órgãos da Secretaria da Justiça e da 
Segurança. 

§ 3º - O Ouvidor será substituído, nos seus impedimentos, por Ouvidor substituto, escolhido 
pelo Secretário de Estado da Justiça e da Segurança. 

Art. 4º - A Ouvidoria da Justiça e da Segurança compreenderá um Conselho Consultivo, 
composto de 11 (onze) membros, incluído, na qualidade de membro nato, o Ouvidor, que 
presidirá o colegiado. 

§ 1º - Os demais membros do Conselho serão designados pelo Governador do Estado, 
consultados o Secretário de 

Estado da Justiça e da Segurança e o Ouvidor, devendo, entre os escolhidos, estar, pelo 
menos, um integrante da classe dos advogados, um da Magistratura e outro do Ministério 
Público, para um mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução por igual período. 

§ 2º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, porém, 
consideradas de serviço público relevante. 

Art. 5º - Os atos oficiais da Ouvidoria da Justiça e da Segurança serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, no espaço reservado à Secretaria da Justiça e da Segurança. 



217 
 

Art. 6º - A Ouvidoria da Justiça e da Segurança elaborará, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, a contar da data de sua instalação, o Regimento Interno, que será submetido à aprovação 
do Governador. 

Art. 7º - A Secretaria da Justiça e da Segurança providenciará os meios adequados ao 
exercício das atividades da Ouvidoria. 

Art. 8º - A Ouvidoria tem o prazo de 30 (trinta) dias para sua estruturação e início das 
atividades, a contar da publicação deste decreto. 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de agosto de 1999. 
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ANEXO 6 

 

LEI Nº 3168 DE 12 DE JANEIRO DE 1999 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A OUVIDORIA DA POLÍCIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a criar a Ouvidoria da Polícia do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Art. 2º - A Ouvidoria da Polícia deverá ter, entre outras, as seguintes atribuições : 

I – ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra os abusos de autoridades e agentes 
policiais, civis e militares. 

II – receber denúncias contra atos arbitrários, ilegais e de improbidade administrativa 
praticados por servidores públicos vinculados à Secretaria de Segurança Pública. 

III – promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias e, 
sendo o caso, tomar as medidas necessárias ao saneamento das irregularidades, ilegalidades e 
arbitrariedades constatadas, bem como para a responsabilização civil, administrativa e 
criminal dos imputados. 

Art. 3º - A participação da sociedade deverá ser ampliada com a implantação de linha 
telefônica – o “Disque Ouvidoria” –, que garantirá o acesso direto, simples e gratuito dos 
cidadãos à Ouvidoria da Polícia. 

Parágrafo Único – A Ouvidoria garantirá sigilo da fonte e anonimato ao denunciante. 

Art. 4º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria da Polícia deverá: 

I – formular e encaminhar as reclamações e denúncias aos órgãos competentes, em especial à 
Corregedoria da Polícia Civil, à Corregedoria da Polícia Militar, à Procuradoria Geral do 
Estado e ao Ministério Público. 

II – apresentar um relatório público trimestral onde informará sobre as reclamações e 
denúncias que atendeu, quais os encaminhamentos a que procedeu, e o que resultou 
objetivamente deles. 

Art. 5º - Ao Ouvidor da Polícia será permitido: 

I – solicitar a colaboração de até 5 funcionários estaduais para auxiliá-lo em suas atividades. 

II – solicitar aos órgãos estaduais as informações pertinentes ao desenvolvimento de suas 
atribuições. 
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Art. 6º - O Ouvidor da Polícia deverá ser um cidadão de conduta ilibada, e será designado 
pelo Secretário de Segurança Pública, que providenciará os meios adequados e baixará as 
demais disposições necessárias para o funcionamento da Ouvidoria. 

§ 1º - A função de Ouvidor da Polícia não poderá ser exercida por policiais civis ou militares, 
ativos ou inativos. 

§ 2º - O Ouvidor da Polícia terá mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de mais um 
mandato consecutivo. 

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1999. 

ANTHONY GAROTINHO 
Governador do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO 7 

 

LEI Nº 5097 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.  
 

 
TORNA OBRIGATÓRIA A DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES E SÍTIOS 
ELETRÔNICOS DA CORREGEDORIA E DA OUVIDORIA DAS POLÍCIAS CIVIL 
E MILITAR, NOS POSTOS DE PATRULHAMENTO E NAS VIATURAS DE 
POLÍCIA, NA FORMA QUE MENCIONA.
 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° – Os postos de patrulhamento, assim como as viaturas das Polícias Civil e 
Militar do Estado do Rio de Janeiro, obrigatoriamente terão expostos em lugares que 
facilitem a sua visualização, de forma legível, os telefones e os sítios eletrônicos da 
Ouvidoria e da Corregedoria dos respectivos órgãos.  

Parágrafo único – Excluem-se do disposto no caput deste artigo as viaturas 
descaracterizadas, utilizadas em investigações policiais.  

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2007. 

 

 

SÉRGIO CABRAL 
Governador  
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ANEXO 8 

Minuta do Decreto nº 22.149, de 23 de março de 2000, com destaque para os aspectos normativos 
alusivos a Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco 

 

DECRETO Nº 22.149, DE 23 DE MARÇO DE 2000 

Aprova o Regulamento da Secretaria de Defesa Social - SDS, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 37, incisos II e IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o 
contido no artigo 1º, § 3º, alínea "e", artigo 3º, inciso III, alínea "d", e artigo 4º, parágrafo 
único, da Lei n.º 11.629, de 28 de janeiro de 1999, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Secretaria de Defesa Social - SDS, na forma das 
disposições constantes do Anexo Único do presente Decreto. 

Parágrafo único. As denominações dos cargos em comissão e funções gratificadas estão 
dispostas no Anexo Único do Decreto nº 21.311, de 03 de março de 1999 

Art. 2º Ficam alteradas as denominações dos cargos das unidades administrativas abaixo 
discriminadas, constantes do Anexo I do Decreto nº 21.311, de 03 de março de 1999:  

I - o Diretor da Diretoria de Inteligência passa a denominar-se Diretor da Diretoria de 
Relações Comunitárias e Sociais; 

II - o Diretor Executivo de Ensino passa a denominar-se Diretor Executivo de Análise 
Criminal e Estatística;  

III - o Diretor Executivo de Relações Comunitárias e Sociais passa a denominar-se Diretor 
Executivo de Inteligência; 

IV - o Diretor Executivo do Instituto Médico Legal passa a denominar-se Diretor Executivo 
do Instituto de Medicina Legal; 

V - o Superintendente do Núcleo de Gerenciamento de Crise passa a denominar-se 
Superintendente do Núcleo do Centro Integrado de Operações de Defesa Social; 

VI - o Superintendente do Núcleo de Inteligência passa a denominar-se Superintendente do 
Núcleo de Reforma e Construção; 

VII - o Superintendente do Núcleo de Operações Táticas Especiais passa a denominar-se 
Superintendente do Núcleo de Ouvidoria, símbolo; 

VIII - o Superintendente de Sistema de Programas para Cidadania passa a denominar-se 
Coordenador de Programas para Cidadania;  

IX - o Superintendente de Sistema para Modernização Administrativa passa a denominar-se 
Coordenador para Modernização Administrativa; 
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X - o Superintendente de Sistema para Otimização Operacional passa a denominar-se 
Coordenador para Otimização Operacional; 

CAPÍTULO IV 

DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO SECRETÁRIO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ASSESSORIA ESPECIAL 

Art. 15. A Assessoria Especial prestará assistência e assessoramento direto ao Secretário em 
assuntos e matérias específicas, realizando trabalhos, promovendo ações especiais, analisando 
projetos, programas e ações, e promovendo pesquisas e estudos sobre temas e matérias afetas 
à Secretaria de Defesa Social - SDS, cabendo-lhe: 

I - prestar apoio e assessoramento técnico em assuntos de interesse do Secretário e 
relacionado às suas atividades; 

II - executar atividades e contatos de natureza externa, visando à implementação dos planos, 
programas e projetos de competência da SDS; 

III - colaborar com a programação, execução e avaliação das atividades e projetos solicitados 
pela SDS; 

IV - desenvolver estudos, apresentando relatórios e pesquisas acerca de assuntos, atividades e 
projetos solicitados pelo Secretário; 

V - participar do processo de planejamento estratégico das ações da SDS e da elaboração de 
planos específicos, quando determinado pelo Secretário; 

VI - analisar consultas formuladas no âmbito do Gabinete, para fins de emissão de parecer 
analítico a seu respeito; 

VII - colaborar na elaboração de minutas de atos normativos, contratos, convênios, 
regulamentos, estatutos e outros instrumentos reguladores de atividades de competência da 
SDS; 

VIII - propor ao Secretário a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento da 
organização e funcionamento da SDS e de seus órgãos operativos; 

IX - analisar e emitir parecer nos documentos submetidos a sua apreciação pelo Secretário; e 

X - exercer outras atividades correlatas com sua área de atuação. 

§ 1º A Assessoria Especial será integrada por Assessores Especiais, símbolo CCS-4, 
nomeados, em comissão, pelo Governador de Estado, por indicação do Secretário, e 
designados para o desempenho de função específica, através de Portaria do Secretário de 
Defesa Social. 

§ 2º As atividades de apoio técnico e administrativo da Assessoria Especial serão 
desempenhadas por Superintendentes de Núcleos e Coordenadores específicos, a seguir 
discriminados: 

I - Superintendente do Núcleo do Centro Integrado de Operações de Defesa Social; 
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II - Superintendente do Núcleo de Reforma e Construção; 

III - Superintendente do Núcleo de Ouvidoria; 

IV - Coordenador de Programas para Cidadania; 

V - Coordenador para Modernização Administrativa; e 

VI - Coordenador para Otimização Operacional. 

SEÇÃO III 

DO NÚCLEO DE OUVIDORIA 

Art. 18. Compete ao Núcleo de Ouvidoria exercer as seguintes atribuições: 

I - defender os direitos e interesses individuais e coletivos, contra atos e omissões ilegais e 
injustos cometidos no âmbito da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco; 

II - diligenciar acerca das reclamações, informações e denúncias dos cidadãos, com 
relação aos órgãos operativos integrantes da Secretaria de Defesa Social, identificando 
as causas e buscando soluções; 

III - receber e apurar a procedência das reclamações ou denúncias que lhe forem 
dirigidas e encaminhá-las à Corregedoria Geral, quando cabível, propondo a 
instauração de procedimento disciplinar pertinente e/ou de auditorias; 

IV - recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa 
administração, representando aos órgãos competentes, com a prévia anuência do 
Secretário de Defesa Social; 

V - assegurar, a todos quantos procurarem o Núcleo de Ouvidoria, o retorno das 
providências adotadas, a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados; 

VI - garantir a todos os demandantes um caráter de discrição e de fidedignidade ao que 
lhe for transmitido; 

VII - sugerir medidas de aprimoramento da prestação dos serviços institucionais, com 
base nas reclamações, denúncias e sugestões recebidas, visando garantir que os 
problemas detectados não se repitam;  

VIII - estabelecer um processo permanente de divulgação do serviço do Núcleo de 
Ouvidoria junto ao público e aos órgãos operativos, para conhecimento, utilização 
continuada e ciência dos resultados alcançados; e 

IX - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, 
queixas, reclamações e sugestões recebidas, com o registro dos respectivos resultados 
alcançados. 

§ 1º O Núcleo de Ouvidoria será dirigido por um Superintendente, símbolo CCS-4, 
nomeado, em comissão, pelo Governador do Estado, por indicação do Secretário. 

§ 2º As atividades de atendimento ao público e a execução dos encargos de competência 
do Núcleo de Ouvidoria serão realizadas por pessoal de nível administrativo e técnico 
especializado, em caráter permanente ou posto à disposição, conforme a demanda dos 
serviços. 
 




