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Antonio Semeraro Rito Cardoso

É economista e técnico de planejamento e pesquisa do Ipea (aposentado), e mestre 
em administração pública pela Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ). 
Criador da Ouvidoria do Ipea, foi seu Ouvidor de 2004 a 2006, de 2008 a 2011 
e de 2013 a 2014. Foi coautor de Modelos de gestão (Rio de Janeiro, FGV, 2005) 
e autor de diversos trabalhos sobre o tema ouvidoria, além de organizador de dois 
livros sobre modelos de ouvidoria pública. Atualmente, é o presidente da Fipecq 
Vida, tendo, em sua gestão, criado sua ouvidoria de forma autônoma e democrática.

Bruno Konder Comparato

Bruno Konder Comparato é formado em engenharia naval pela Escola Politécni-
ca e em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais, da 
Universidade de São Paulo (USP), onde também defendeu o mestrado e o douto-
rado em ciência política. A sua tese, intitulada Ouvidorias de polícia: controle e 
participação, foi defendida em 2006. Atualmente, é professor do Departamento de 
Ciências Sociais da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da Universidade 
Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp), onde também faz parte do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS-Unifesp).

Fernanda da Silveira Campos

Advogada, é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA) desde 2006. 
Atualmente, trabalha na assessoria jurídica do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) do 
MMA e é membro de comitês instituídos no âmbito do ministério. Foi ouvidora 
do SFB de 2011-2014, coordenou o Serviço de Informação ao Cidadão, bem como 
foi designada como autoridade responsável pela implementação e monitoramento 
da Lei de Acesso à Informação (LAI). Autora de artigos sobre a LAI.

Fernando Cardoso Lima Neto

É doutor em sociologia em regime de cotutela internacional de tese pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS). É professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio).
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Francisco Assis Santos Mano Barreto

Bacharel em educação física e em direito, especialista em metodologia do ensi-
no, gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (2003-2009), 
superintendente regional do INSS (2010-2011), ouvidor-geral da Previdência 
Social desde 2011, servidor público federal há trinta anos, todos dedicados à 
Previdência Social.

Joana Luiza Oliveira Alencar 

Bacharel em ciência política e mestranda em administração pública pela 
Universidade de Brasília (UnB). Pesquisadora do Ipea desde 2010. Coordenou a 
pesquisa “Conselhos nacionais: perfil e atuação dos conselheiros” e a linha “Efeti-
vidade da participação social no Brasil”. É também coordenadora do Boletim de 
Análise Político-Institucional da Diretoria de Estudos e Pesquisas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest).

José Eduardo Elias Romão

Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui 
especialização em direitos humanos, e mestrado e doutorado em direito público 
pela Universidade de Brasília. É gestor de carreira do Ipea. Foi diretor do Depar-
tamento de Justiça e Classificação do Ministério da Justiça e do Departa-
mento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. Foi ouvidor-geral da União (OGU) de 2011 a 2014. 
Publicou trabalhos acadêmicos, entre os quais se destacam os livros produzidos 
em coautoria Estudos de direito público e Educando para os direitos humanos, 
ambos pela Editora Síntese; e Justiça procedimental: a prática da mediação na 
teoria de Jürgen Habermas, Editora Maggiore. Também publicou manuais de 
serviço para administração pública, como o “Manual de entidades sociais” e 
o “Manual da classificação indicativa”. 

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes

Advogado e consultor jurídico, professor do curso de graduação e pós-graduação 
em direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenador do Núcleo 
de Pesquisa Direito do Terceiro Setor, Risco e Políticas Públicas (Programa de 
Pós-Graduação em Direito (PPGD)/UFPR) e do Grupo de Pesquisa sobre Controle 
do Estado (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq/UFPR). Possui mestrado em instituições jurídico-políticas (Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC), doutorado em direito do Estado (UFSC) e 
pós-doutorado em direito administrativo (Universidade de Burgos – UBU/ES). 
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Marcia Christina dos Santos Rabelo 

Bacharel em serviço social e administração pública pela Universidade de Brasília (UnB). 
Pós-graduada em educação fiscal e cidadania pela Escola de Administração 
Fazendária (Esaf ) e em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas pela 
Faculdade São Vicente (UniBr). Certificada em mediação, facilitação de diálogo e 
construção de consenso pela Associação Palas Athena-SP, em 2012. Ocupa o cargo 
de analista tributário na Receita Federal do Brasil. Exerce a função de ouvidora 
regional e de representante de educação fiscal na 1a Região Fiscal desde 2003.

Paulo Renato Flores Durán

Doutor em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola 
Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). Possui 
graduação e mestrado em ciências sociais pelo Departamento de Ciências Sociais 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), onde atualmente 
é professor agregado. Foi professor da Universidade Iguaçu (Unig). Dedica-se à 
prática docente e ao aprimoramento metodológico da modalidade de ensino a 
distância (EAD). Tem experiência em diversas áreas das ciências sociais, atuando 
principalmente nas seguintes áreas temáticas de investigação: cidadania, espaços 
públicos e participação social; sociedade civil e associativismos; instituições, par-
ticipação e controle social; análise de processo decisório; políticas de saúde; saúde 
e sociedade; metodologia da pesquisa qualitativa; sociologia da crítica cultural; 
formação econômica, política, social e cultural brasileira.

Ronald do Amaral Menezes

Mestre em gestão empresarial pela Escola de Administração Pública e de Empresas 
da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) e bacharel em administração pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Servidor público federal desde 
2005, é assessor especializado do Ipea, instituição na qual ocupou diversos 
cargos de direção e assessoramento superior, entre os quais o de diretor-adjunto 
de Cooperação e Desenvolvimento. Ouvidor do Ipea desde 2014, tem se dedicado 
a pesquisas sobre as questões concernentes às ouvidorias públicas brasileiras. 
Possui certificação em ouvidoria pública pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Rubens Pinto Lyra

Bacharel em direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mestre em 
ciência política e doutor em direito (área de política e Estado) pela Universidade de 
Nancy e pós-doutor pela Universidade de Picardie, ambas na França. Foi professor 
dos cursos de pós-graduação em sociologia e em direito da UFPB. É, atualmente, 
professor do Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Políticas Públicas 
e Cidadania desta universidade. Publicou 28 livros sobre partidos políticos, 
democracia e socialismo e, especialmente, sobre a ouvidoria pública.




