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Com a edição da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017,  possibilitou 

aos usuários exercerem seus direitos em participar efetivamente das 
políticas e dos serviços públicos da administração pública, apresentando 
manifestações dos órgãos,  na qual expressam desejos e necessidades, na 
busca de transparência e comprometimento no interesse da administração 
perante a sociedade. 
 

Esta cartilha foi concebida tendo como base o mapeamento de fluxo 
de processos de no âmbito da AGU,  PROUVIR, elaborado em conjunto com 
o Departamento Gestão Estratégica - DGE, foi constituído para padronizar 
as rotinas e atividades diárias, com procedimentos a serem observados 
durante a execução das tarefas, para o cumprimento de suas competências 
e atribuições, devendo ser seguido por todos os integrantes da Unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União é uma instância do setor 
público que tem como finalidade o acolhimento das demandas, interação 
com  usuários (pessoa física e jurídica), primando pela qualidade dos serviços 
públicos, no aprimoramento da gestão pública, e na melhora dos serviços 
oferecidos. É o canal por meio do qual a sociedade pode apresentar sugestão, 
reclamação, solicitação, elogios, denúncias e pedidos de acesso à 
informação. 

 

De modo a tentar resolver conflitos que surjam no atendimento ao 

público, e subsidiar aperfeiçoamento dos processos de trabalho, buscando 

sanar eventuais deficiências ou falhas em seu funcionamento. 

  

OUVIDORIA 

QUER FAZER UM 
ELOGIO? 

TEM ALGUMA 
SUGESTÃO OU 
RECLAMAÇÃO? 

QUER FAZER UMA 
DENÚNCIA? 

DESEJA FAZER 
UMA 

SOLICITAÇÃO? 

TEM ALGUMA 
IDEIA PARA 

SIMPLICAR O 
SERVIÇO O 
PÚBLICO? 

DESEJA SOLITAR 
ACESSO A  

INFORMAÇÕES 
PÚBLICAS? 

2. OUVIDORIA 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Características Gerais do Fala.BR: 
 

 Recebimento denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios; 

 Encaminhamento de manifestações entre ouvidorias; 

 Controle de prazo; 

 Recursos para elaboração de relatórios; 

 Desenvolvido para ser integrado a outros sistemas que a ouvidoria utilize; 

 Funciona em ambiente web e apresenta design responsivo (flexibilidade na exibição 

das informações em telas de tamanhos diferentes e aparelhos móveis); 

 Sistema utilizado pelas ouvidorias federais, e por diversas ouvidorias estaduais e 

municipais. 

 

 Manual Fala.BR é um material de apoio, e apresenta instruções para 
acesso e uso do Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à 
Informação. (Link Manual: https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-
_Manual). 

 

 

 
 
 

A partir de 01/08/2019, os sistemas governamentais de 
ouvidoria (e-Ouv) e de acesso à informação (e-SIC) do Brasil 
se integraram para formar o Fala. BR – Plataforma Integrada 
de Ouvidoria e Acesso à Informação. Desenvolvido pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), a plataforma permite 
aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e 
manifestações de ouvidoria, em conformidade com a Lei de 
Acesso à Informação (LAI) e o Código de Defesa dos Usuários 
de Serviços Públicos. 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2011. 

LEI Nº 13.460, DE 26 
DE JUNHO DE 2017. 

3. Fala.BR 
Plataforma Integrada de 

Ouvidoria e Acesso a Informação 

https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-_Manual
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx
https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-_Manual
https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Fala.BR_-_Manual


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. FLUXO DE 
MANIFESTAÇÃO 

A Ouvidoria-Geral é responsável por receber, 
examinar e dar o tratamento adequado às 

manifestações encaminhadas pelos cidadãos.  
A Figura a seguir apresenta cada tipo de 

manifestação: 
 



 

 

Conheça as tramitações para cada tipo de manifestação. Desde o 
registro da demanda até a finalização do atendimento.  
 
 

 

a) Porta de entrada das manifestações: 

Qualquer cidadão é parte legítima para registrar manifestações na 
Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União, podendo fazê-lo através dos 
seguintes canais: 

 

 

b) Recebimento das Manifestações de competência da AGU:  

O fluxo a seguir, apresenta o recebimento das manifestações: 

 

 

Plataforma 
Fala.BR

Sistema de inteligência 
Jurídica da AGU 
(Sapiens 2.0)

Telefones e 
E-mails;  

Análise da 
demanda 

Cadastrar 
demanda no 

Fala.BR 

Verificar se a 
demanda é 

competência da 
AGU 

A demanda possui 
informações 

suficientes para 
tratamento? 

Caso não, registrar 
solicitação de 

complementação 
de informação. 

Caso sim, registrar 
demanda no 
Sistema de 
Ouvidoria 



 

 

c) Demanda do Tipo Denúncia 

 

As demandas do tipo Denúncias devem envolver a comunicação de 

infrações disciplinares, crimes, prática de atos de corrupção ou improbidade 

administrativa a que venham ferir a ética e a legislação, bem como as 

violações de direitos.  

 

Cabe à Ouvidoria-Geral da Advocacia-Geral da União encaminhar a 

manifestação aos órgãos competentes para que analisem quanto á 

admissibilidade ou não da denúncia para abertura de processo investigativo.  

 

O fluxo a seguir apresenta o tratamento das manifestações do tipo 

Denúncia: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denúncia 

A denúncia contém 
elementos de 

identificação do 
demandante? 

Caso NÃO, encaminhar 
demanda ao órgão 

competênte em até 30 
dias do recebimento. 

Caso SIM, 
pseudominizar a 

denúncia. 

Encaminhar denúncia 
à Unidade ou Orgão 

competênte. 

Dar ciência ao 
demandante das 

providências 
adotadas. 



 

 

 

 

d) Demanda do Tipo Elogio 

 

As demandas do tipo Elogio é uma demonstração de reconhecimento ou 

satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido.  

O fluxo a seguir apresenta o tratamento das manifestações do tipo 

Elogio: 

 

 

 

 

 

e) Demanda do Tipo Solicitação  

As demandas do tipo Solicitação é um pedido do usuário para adoção de 
providências por parte dos órgãos e das entidades da administração pública 
federal.  

O fluxo a seguir apresenta o tratamento das manifestações do tipo 
Solicitação: 
 

 

 
 
 

Elogio 

Enviar e-mail com 
"Elogio" para o 
elogiado e seu 

superior  em até 30 
dias do recebimento. 

Dar ciência ao 
demandante das 

providências adotadas. 

Solicitação 

Encaminhar demanda 
ao órgão competênte 

em até 30 dias do 
recebimento. 

Dar ciência ao 
demandante das 

providências adotadas. 



 

 

 
 
 

f) Demanda do Tipo Reclamação 

As demandas de Reclamação é uma demonstração por parte do usuário de 
insatisfação relativa à prestação do serviço público e à conduta de agentes 
públicos na prestação e na fiscalização desse serviço. 

O fluxo a seguir apresenta o tratamento das manifestações do tipo 
Reclamação: 
 
 

 

 
 

g) Demanda do Tipo Sugestão 

As demandas do tipo Sugestão é uma apresentação de ideia ou 
formulação de proposta do usuário de aprimoramento de serviços públicos 
prestados por órgãos e entidades da administração pública federal. 

O fluxo a seguir apresenta o tratamento das manifestações do tipo 
Sugestão: 

 
 

 

 

Reclamação 

Encaminhar demanda 
ao órgão competênte 

em até 30 dias do 
recebimento. 

Dar ciência ao 
demandante das 

providências 
adotadas. 

Sugestão 

Encaminhar demanda 
ao órgão competênte 

em até 30 dias do 
recebimento. 

Dar ciência ao 
demandante das 

providências adotadas. 



 

 

 

 
 

h) Pedido de Acesso a Informação (LAI) 

 

  O pedido de Acesso à Informação é uma demanda direcionada aos 
órgãos e entidades da administração pública (dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário), possibilitando às pessoas físicas ou jurídicas, sem 

necessidade de apresentar motivo, receber informações públicas dos órgãos 
e entidades federais, estaduais ou municipais. Contudo, há regras que 
determinam se um pedido ou uma informação podem ou não ser aceitos e 
divulgados. 
 

O fluxo abaixo apresenta o tratamento das manifestações de Pedido de 
Acesso a Informação (LAI): 
 
 

 

 

i) Recursos – Pedidos de Acesso à Informação (LAI):  

Recurso é a forma que o usuário tem quando não concorda com a 
informação recebida, acredita que a resposta  não se enquadra nas hipóteses 
de sigilo previstas na Lei de Acesso ou que ela deveria estar classificada em 
outra categoria. O interessado interpõe  recurso de 1ª instância contra a 
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. O recurso será 
dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
impugnada, devendo se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 

 
No caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor 

recurso de 2ª Instância contra a decisão, que será encaminhada à autoridade 
máxima do órgão. 

 
 

Pedido de Acesso a 
Informação (LAI) 

Encaminhar o pedido 
de acesso a 

informação a Unidade 
competênte em até 20 
dias do recebimento. 

Resposta recebida da 
Unidade competênte 

dentro do prazo.  

Elaborar resposta 
conclusiva ao 
demandante. 

Oferecida pela 
Unidade  competênte. 

http://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/pedidos/excecoes
http://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/pedidos/excecoes


 

 

Negado o acesso à informação, a manifestação será encaminhada à 
Consultoria-Geral da União - CGU, para que adote as providências 
necessárias. 

 
Caso a negativa permaneça, o usuário poderá recorrer, ainda, à 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, também no prazo de 10 (dez) 
dias contados da ciência da decisão. 

 

A figura a seguir ilustra as Instâncias dos recursos de Pedidos de 
Acesso à Informação (LAI): 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
ec

u
rs

o
s 

 1ª instância - Autoridade Imediatamente 
Superior à que exarou a decisão impugnada   

2ª instância - Gabinete da AGU 

3ª instância - CGU 

4ª instância - CMRI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.  Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017.  Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 
DECRETO Nº 9.492, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018. Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de 
junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a 
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.  

DECRETO Nº 10.228, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020. Altera o Decreto nº 9.492, de 5 de 
setembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, para dispor sobre o 
Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal e instituir os conselhos de usuários dos serviços 
públicos no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo federal.  
DECRETO Nº 10.153, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019. Dispõe sobre as salvaguardas de 
proteção à identidade dos denunciantes de ilícitos e de irregularidades praticados contra a 
administração pública federal direta e indireta e altera o Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 
2018.  

DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição. 

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, 
e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.  

PORTARIA Nº 581, DE 09 DE MARÇO DE 2021.  Estabelece orientações para o exercício das 
competências das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, instituído pelo 
Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, dispõe sobre o recebimento do relato de 
irregularidades de que trata o caput do art. 4º-A da Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, no 
âmbito do Poder Executivo federal, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 10.228, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020.   Altera o Decreto nº 9.492, de 5 de 
setembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, para dispor sobre o 
Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal e instituir os conselhos de usuários dos serviços 
públicos no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo federal. 

DECRETO Nº 10.890, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. Altera o Decreto nº 9.492, de 5 de 
setembro de 2018, e o Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019, para dispor sobre a 
proteção ao denunciante de ilícitos e de irregularidades praticados contra a administração pública 
federal direta e indireta. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9492.htm 
 
 
 
 
 

5.  LEGISLAÇÃO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.492-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.228-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.153-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.724-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.228-2020?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9492.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9492.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10153.htm
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