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RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA DA POLÍCIA FEDERAL 

EXERCÍCIO 2018 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Trata-se o presente de relatório de gestão da Ouvidoria da Polícia Federal-PF 

relativo ao ano de 2018, em atenção ao disposto no inciso II do art. 14 da Lei nº 

13.460/2017. 

2. Inicialmente será apresentado um breve panorama acerca da constituição da 

Ouvidoria da Polícia Federal, para em seguida serem expostas estatísticas acerca 

das atividades realizadas no ano de 2018. 

                                               

                                                  HISTÓRICO 

 

3. A Ouvidoria da Polícia Federal, em que pese ainda não ser uma unidade 

formalmente constituída no âmbito da Polícia Federal, surgiu a partir da 

designação, por meio do Ofício nº 574/2012-GAB/DG/DPF, de 20/08/2012, 

endereçado ao então Ministério da Justiça-MJ, do Delegado de Polícia Federal-

DPF NEY FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº 6.313, lotado na Corregedoria-Geral-

COGER/PF, para desempenhar as funções de Ouvidor do Departamento de 

Polícia Federal-DPF, em atenção à publicação da Portaria nº 753, de 9 de maio 

de 2012, do Ministério da Justiça. 

4. A referida portaria previa, em seu art. 6º, que os órgãos e entidades vinculados 

ao MJ, que não dispusessem de unidade descentralizada de ouvidoria, 

delegassem competência a servidor que lhe fosse diretamente subordinado para 

exercer as atribuições de ouvidoria e apresentar proposta de criação desta 

ouvidoria em sua estrutura. 

5. Em 31/07/2015, o DPF NEY apresentou o primeiro relatório de atividades da 

Ouvidoria da Polícia Federal-PF, relativo ao período de agosto de 2012 a 

31/07/2015, contendo, ainda, proposta de normativo sobre a estrutura e 

funcionamento da Ouvidoria do Órgão (Memorando nº 25/2015-Ouvidoria, de 

31/07/2015). 

6. Consoante Memorando nº 10022/2016-CODIS/COGER/PF, de 07/11/2016, em 

outubro de 2016, com a assunção das funções de Ouvidor pelo DPF MARCOS 

PAULO PIMENTEL, as atividades de ouvidoria passaram a ser vinculadas ao 
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Gabinete da Polícia Federal-GAB/PF, bem como a ser realizadas 

concomitantemente com a responsabilidade pelo Serviço de Informação ao 

Cidadão-SIC. 

  

2018 

 

7. Em junho de 2018, esta signatária, DPF MARIANNE EWERTON, lotada no GAB/PF, 

passou a exercer as funções de Ouvidor, concomitantemente com a 

responsabilidade pelo SIC, em substituição ao DPF MARCOS PAULO PIMENTEL. 

8. Sem prejuízo às demais atribuições previstas em leis e decretos adiante citados, 

as atividades da Ouvidoria, com relação a manifestações enviadas pelo público 

interno e externo, abrangem, em suma, análises relativas a: 

8.1. Serviço de Informação ao Cidadão-SIC: atividade tratada na Lei nº 

12. 527/2011 (Lei de Acesso à Informação-LAI) e regulamentada pelo 

Decreto nº 7.724/2012; 

8.2. Manifestações de Ouvidoria (reclamações, denúncias, sugestões, 

elogios, simplifique! e demais pronunciamentos de usuários que tenham 

como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes 

públicos na prestação e fiscalização de tais serviços: atividade tratada na 

Lei nº 13.460/2017 e regulamentada pelos Decretos nº 9.094/2017 e nº 

9.492/2018, bem como pela Instrução Normativa  Conjunta  MPDG/CGU  

n.º  1,  de  12  de  janeiro  de  2018,  do  Ministério  do  Planejamento 

Desenvolvimento  e  Gestão  e  da  CGU. 

9. O SIC, no âmbito da PF, está constituído desde 2012, por meio da Portaria nº 

2.970/2012-DG/DPF, embora não esteja previsto no Regimento Interno da PF. 

Suas atividades são desenvolvidas por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), da Controladoria-Geral da União (CGU), que 

possibilita a interlocução da PF com os requerentes de informação; e durante 

2018, também era usado um sistema interno denominado Sistema de 

Tramitação de Requerimento de Informação (STRI), para interlocução com as 

unidades internas da PF, que foi desativado em 2019, sendo substituído pelo 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

10. As manifestações de Ouvidoria, de forma geral, eram recebidas e tratadas por 

meio do e-mail ouvidoria@pf.gov.br, que a partir 28/02/2019 foi desativado, 

para fins de tornar o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV) 

o único canal de recebimento de manifestações de ouvidoria por parte desta PF, 

em atenção à Instrução Normativa nº 18-CGU, de 03/12/2018, vigente à época, 

atualmente revogada pela IN nº 7/2019-CGU, 08/05/2019. 
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11. A partir de outubro de 2018, a PF começou a utilizar, juntamente com o citado 

e-mail da Ouvidoria, o Sistema e-OUV, o qual, até então, apenas recebia 

manifestações do tipo Simplifique!. 

12. A tramitação interna na PF das manifestações recebidas pelo Sistema e-OUV 

ocorre normalmente por meio de e-mail, mas também pode ser feita por meio 

do Sistema SEI, quando se tratar do tipo Simplifique! ou quando a unidade 

receptora da mensagem fizer seu cadastrado no Sistema SEI. 

13. Com a entrada em vigor, no fim de junho de 2018, da Lei nº 13.460, de 

26/06/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos 

usuários dos serviços públicos da administração pública, bem como com a 

publicação do Decreto nº 9.492, de 05/09/2018, que regulamentou a referida 

lei, ficaram bem sedimentados os prazos estabelecidos para a Ouvidoria e suas 

atribuições. 

14. Assim, aliou-se ao efetivo, composto de 1 Delegado de Polícia Federal (DPF), 1 

Escrivão de Polícia Federal (EPF) e 1 Administrativo (AADM), mais 03 estagiários. 

15. Com o incremento da equipe, todas as manifestações recebidas pela Ouvidoria 

passaram a ser objeto de análise e redirecionamento às unidades responsáveis, 

o que até então não era possível. 

16. Porém, ainda é necessária a intensificação de ações para estruturação da 

unidade, com o fomento de recursos humanos de servidores efetivos do órgão, 

e por consequência, de recursos materiais, a fim de possibilitar o cumprimento, 

em sua completude, das atribuições precípuas de ouvidoria, prevista no art. 13 

da Lei nº 13.460, de 26/06/2017, e das demais atribuições previstas no art. 10 

do Decreto nº 9.492, de 21/07/2019, que são: 

 

Lei nº 13.460, de 26/06/2017: 

Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras 

estabelecidas em regulamento específico: 

 I- promover a participação do usuário na administração pública, em 

cooperação com outras entidades de defesa do usuário; 
II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; 
III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 
IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis 

com os princípios estabelecidos nesta Lei; 
V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em 

observância às determinações desta Lei; 
VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as 

manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das 

manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e 
VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou 

a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. 
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Decreto nº 9.492, de 05/09/2018: 

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal: 

I - executar as atividades de ouvidoria previstas no art. 13 da Lei nº 13.460, de 

2017 ; 

II - propor ações e sugerir prioridades nas atividades de ouvidoria de sua área 

de atuação; 

III - informar ao órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 

federal a respeito do acompanhamento e da avaliação dos programas e dos 

projetos de atividades de ouvidoria; 

IV - organizar e divulgar informações sobre atividades de ouvidoria e 

procedimentos operacionais; 

V - processar as informações obtidas por meio das manifestações recebidas e 

das pesquisas de satisfação realizadas com a finalidade de avaliar os serviços 

públicos prestados, em especial sobre o cumprimento dos compromissos e dos 

padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de que 

trata o art. 7º da Lei nº 13.460, de 2017; e 

VI - produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, 

para subsidiar recomendações e propostas de medidas para aprimorar a 

prestação de serviços públicos e para corrigir falhas. 

Parágrafo único. Os canais de atendimento ao usuário de serviços públicos dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal serão submetidos à 

supervisão técnica das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal quanto ao cumprimento do disposto nos art. 13 e art. 14 da 

Lei nº 13.460, de 2017. 

 
17. Também merece destaque que, com a publicação das Instruções Normativas nº 

18 e 19, de 03/12/2018 da CGU, atualmente revogadas pela IN nº 7, de 

08/05/2019 da CGU, mas no mesmo sentido, as atividades da ouvidoria foram 

ampliadas, haja vista que passou a ser o canal único para o recebimento e 

tratamento das manifestações de usuários de serviço público, nos termos do 

inciso V do art. 2º da Lei nº 13.460, de 2017, de forma que outras unidades da 

PF que recebam manifestações nesses termos, devem direcioná-las à Ouvidoria. 

Porém, não houve qualquer aumento de efetivo para atendimento da demanda. 

18. Aliado às atribuições de ouvidoria citadas, que necessitam ser realizadas, cabe 

esclarecer quais são as principais atribuições desempenhadas pela Ouvidoria da 

PF, relacionadas às atividades de SIC, previstas no art. 9º do Decreto nº 7.724, 

de 16/05/2012: 

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão 

- SIC, com o objetivo de: 

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; 

II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e 

III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

Parágrafo único. Compete ao SIC: 

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento 

imediato da informação; 
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II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega 

de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável 

pelo fornecimento da informação, quando couber. 

 

19. Cabe, ainda, providenciar ações de capacitação para o tratamento de 

manifestações de ouvidoria, pedidos de acesso a informação, conscientização 

quanto à divulgação de informações por transparência ativa e quanto à missão 

da Ouvidoria para promoção da democracia e efetividade dos direitos humanos, 

bem como para melhoria da gestão da PF. 

20. Nesse aspecto, importante citar a necessidade de realizar a supervisão técnica 

dos canais de atendimento ao usuário de serviço público oferecido pela PF, nos 

termos do parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 9.492, de 05/09/2018, 

21. Assim, merece destaque a necessidade de melhor estruturação da Ouvidoria, a 

fim de possibilitar o acompanhamento da prestação dos serviços ofertados pela 

PF, com o fim de garantir a sua efetividade, bem como para análise das 

avaliações de tais serviços. 

  

ESTATÍSTICAS 

 

22. Seguem abaixo as estatísticas relativas às manifestações de ouvidoria do 2018. 

 

2018 

Mês Mensagens recebidas Mensagens enviadas 

Janeiro 4325 370

Fevereiro 3318 741

Março 3709 1308

Abril 3469 1431

Maio 3165 989

Junho 3095 696

Julho 4396 1558

Agosto 4727 5044

Setembro 4600 3257

Outubro *5790 *5624

Novembro *5066 *4996

Dezembro *4059 *3152

                                                                      * e-mails e Sistema e-OUV. 
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23. Até setembro de 2018, o quantitativo de mensagens refere-se aos e-mails 

recebidos pela Ouvidoria. A partir de outubro de 2018, somou-se ao quantitativo 

de e-mails recebidos as mensagens recebidas a partir do Sistema e-OUV, 

também. 

24. Cabe esclarecer que o quantitativo de manifestações recebidas pelo e-mail da 

ouvidoria envolve tanto manifestações dos usuários, como também as demais 

mensagens recebidas pelo e-mail da PF, seja de outros órgãos públicos, como 

também de unidades da PF, inclusive acerca do tratamento interno das 

manifestações de usuários recebidas, o que dificulta a elaboração de relatórios 

estatísticos, sobretudo qualitativos. 

25. Com relação aos dados do Sistema e-OUV, reitera-se que este passou a ser usado 

para o recebimento de qualquer tipo de mensagem somente a partir de outubro 

de 2018, e concomitantemente com o e-mail da Ouvidoria. Anteriormente o dito 

sistema só era usado para o recebimento de mensagens do tipo Simplifique!. 

26. A Ouvidoria recebeu 486 manifestações de outubro a dezembro de 2018 pelo 

Sistema e-OUV. A Classificação por tipo de manifestações nesse período segue 

abaixo: 
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27. Segue o ranking dos assuntos mais registrados no Sistema e-OUV, segundo 

classificação existente no referido sistema, à época, relativa ao período de 

outubro a dezembro de 2018: 

 

 

 

28. Cabe esclarecer que o campo assunto do Sistema e-OUV, à época, não 

especificava os temas próprios da PF, como passaporte, estrangeiros etc. 

29. Em 2018, considerando as mensagens recebidas por e-mail e pelo sistema, 

observou-se que a maior parte dessas mensagens continuavam sendo a respeito 

de dúvidas sobre procedimentos para emissão de passaportes, apesar de muitas 

respostas a essas mensagens já constarem do sítio da PF.  

30. Há também dúvidas acerca de procedimentos sobre registro migratórios 

(carteira de registro nacional migratório, residência, viagens de menores, 

documentos de viagem, regularização de multas a estrangeiros), certidão de 
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antecedentes, procedimentos sobre registro e porte de armas, segurança 

privada, concursos e produtos químicos. 

31. Destaque-se que foi solicitado às Diretorias da PF responsáveis por tais serviços 

que atualizassem suas páginas no sítio da PF, a fim de acrescentarem eventuais 

assuntos objetos de constantes dúvidas, que porventura não estivessem 

disciplinados no sítio da PF. 

32. Há também predominância de reclamações acerca do atendimento de serviços 

de passaporte, migração no aeroporto e concessão de porte e registro de armas, 

tendo sido observadas mudanças em alguns procedimentos em razão das 

manifestações recebidas. 

33. A mudança do Sistema de Registro Nacional Migratório-SISMIGRA, que é usado 

para disponibilização de vários serviços destinados a estrangeiros, também foi 

objeto de reclamações, a respeito das quais foram feitos contatos e passadas 

orientações à Divisão responsável para fins de regularização de falhas apontadas 

nas manifestações recebidas.  

34. Em que pese as denúncias objeto de ouvidoria, nos termos do inciso II do art. 3º 

do Decreto nº 9.492, de 5/9/2018, não se confundirem com as notícias de crime, 

previstas no § 3º do art. 5º do Código de Processo Penal-CPP, atividade-fim desta 

PF, sob o sigilo do art. 20 do CPP, houve o recebimento de grande quantidade de 

denúncias, que, na verdade, tratavam-se de notícias de crime, as quais, quando 

apresentaram um mínimo de plausibilidade, foram redirecionadas às 

Superintendências das circunscrição do fato ou à COGER/PF.  

35. Com relação a boa parte das notícias de crime, que não eram de atribuição da 

PF, informou-se ao manifestante que deveriam ser comunicadas à unidade da 

Polícia Civil mais próxima de sua localidade. 

36. Os elogios foram enviados à Chefia do servidor ou da unidade elogiada, com 

solicitação para conhecimento, inclusive, do servidor elogiado, se fosse o caso. 

37. As sugestões foram repassadas aos setores responsáveis, sendo comunicados os 

manifestantes acerca das providências adotadas. 

38. Buscou-se sensibilizar às unidades da PF quanto à importância da 

disponibilização de informações acerca dos serviços prestados no sítio da PF, 

tanto como forma de facilitação de meios para usuário poder usufruir do serviço, 

como para facilitar a rotina das unidades responsáveis, evitando o recebimento 

de dúvidas que já podiam ser dirimidas no sítio. 

39. Orientou-se às Diretorias da PF quanto à divulgação de informações como 

transparência ativa, consoante Guia de Transparência Ativa da CGU, e quanto à 

necessidade da elaboração do Plano de Dados Abertos da PF. 
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40. Seguem abaixo as estatísticas relativas aos pedidos de acesso a informação do 

2018: 

2018 
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Pedidos e Recursos em 2018

PEDIDOS RECURSOS AO DG/PF RECURSO AO MJ/MSP RECURSO À CGU RECURSO À CMRI

Mês PEDIDOS 
RECURSOS AO 

DG/PF 
RECURSO AO 

MJ/MSP 
RECURSO À 

CGU 
RECURSO À 

CMRI 
TOTAL 

Janeiro 187 15 7 0 0 209

Fevereiro 136 10 0 0 0 146

Março 168 14 4 2 1 189

Abril 196 15 3 1 0 215

Maio 152 9 3 1 0 165

Junho 228 27 6 2 0 263

Julho 137 13 0 0 0 150

Agosto 125 9 1 1 1 137

Setembro 71 7 2 1 0 81

Outubro 111 7 1 0 0 119

Novembro 144 10 3 1 0 158

Dezembro 101 10 0 0 0 111

TOTAL 1756 146 30 9 2 1943
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41. Cabe destacar que, a partir de manifestações recebidas, fossem oriundas do 

Sistema e-OUV ou do Sistema e-SIC, foi possível identificar tópicos de melhorias 

de gestão nas unidades, a necessidade de reformulação do sítio da PF na internet 

e de fomento à política de transparência ativa e passiva, temas que são objeto 

de discussão no ano de 2019. 

42. Foram adotadas gestões junto às unidades da PF para melhoria dos serviços 

desempenhados. Dentre essas gestões pode-se destacar: a atualização de 

informações sobre os serviços prestados pela PF no sítio institucional, com 

acréscimo de tópicos objeto de constantes dúvidas; melhoria da qualidade das 

informações prestadas pelas unidades da PF responsáveis pelos serviços 

oferecidos aos usuários; solução de problemas técnicos identificados em 

plataforma digital de oferta de serviços, como SISMIGRA, com orientação às 

unidades responsáveis para disponibilização de outras formas de atendimento 

ao usuário, na persistência do problema. 

43. Divulgou-se o guia de transparência ativa para os órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal, com o fim de facilitar o acesso a informações do órgão de 

interesse coletivo, que não estejam protegidas por alguma forma de sigilo, 

prevendo-se para o ano de 2019 o estabelecimento de diretrizes para a criação 

de um política de transparência ativa e dados abertos na PF. 

44. No que tange à transparência passiva, continua-se buscando o envio de 

respostas mais claras e fundamentadas, tanto nos pedidos de acesso à 

informação, como nas manifestações de ouvidoria, a fim de assegurar a 

credibilidade do órgão, de forma que foram propostas ações no ano de 2019, a 

partir de eventuais lapsos observados no ano de 2018. 

 

SUGESTÕES 

 

45. Como sugestão primordial, destaca-se a necessidade de estruturação da 

Ouvidoria da PF, mediante a adoção das seguintes medidas, para melhor e 

completo desempenho de suas atribuições normativas: 

45.1. Melhorias no Sistema e-OUV, a fim de facilitar a emissão de 

relatórios qualitativos pelo sistema, bem como para melhor gestão das 

atividades da ouvidoria. Quanto a esse aspecto merecem destaque:  

i. Possibilidade de distribuição das manifestações entre os 

analistas; 

ii. Emissão, por um único canal, de relatórios de produtividade 

mensal e diário, global e por analista, envolvendo todas as 

hipóteses de tratamento previstas no sistema. Ex: possibilitar à 

ouvidoria emitir um relatório, com especificação, por analista, por 
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dia, por semana e mês, da quantidade de manifestações 

arquivadas, encaminhadas para outro órgão externo, 

complementação solicitada, concluídas e com a análise iniciada 

em determinada data. 

iii. Possibilidade de seleção no Sistema e-OUV das manifestações 

que se pretende exportar para o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). Atualmente o sistema apenas exporta todas as 

manifestações, com o filtro de prazo para exportação, de forma 

que serão exportadas todas as mensagens que estejam na caixa 

naquele prazo, mesmo aquelas que já podemos responder 

diretamente. Observe-se que se deixarmos um prazo maior para 

exportação, a fim de que possamos analisar o que já 

responderemos diretamente, concomitantemente, deixaremos 

no aguardo mensagens que já poderiam ter tratamento, 

atrasando a sua análise. 

iv. Elaborar API para a funcionalidade “Respostas às pesquisas de 

satisfação”. 

v. Corrigir a falha na apresentação da lista de registros ao se 

especificar quantidade total de manifestações na tela “Tratar 

Manifestações”. Essa funcionalidade distorce a formatação da 

tela, de forma que não conseguimos visualizar todas os campos 

da mensagem, como aparece na tela inicial. 

vi. Disponibilização na página inicial do Sistema e-OUV, após 

efetuado o login pelo servidor do órgão respectivo, do 

quantitativo de manifestações em aberto, fora do prazo e com 

vencimento no dia, tal qual há no Sistema e-SIC. 

45.2. Incremento na Ouvdioria de recursos humanos de servidores 

efetivos do órgão, e por consequência, de recursos materiais, com vistas 

à melhoria da gestão da PF, e a  fim de possibilitar o cumprimento, em 

sua completude, das atribuições precípuas de ouvidoria, prevista no art. 

13 da Lei nº 13.460, de 26/06/2017, e das demais atribuições previstas 

no art. 10 do Decreto nº 9.492, de 21/07/2019, com destaque para a 

necessidade de supervisão técnica dos canais de atendimento, e 

verificação do cumprimento da Política de Transparência Ativa. Assim 

como, para possibilitar a capacitação e conscientização do efetivo com 

relação ao tratamento dos pedidos de acesso a informação, divulgação 

de transparência ativa e tratamento das manifestações típicas de 

ouvidoria. 
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45.3. Previsão da Ouvidoria da Polícia Federal em Regimento Interno do 

Órgão, com publicação de normativo acerca de suas atribuições. 

 

CONCLUSÃO 

 

46. Diante do exposto, conclui-se que a Ouvidoria da Polícia Federal, na sua missão de 

promover a democracia e a efetividade de direitos humanos, por meio da mediação 

de conflitos e do reconhecimento do outro como sujeito de direitos, vem atuando 

como uma instância de controle e participação social, em que pese dificuldades 

identificadas para cumprimento de suas funções em sua completude, que espera 

serem sanadas no ano de 2019, com o apoio da Direção-Geral da PF, para melhor 

atendimento dos usuários externos e internos da PF  e efetiva contribuição para 

melhoria da gestão deste Órgão.  

 

Brasília, 31 de julho de 2019. 

 

 

MARIANNE EWERTON 
Delegada de Polícia Federal 
Ouvidora da Polícia Federal 

DOV/GAB/PF 
 

 


