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A Ouvidoria-Geral da União (OGU) da Controladoria-Geral da União (CGU), nos termos

do art. 1º, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 1, de 5 de novembro de 2014, considera

que a ouvidoria pública federal se trata de uma: “[...] instância de controle e participação social

responsável  pelo  tratamento  das  reclamações,  solicitações,  denúncias,  sugestões  e  elogios

relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas

ao aprimoramento da gestão pública”1.

A Ouvidoria,  no âmbito da UFJ,  foi  instituída por  desmembramento da Universidade

Federal de Goiás, designando uma assistente em administração, para o encargo de ouvidora. A

Portaria nº 064/2020, de 07 de fevereiro de 20202, do Gabinete da Reitoria, regulamentou o ato

administrativo. A nomeação atende os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.181, de 10 de

junho  de  2020,  da  Controladoria-Geral  da  União,  com as  alterações  dadas  pela  Portaria  nº

3.109/20203. 

Compete  à  Ouvidoria  receber  e  dar  tratamento  às  manifestações,  sugestões,  elogios,

reclamações e denúncias de supostas irregularidades praticadas contra a Administração Pública,

além de acompanhar ativamente o deslinde de respostas. Assim caracteriza-se como um canal de

comunicação direta entre o cidadão, a comunidade interna e a instituição.

Importante destacar que a Ouvidoria, além de receber, analisar e encaminhar aos órgãos

competentes  para  tratamento  as  manifestações,  identifica  situações  irregulares,  recomenda

melhorias e solicita providências, contribuindo para o aprimoramento dos serviços prestados pela

UFJ e para a solução dos problemas existentes. 

1  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Ouvidoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 01, de 05 de 
novembro de 2014. Promove a atuação integrada e sistêmica das Ouvidorias do Poder Executivo federal, com a 
finalidade de qualificar a prestação de serviços públicos e o atendimento aos cidadãos. Brasília, DF, 2014. Dispo-
nível em: <https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/legislacao/in/in-cgu-04.pdf/view>. Acesso em: 24 dez.
2021.
2 Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/830/o/Boletim_de_Pessoal.06-2020_de_07-02.pdf>
3  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Portaria nº 1.181, de 10 de junho de 2020. Dispõe sobre critérios e 

procedimentos para a nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou função
comissionada de titular da unidade setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 
federal - SisOuv, e revoga a Instrução Normativa CGU nº 17, de 3 de dezembro de 2018. Brasília, DF, 2020. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.181-de-10-de-junho-de-2020-261759361>. 
Acesso em: 24 dez. 2021.



A Ouvidoria da UFJ integra o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, por

determinação expressa do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, e possui competência

exclusiva para receber e dar tratamento às manifestações dos usuários dos serviços públicos. O

órgão central é o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

O Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV) desde 2019 passou a ser o

único canal para recebimento de manifestações nas Ouvidorias. Além desse Sistema, a CGU

disponibilizou aos gestores e cidadãos, entre maio de 2012 e julho de 2020, o Sistema Eletrônico

do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). 

A Resolução Consuni nº 27, de 7 de dezembro de 2018, da UFG, estabeleceu orientações

para a atuação da Ouvidoria. No art. 14, estão previstas suas atribuições, in verbis:  

I-  receber,  dar  tratamento  e  responder,  com exclusividade,  em linguagem cidadã  as
seguintes  manifestações:  elogio,  sugestão,  solicitação  de  providências,  reclamação,
denúncia e comunicação de irregularidade, de origem anônima, acolhidas por qualquer
canal de comunicação, órgão ou unidade da UFG;
II-  receber,  dar  tratamento  e  responder  às  solicitações  encaminhadas,  por  meio  do
formulário Simplifique!, nos termos da Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU n.º
1, de 12 de janeiro de 2018;
III- sugerir,  se for o caso, a adoção de mediação e conciliação, com a finalidade de
ampliar  e  aperfeiçoar  os  espaços  de  relacionamento  e  participação  no  ambiente
universitário, a serem realizadas por órgão competente;
IV- organizar e  divulgar  informações sobre atividades de ouvidoria e procedimentos
operacionais;
V-  produzir  e  analisar  dados  e  informações  sobre  as  atividades  de  ouvidoria,  para
subsidiar recomendações e propostas de medidas para aprimoramento da prestação dos
serviços e correção de falhas;
VI-  processar  as  informações  obtidas  por  meio  das  manifestações  recebidas  e  das
pesquisas de satisfação realizadas com a finalidade de avaliar os serviços 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 n.º 13.460, de
26 de junho de 2017;
VII- promover articulação,  em caráter  permanente,  com instâncias  e mecanismos de
participação social;
VIII- garantir a  adequação, a atualidade e a  qualidade das  informações inseridas na
Carta de Serviços da UFG, a que se refere o Decreto n.º 9.094, de 17 de julho de 2017;
IX- informar ao órgão central do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal a
respeito do acompanhamento e da avaliação dos programas e projetos de atividades da
Ouvidoria.4 

Base legal

No plano das normativas institucionais, além da Resolução Consuni nº 27/2018/UFG,

destacam-se as seguintes regulamentações:

4  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução Consuni nº 27/2018, de 7 de dezembro de 2018. Estabe-
lece orientações para a atuação da Ouvidoria no âmbito da Universidade Federal de Goiás - UFG. Goiânia, 2018. 
Disponível em: <https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/
Resolucao_CONSUNI_2018_0027.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2021.



 Resolução  Consuni  nº  12/2017,  que  dispõe  sobre  normas  e  procedimentos  a  serem

adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito

da Universidade Federal de Goiás5.

 Estatuto da UFG, que estabelece os princípios, finalidades, estruturas administrativas e

acadêmicas, além de prever outros parâmetros para o funcionamento da instituição6.

 Regimento  Geral  da  UFG,  que  disciplina  a  organização  e  o  funcionamento  da

Universidade  Federal  de  Goiás,  bem  como  estabelece  a  dinâmica  das  atividades

acadêmicas e administrativas e das relações entre os organismos institucionais7;

Ademais, o funcionamento da Ouvidoria da UFJ atende as seguintes disposições legais: 

Leis Federais: 

 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). 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 19918.

 Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (Lei de Proteção e Defesa dos Usuários de Servi-

ços Públicos), dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos

serviços públicos da administração pública9.  

Decretos Federais: 

5  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução Consuni nº 12/2017. Dispõe sobre normas e procedimen-
tos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da Universi-
dade Federal de Goiás. Goiânia, 2017c. Disponível em: <https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ar-
quivos/Resolucao_CONSUNI_2017_0012.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2021.

6  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estatuto. Goiânia, 2014. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.-
br/weby/up/1/o/ESTATUTO_da_UFG_2014.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2021.

7  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução Conjunta - Consuni/Cepec/Conselho de Curadores nº 
01/2015. Aprova o Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás, considerando o Estatuto aprovado pela 
Portaria nº 9 de 23/01/2014-MEC, publicada no DOU de 24/01/2014. Goiânia, 2015. Disponível em: <https://fi-
les.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/RESOLUCAO-3CO-01-2015.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2021.

8  BRASIL. 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 janei-
ro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 24 dez. 2021.

9  BRASIL. 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. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 27 jun. 2017. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13460.htm>. Acesso em: 24 
dez. 2021.



 Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.  Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de no-

vembro 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 Constituição10. 

 Decreto nº 9.492, de 05 de julho de 2018, que Regulamenta a Lei nº 13.460, 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, Fisca-

lização e Controladoria-Geral da União11.

Portarias

 Portaria nº 50.252, de 15 de dezembro de 2015. Institui, no âmbito da Controladoria-

Geral da União, o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-

Ouv e a Sala de Monitoramento das Ouvidorias12.

 Portaria nº 50.253, de 15 de dezembro de 2015. Institui o Programa de Fortalecimento

das Ouvidorias. Termo de adesão para capitais dos estados13. 

 Portaria nº 1.864, de 24 de outubro de 2016. Institui o Programa de Avaliação Cidadã

de Serviços e Políticas Públicas14. 

10 BRASIL. 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. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 16 maio 2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm>. Acesso em: 24 dez. 2021.

11 BRASIL. 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. Brasília, DF,
6 set. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9492.htm>. 
Acesso em: 24 dez. 2021.

12 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 50.252, de 15 de dezembro de 2015. Institui, no âmbito da
Controladoria-Geral da União, o Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-Ouv e a
Sala de Monitoramento das Ouvidorias. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/ouvidorias/pt-
br/ouvidorias/legislacao/portarias/portaria-no-50-252-2015-institui-o-e-ouv.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2022.

13 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 50.253, de 15 de dezembro de 2015. Institui o Programa
de Fortalecimento das Ouvidorias. Termo de adesão para capitais dos estados. Brasília, DF, 2015. Disponível em:
<https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/legislacao/portarias/portaria-cgu-no-50-253-de-15-de-dezembro-
de-2015-1>. Acesso em: 7 jan. 2022.

14 BRASIL. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Portaria nº 1.864, de 24
de outubro de 2016. Institui o Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas. Brasília, DF,
2016.  Disponível  em:  <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24491226>.
Acesso em: 7 jan. 2022.



 Portaria nº 3.681, de 13 de dezembro de 2016, revogada pela Instrução Normativa nº

15, de 3 de dezembro de 201815. Regulamenta a remessa de dados e informações à Ouvi-

doria-Geral da União16. 

 Portaria nº 1.866, de 29 de agosto de 2017, revogada pela Instrução Normativa nº 7, de

8 de maio de 201917. Institui o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados

- e-Ouv Municípios - e cria o procedimento simplificado de adesão ao Programa de For-

talecimento de Ouvidorias18.

 Portaria n° 1.181, de 10 de junho de 202019 -  alterada pela Portaria nº 3.109/2020.

Dispõe sobre critérios e procedimentos para a nomeação, designação, exoneração, dis-

pensa, permanência e recondução ao cargo ou função comissionada de titular da unidade

setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal - Si-

sOuv, e revoga a Instrução Normativa CGU nº 17, de 3 de dezembro de 2018.

 Portaria n° 2.859, de 3 de dezembro de 2020. Estabelece orientações para o recebimen-

to 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 federal20.

15 BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União/Ouvidoria-Geral da União. Instrução 
Normativa nº 15, de 3 dezembro de 2018. Institui Programa de Melhoria Continuada das Unidades de Ouvidoria
do Poder Executivo Federal (PROMOUV), dispõe sobre o Modelo de Maturidade de Ouvidorias Públicas 
(MMOuP), revoga a Portaria CGU nº 3.681, de 13 de dezembro de 2016 e dá outras providências. Brasília, DF, 
2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53496159/
do1-2018-12-05-instrucao-normativa-n-15-de-3-de-dezembro-de-2018-53495853>. Acesso em: 7 jan. 2022.

16 BRASIL. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União/Ouvidoria-Geral da União. 
Portaria nº 3.681, de 13 de dezembro de 2016. Regulamenta a remessa de dados e informações à Ouvidoria-
Geral da União. [Revogada pela Instrução Normativa nº 15, de 3 de dezembro de 2018]. Institui Programa de Me-
lhoria Continuada das Unidades de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (PROMOUV), dispõe sobre o Modelo 
de Maturidade de Ouvidorias Públicas (MMOuP), revoga a Portaria CGU nº 3.681, de 13 de dezembro de 2016 e 
dá outras providências. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3-681-
de-13-de-dezembro-de-2016-24655152>. Acesso em: 7 jan. 2022.

17 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 7, de 8 de maio de 2019. Dispõe sobre o Sis-
tema Nacional Informatizado de Ouvidorias - e- Ouv e o painel "resolveu?", E estabelece adoção do Sistema Naci-
onal Informatizado de Ouvidorias - e-Ouv, como plataforma única de registro de manifestações de ouvidoria, nos 
termos do art. 16 do Decreto nº 9.492, de 2018. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/
dou/-/instru%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-7-de-8-de-maio-de-2019-92404449>. Acesso em: 7 jan. 
2022.

18 BRASIL. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. 
Portaria nº 1.866, de 29 de agosto de 2017. Institui o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados 
- e-Ouv Municípios- e cria o procedimento simplificado de adesão ao Programa de Fortalecimento de Ouvidorias. 
[Revogada pela IN CGU nº 7/2019]. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/instru
%C3%87%C3%83o-normativa-n%C2%BA-7-de-8-de-maio-de-2019-92404449>. Acesso em: 7 jan. 2022.

19 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 1.181, de 10 de junho de 2020. Dispõe sobre critérios e 
procedimentos para a nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou função
comissionada de titular da unidade setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 
federal - SisOuv, e revoga a Instrução Normativa CGU nº 17, de 3 de dezembro de 2018. Brasília, DF, 2020. Dis-
ponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.181-de-10-de-junho-de-2020-261759361>. Acesso 
em: 24 dez. 2021.

20 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 2.859, de 3 de dezembro de 2020. Estabelece orientações 
para 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. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/
web/dou/-/portaria-n-2.859-de-3-de-dezembro-de-2020-292433484>. Acesso em: 24 dez. 2021. 



 Portaria n° 3.109, de 31 de dezembro de 2020, da Controladoria-Geral da União. Alte-

ra a Portaria nº 1.181, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre critérios e procedimentos

para a nomeação, designação, exoneração, dispensa, permanência e recondução ao cargo

ou função comissionada de titular da unidade setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema

de Ouvidoria do Poder Executivo federal - SisOuv21.

 Portaria nº 581, de 09 de março de 202122, da Controladoria-Geral da União, alterada

pela Portaria nº 3.126, de 30 de dezembro de 202123. Estabelece orientações para o exer-

cício das competências das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo fede-

ral, instituído pelo Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, dispõe sobre o recebi-

mento 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.

 Portaria nº 1.037, de 3 de maio de 202124. Dispõe sobre procedimentos para o recebi-

mento e o tratamento de manifestações de ouvidoria no âmbito da Controladoria-Geral da

União.

 Portaria nº 3.126, de 30 de dezembro de 202125. Altera a Portaria nº 581, de 9 de março

de 2021, em razão das alterações promovidas pelo Decreto nº 10.890, de 9 de dezembro

de 2021, no Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, e no Decreto nº 10.153, de 3 de

novembro de 2019.

Instruções Normativas:

21 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 3.109, de 31 de dezembro de 2020. Altera a Portaria nº
1.181, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre critérios e procedimentos para a nomeação, designação, exonera-
ção, dispensa, permanência e recondução ao cargo ou função comissionada de titular da unidade setorial de ouvi-
doria no âmbito do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal - SisOuv. Brasília, DF, 2020. Disponível
em:  <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n%C2%BA-3.109-de-31-de-dezembro-de-2020>.  Acesso  em:
24 dez. 2021.

22 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 581, de 9 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. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-581-de-9-de-marco-
de-2021-307510563>. Acesso em: 24 dez. 2021.

23 Ibidem.
24 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 1.037, de 3 de maio de 2021. Dispõe sobre procedimentos 

para o recebimento e o tratamento de manifestações de ouvidoria no âmbito da Controladoria-Geral da União. 
Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.037-de-3-de-maio-de-2021-
317917303>. Acesso em: 7 jan. 2022.

25 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 3.126, de 30 de dezembro de 2021. Altera a Portaria nº 
581, de 9 de março de 2021, em razão das alterações promovidas pelo Decreto nº 10.890, de 9 de dezembro de 
2021, no Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, e no Decreto nº 10.153, de 3 de novembro de 2019. Brasília,
DF, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.126-de-30-de-dezembro-de-2021-
371530074>. Acesso em: 7 jan. 2022.



 Instrução Normativa OGU nº 04, de 06 de novembro de 2017. Institui o procedimento

Me-Ouv para acesso automatizado ao Sistema Informatizado de Ouvidorias – e-Ouv, por

meio de aplicativos cívicos no âmbito do Programa de Avaliação de Serviços e Políticas

Públicas – PROCID.

 Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 12 de janeiro de 2018. Dispõe sobre os proce-

dimentos aplicáveis à Solicitação de Simplificação de que trata o Decreto nº 9.094, de 17

de julho de 201726.

 Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, da Ouvidoria-Geral da União/CGU,

que estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do Poder Executivo

federal para o exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei nº

13.460, de 26 de junho de 201727.

 Instrução Normativa nº 15, de 19 de novembro de 2018. Institui o Programa de Me-

lhoria Continuada das Unidades de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (PROMOUV),

dispõe sobre o Modelo de Maturidade de Ouvidorias Públicas (MMOuP), revoga a Porta-

ria CGU nº 3.681, de 13 de dezembro de 201828.

 Instrução Normativa nº 18, de 03 de dezembro de 2018. Estabelece a adoção do Siste-

ma Informatizado de Ouvidorias  do Poder  Executivo federal-e-Ouv, como plataforma

única de recebimento de manifestações de ouvidoria, nos termos do art. 16 do Decreto nº

9.492, de 201829 .

26 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 
12 de janeiro de 2018. Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis à Solicitação de Simplificação de que trata o 
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. Brasília, DF, 2018. Disponível em: < https://www.in.gov.br/materia/-/
asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/1823611/do1-2018-01-15-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-12-
de-janeiro-de-2018-1823607>. Acesso em: 24 dez. 2021.

27 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Ouvidoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 5, de 18 de ju-
nho de 2018. Estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do Poder Executivo federal para o 
exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Brasília, 
DF, 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/
27128217/do1-2018-06-25-instrucao-normativa-n-5-de-18-de-junho-de-2018-27128190#:~:text=1%C2%BA
%20Esta%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20estabelece,de%20que%20trata%20a%20Lei>. Acesso
em: 24 dez. 2021.

28 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Ouvidoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 15, de 19 de 
novembro de 2018. Institui Programa de Melhoria Continuada das Unidades de Ouvidoria do Poder Executivo 
Federal (PROMOUV), dispõe sobre o Modelo de Maturidade de Ouvidorias Públicas (MMOuP), revoga a Porta-
ria CGU nº 3.681, de 13 de dezembro de 2016 e dá outras providências. Brasília, DF, 2018. Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53496159/do1-2018-12-05-instru-
cao-normativa-n-15-de-3-de-dezembro-de-2018-53495853>. Acesso em: 24 dez. 2021.

29 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Ouvidoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 18, de 3 de de-
zembro de 2018. Estabelece a adoção do Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo federal-e-Ouv,
como plataforma única de recebimento de manifestações de ouvidoria, nos termos do art. 16 do Decreto nº 9.492, 
de 2018. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/
content/id/53496164/do1-2018-12-05-instrucao-normativa-n-18-de-3-de-dezembro-de-2018-53495866>. Acesso 
em: 24 dez. 2021.



 Instrução Normativa nº 19, de 03 de dezembro de 2018. Estabelece regra para recebi-

mento exclusivo de manifestações de ouvidoria por meio das unidades do Sistema de Ou-

vidoria do Poder Executivo federal.

 Instrução Normativa nº 7, de 8 de maio de 2019. Dispõe sobre o Sistema Nacional In-

formatizado de Ouvidorias - e-Ouv e o painel "resolveu?", e estabelece adoção do Siste-

ma Nacional Informatizado de Ouvidorias - e-Ouv, como plataforma única de registro de

manifestações de ouvidoria, nos termos do art. 16 do Decreto nº 9.492, de 2018.

 Instrução Normativa nº 11, de 1º de agosto de 2019. Altera as instruções Normativas

CGU nº 3, de 5 de abril de 2019, e nº 7, de 8 de maio de 2019. 

 Instrução Normativa nº 12, de 2 de agosto de 2019. Estabelece normas para a publica-

ção de informações extraídas do Sistema e-Ouv em dados abertos.

 Instrução Normativa nº 55, de 20 de julho de 2020. Altera a Instrução Normativa Con-

junta nº 1, de 12 de janeiro de 2018, dos Ministros de Estado do Planejamento, Desenvol-

vimento e Gestão e da Transparência e Controladoria-Geral da União, que dispõe sobre

os procedimentos  aplicáveis  à Solicitação de Simplificação de que trata o Decreto nº

9.094, de 17 de julho de 2017.

Resoluções

 Resolução nº 3, de 16 de setembro de 2016. Define o modelo de encaminhamento de

manifestações entre as ouvidorias integrantes da Rede30.

 Resolução n° 3, de 13 setembro de 2019. Aprova a Resolução sobre Medidas Gerais de

Salvaguardas à Identidade de Denunciantes31.

Orientações

 Orientação nº 01, de 16 de setembro de 2016. Estabelece orientação para a padroniza-

ção da classificação das manifestações de ouvidoria e dos prazos de resposta32.

30 BRASIL. Ouvidoria-Geral da União. Resolução nº 03, de 16 de setembro de 2016. Define o modelo de encami-
nhamento de manifestações entre as ouvidorias integrantes da Rede. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 
<https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/rede-de-ouvidorias/normativos/resolucao-no-03-encaminha-
mento-de-manifestacoes-na-rede-de-ouvidorias.pdf/view>. Acesso em: 7 jan. 2022.

31 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Resolução nº 3, de 13 de setembro de 2019. Aprova a Resolução so-
bre Medidas Gerais de Salvaguarda à Identidade de Denunciantes. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-13-de-setembro-de-2019-216324685>. Acesso em: 7 jan. 2022.

32 BRASIL. Ouvidoria-Geral da União. Orientação nº 01, de 16 de setembro de 2016. Estabelece orientação para 
padronização da classificação das manifestações de ouvidoria e dos prazos de resposta. Brasília, DF, 2016. Dispo-
nível em: <https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/rede-de-ouvidorias/normativos/2016-09-06-orienta-
cao-rede-de-ouvidorias-no-01.docx>. Acesso em: 7 jan. 2022.



 Tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria da UFJ

A Ouvidoria  recebe  as  manifestações  dos  usuários  -  denúncia,  elogio,  reclamação,

solicitação,  sugestão  -  por  meio  da  Plataforma  Fala.BR,  disponível  na  página  da  UFJ

(https://portalufj.jatai.ufg.br/),  pelo  e-mail:  ouvidoria.jatai@ufg.br,  por  telefone  ou  por

atendimento presencial. Todas as demandas recebidas são devidamente registradas na Plataforma

Fala.BR.

Ao  usuário,  é  facultado  o  cadastro  na  Plataforma  Fala.BR  antes  do  protocolo  da

manifestação, o que permite o acompanhamento da demanda e recebimento da resposta.  Por

outra via, caso o usuário registre a manifestação de forma anônima, sem o cadastro prévio, não

haverá possiblidade de acompanhamento da demanda, pois é considerada uma “comunicação”.

A Ouvidoria, ao receber a manifestação, realiza a análise prévia para identificar indícios

mínimos para o prosseguimento da demanda. No caso de usuário identificado de demanda com

elementos insuficientes, a Ouvidoria solicita a complementação, que deverá ser respondida em

30  dias,  sob  pena  de  arquivamento  automático  da  manifestação.  Enquanto  as  demandas

cadastradas de forma anônima, sem elementos mínimos, são arquivadas por impossibilidade de

apuração e demais providências.  

Após a análise prévia realizada pela Ouvidora, as demandas aptas são encaminhadas às

áreas responsáveis, para adoção das providências necessárias - análise, apuração e manifestação

de providências e/ou resolução das questões apresentadas pelos usuários, nos termos do art. 11, §

1º,  da  Instrução  Normativa  nº  5/OGU/CGU/201833.  Para  tanto,  consideram-se  as  estruturas

hierárquicas  dos  sistemas  de  gestão,  acadêmica  e  administrativa,  definidas  no  Estatuto,

Regimento Geral e demais atos normativos da UFG e UFJ. 

Os órgãos/unidades responsáveis possuem o prazo de até 20 dias, prorrogáveis por mais

20 dias, para apresentar a resposta conclusiva sobre a demanda à Ouvidoria, nos termos do § 6º,

do Decreto nº 9.492/201834.

A Ouvidoria,  respeitada  sua  autonomia,  vincula-se  diretamente  ao  Reitor,  conforme

dispõe  o  art.  3º,  da  Resolução  nº  27/2018/UFG35.  Sendo  assim,  as  denúncias  recebidas  são

encaminhadas,  via  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI),  ao  Reitor,  para  análise  e

providências  quanto  à  apuração  dos  fatos  denunciados,  decidindo  pelo  prosseguimento  ou

arquivamento da denúncia, mediante fundamentação. 

A Ouvidoria cientificará o manifestante das providências adotadas no prazo de até 30

dias, sendo possível a prorrogação pelo mesmo período, mediante justificativa do órgão/unidade

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.



responsável. Ao final do processo de apuração, os autos são encaminhados à Ouvidoria para

ciência e anotações de praxe, a qual deverá comunicar o denunciante, via Plataforma Fala.BR.

Todas  as  manifestações  recebidas  pela  Ouvidoria  da  UFJ  são  consolidadas  em  um

relatório de atividades, disponibilizado no portal da instituição e encaminhado à Reitoria para

conhecimento das estatísticas das manifestações. O documento objetiva subsidiar tomadas de

decisão e políticas institucionais destinadas à melhoria da prestação do serviço público. 

No caso em questão, a Ouvidoria da UFJ recebeu a denúncia feita na Plataforma Fala. BR

e procedeu com o devido tratamento, em consonância com as disposições legais vigentes. Após a

análise  prévia,  verificou-se  a  necessidade  de  encaminhamento  ao  órgão  responsável  pela

manifestação,  in casu,  a Coordenação de Assuntos Administrativos,  para que a coordenadora

(denunciada) apresentasse as informações e subsídios necessários à resposta ao denunciante e/ou

adoção  das  providências  pertinentes,  nos  termos  do art.  19,  §  1º,  da  Resolução  Consuni  nº

27/2018,  da  UFG.  Após  análise,  identificou-se  a  insuficiência  de  elementos  mínimos  de

materialidade que motivassem o encaminhamento à Coordenação de Processos Administrativos

(CDPA)36 da UFG, para juízo de admissibilidade. 

Importante destacar a dicção dos arts. 20 e 21 da Resolução Consuni nº 27/2018/UFG:

Art. 20.  A Ouvidoria da UFG poderá solicitar informações às áreas responsáveis
pela manifestação ou tomada de providências, as quais deverão responder no prazo
de  até  vinte  (20)  dias  contados  do  recebimento  do  pedido  no  setor  competente,
prorrogáveis de forma justificada uma única vez por igual período, conforme § 6º do
Art. 18 do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018. 
Art.  21.  Todas  as  unidades  acadêmicas  e  órgãos  da  UFG  deverão,  quando
solicitado, prestar apoio às ações da Ouvidoria da UFG. 
§  1º  A  direção  da  unidade  acadêmica  ou  órgão  da  UFG  será  responsável  pelo
recebimento, tratamento e oferecimento de resposta à manifestação encaminhada
pela Ouvidoria da UFG, nos prazos estabelecidos nesta Resolução. 
§ 2º Caso uma denúncia seja protocolada diretamente em unidade acadêmica ou órgão
da UFG, caberá à direção encaminhá-la à Ouvidoria para tratamento, conforme dispõe o
inciso I do Artigo 14 desta Resolução. 
§ 3º Fica facultado à direção de unidade acadêmica ou órgão da UFG a designação de
outro  servidor,  a  ela  subordinado,  para  o  tratamento  e  oferecimento  de  resposta  às
manifestações encaminhadas pela Ouvidoria da UFG, devendo o designado reportar-se
à direção por ocasião do oferecimento da resposta à respectiva manifestação. 
§ 4º A manifestação poderá ser encerrada, sem produção de resposta conclusiva, quando
o seu autor descumprir os deveres de: I- expor os fatos conforme a verdade; II- proceder
com lealdade, urbanidade e boa-fé; III- não agir de modo temerário; ou IV- prestar as
informações que lhe forem solicitadas para o esclarecimento dos fatos.37

36 A Coordenação de Processos Administrativos trata-se de um órgão vinculado diretamente à Reitoria e têm por
fim acompanhar, orientar e promover a gestão dos processos administrativos, que compreendem os Processos Ad-
ministrativos de Responsabilização de Empresas (PAR), Processos Administrativos Disciplinares (PAD), ritos su-
mário e ordinário, bem como os processos de Sindicância Investigativa (Sinve) e punitiva. Juntamente com o De-
partamento de Administração de Pessoas (DAP), a CDPA também desenvolve ações e procedimentos relativos à
acumulação de cargos.

37 Ibidem.



Em prol desse posicionamento, vale invocar a correta orientação da Controladoria-Geral

da União, no Manual de Processo Administrativo Disciplinar, atualizado até janeiro de 2021, nos

seguintes termos:

[...]  exige-se da autoridade pública a devida cautela quando se deparar  com delação
anônima, visto que, nada obstante a necessidade de promover a imediata averiguação, a
Administração  não  deve  reagir  imediatamente  com  a  instauração  de  processos
disciplinares  formais.  Faz-se  necessário,  de  início,  avaliar  a  pertinência  da  notícia
veiculada sob o manto do anonimato, averiguando a existência de indicativos mínimos
de  razoabilidade.  A  tal  procedimento  dá-se  o  nome  de  juízo  (ou  exame)  de
admissibilidade38.

A manifestação pode ser anônima ou identificada pelo nome. Se o usuário fizer uma

manifestação  identificada,  poderá  acompanhar  o andamento  e  conferir  a  resposta  no próprio

sistema,  ou  no  e-mail  que  informar.  No  caso  em  epígrafe,  o  denunciante  optou  pela  sua

identificação, o que não inviabiliza o encaminhamento da denúncia para outro órgão ou entidade,

quando couber, para manifestação ou adoção das providências pertinentes.  

A  identidade  do  denunciante  é  informação  protegida  pela  Lei  nº  12.527,  de  18  de

novembro de 2011, notadamente, pelo art. 31, que dispõe sobre o tratamento das informações

pessoais39. O § 3º do art. 2º da Portaria nº 1.037, de 3 de maio de 2021, complementa que: “O

acesso  às  informações  de  que  trata  o  caput  será  restrito  aos  agentes  públicos  legalmente

autorizados e com necessidade de conhecê-las, os quais estarão sujeitos à responsabilização por

seu uso indevido nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011, e demais normas aplicáveis”40.

Observa-se  que  até  mesmo  as  informações  pessoais  (dados  cadastrais;  atributos  genéticos;

atributos biométricos; e dados biográficos) poderão ser compartilhadas com os agentes públicos

legalmente autorizados, que serão responsabilizados pelo uso indevido dessas informações.

Em homenagem ao princípio da eficiência, a Administração Pública deve resguardar o

“[...]  serviço  público  contra  denúncias  vazias,  infundadas,  perseguições,  agressões  à  honra

perpetradas  por  desafetos  ou  por  pessoa  de  má-fé,  de  modo  a  evitar  que  [...]  terceiros

irresponsáveis viessem manchar a imagem e a distinção dos agentes públicos, zeladores da coisa

pública”41. Por essa razão, a denúncia de irregularidade deverá conter o mínimo de elementos

indicadores da ocorrência concreta de uma conduta ilícita ou de seu autor, “[...]  de modo que

notícias  vagas  podem ensejar  o  arquivamento  sumário  da  denúncia,  eis  que  não  se  afigura

38 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Manual de Processo Administrativo Disciplinar. Brasília: CGU, 
2021. p. 39.

39 BRASIL. 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. Brasília, DF, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 7 jan. 2022.

40 Ibidem.
41 Ibidem, p. 38.



razoável movimentar a máquina estatal, por demais dispendiosa, para apurar notícia abstrata e

genérica, em cujo teor não se encontram requisitos mínimos de plausibilidade”42.

A Portaria nº 581, de 9 de março de 2021, da Controladoria-Geral da União, prevê no art.

12, com alterações pela Portaria nº 3.126, de 30 de dezembro de 2021:  

Art. 12. O tratamento de manifestações de ouvidoria feito pelas unidades do SisOuv
compreende:
I - recebimento da manifestação;
II - registro da manifestação na Plataforma Fala.BR ou em sistema e ela integrado;
III - triagem;
IV - encaminhamento de manifestações para outro órgão ou entidade, quando cou-
ber;
V - análise prévia da manifestação;
VI - solicitação de complementação de informações aos manifestantes, quando cou-
ber;
VII - trâmite à unidade ou unidades responsáveis pelo assunto ou serviço objeto de ma-
nifestação; e
VIII - consolidação, elaboração e publicação da resposta conclusiva oferecida pela uni-
dade demandada.
[...]
§ 5º O encaminhamento de manifestações de que trata o inciso IV do caput deverá
ser realizado imediatamente após a triagem, com o propósito de não impactar no pra-
zo para atendimento da manifestação43. (grifos nosso).

Com  vistas  a  minimizar  os  custos  operacionais  com  processos  administrativos,  a

Controladoria-Geral  da  União,  acertadamente,  orienta  no  sentido  de  que  a  notícia  de

irregularidade evidencie o mínimo de elementos de materialidade e autoria capazes de justificar

o início das investigações pela Administração Pública. 

Destaca-se a redação do art. 15, § 1º, da Portaria CGU nº 581/2021, com alterações feitas

pela Portaria nº 3.126, de 30 de dezembro de 2021, nos seguintes termos:

Art. 15. Na análise prévia, deverão ser coletados elementos necessários para atuação da
ouvidoria e realizada a adequação, quando cabível, da tipologia e do assunto ou serviço
indicado pelo manifestante.
§ 1º Na análise prévia de denúncias, observada a competência do órgão ou entidade a
que a unidade esteja vinculada, deverá ser avaliada a existência de requisitos míni-
mos de autoria, materialidade e relevância que amparem a apuração da denúncia
pelo órgão ou entidade  44  . (grifos nosso).

Em complemento, o art. 16, § 1º, da Portaria CGU nº 581/2021, expõe:

 

42 Ibidem, p. 42.
43 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº 581, de 9 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. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-581-de-9-de-marco-
de-2021-307510563>. Acesso em:7 jan. 2022.

44 Ibidem.



Art. 16. Se as informações existentes na manifestação forem insuficientes para o seu tra-
tamento, as unidades de ouvidoria deverão solicitar ao usuário complementação de in-
formações.
§ 1º As solicitações de complementação de informações deverão ser atendidas pelo ma-
nifestante no prazo de vinte dias contados da data do seu recebimento, nos termos do §
2º do art. 18 do Decreto nº 9.492, de 201845.

Nesse ínterim, não é despiciendo lembrar que a Ouvidoria pode concluir o registro no

sistema do Fala.BR, sem que esse fato seja impedimento para novos registros consubstanciados

em  fortes  indícios  de  autoria  e  materialidade  –  relevância  e  plausibilidade  -  de  ilícitos

administrativos.  Desse  modo,  a  Administração  Pública  estará  vinculada  à  instauração  de

procedimento  correcional  para  averiguar  as  supostas  condutas  irregulares.  Caso  contrário,  é

perfeitamente lícito a Ouvidoria concluir a manifestação no sistema. 

Corroborando tal assertiva, o art. 19, § 5º, da Portaria nº 581/2021, alterada pela Portaria

nº 3.126/2021, da CGU, prevê que: 

§ 5º A informação sobre resolutividade registrada poderá ser alterada a qualquer
momento pela unidade de ouvidoria em razão da existência de novas informações
relacionadas às providências adotadas pela unidade responsável, cabendo à unidade
de ouvidoria avaliar sobre a sua relevância para os fins de sua comunicação ao manifes-
tante46. (grifos nosso).

Resta evidente que, considerando a clareza meridiana da dicção do dispositivo citado, é

lícito  à  Ouvidoria  manifestar  pela  resolutividade  da  manifestação,  quando  não  houver

providências a serem adotadas, e a qualquer tempo poderá alterar o registro resolutivo mediante

a apresentação de novos fatos e informações pelo manifestante, o que não ocorreu no caso em

tela. 

Sinteticamente, o Plano da Integridade 2020 da UFJ47 apresenta no Apêndice C o fluxo

interno do processo para tratamento de denúncias na Ouvidoria, conforme a figura abaixo.

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Plano da Integridade 2020. Jataí, GO, 2020. p. 88. Disponível em:

<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/65261>. Acesso em: 7 jan. 2022. 



FLUXO INTERNO DO TRATAMENTO DE DENÚNCIAS PELA OUVIDORIA DA UFJ



Registra-se que a  análise  prévia da Ouvidoria  possui,  no mínimo,  dois  propósitos.  O

primeiro seria o de otimizar o tempo dos servidores públicos com manifestações sem elementos

suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a deflagração de procedimento correcional.

O encaminhamento  de manifestações  infundadas  retarda  o andamento  de outros  processos  e

dispêndio  dos  servidores  públicos,  que  poderiam  utilizar  o  tempo  em  demandas  de  maior

complexidade.  O  segundo  seria  o  de  reduzir  os  custos  operacionais  impostos  para  os

administrados  e  para  a  Administração  Pública,  com a  autuação  de  sindicâncias  e  processos

administrativos  disciplinares,  sem indícios  relevantes  e plausíveis  de materialidade  e  autoria.

Esvaziados esses propósitos, podem surgir situações de empobrecimento e fragilização dos atos e

decisões administrativas, que asseguram a supremacia do interesse público. 

É certo que a regra estampada no art.  143 da Lei nº 8.112/1990 deve ser aplicada na

esfera federal do serviço público, sendo um dever do administrador público instaurar sindicância

ou processo administrativo  disciplinar  mediante  o  conhecimento  de  supostas  irregularidades.

Todavia,  o  atendimento  desse  imperativo  não  pode  se  esgotar  com  a  mera  instauração  da

providência disciplinar que traz consigo onerosos custos a serem suportados pela Administração

e seus agentes. 

Os custos evidenciam reflexos tanto materiais,  como os gastos financeiros,  resultados

negativos na produtividade da atividade-fim do órgão ou entidade, quanto imateriais, como o

desconforto causado no âmbito da repartição, repercussões na imagem e segurança jurídica da

instituição, desgaste emocional e psicológico dos agentes públicos, entre outros. 

Em atenção aos princípios da eficiência e do interesse público por meio da racionalização

dos procedimentos administrativos, a custosa e reservada sede disciplinar deve ser inaugurada,

em última  instância,  quando  identificados  elementos  mínimos  de  autoria  e  materialidade  ou

quando outros instrumentos não punitivos restarem infrutíferos para restabelecer a ordem interna

ou inibir a desordem administrativa. 

Por  derradeiro,  a  UFJ,  instituição  pública  de  ensino superior,  prima pela  juridicidade

administrativa e privilegia a autonomia das estruturas organizacionais, assegurando os princípios

democráticos e a transparência de todos os seus atos. Em homenagem às diretrizes da integridade

pública, especialmente, a transparência, a UFG e a UFJ publicam seus atos administrativos em

suas respectivas páginas na internet. Ademais, caso o cidadão/servidor/discente não encontre a

informação  publicizada  poderá  solicitá-la  formalmente  ao  órgão  e  unidades  relacionados  à

matéria. 

Com o espírito de cooperação, participação e consensualidade, os gestores e a Reitoria da

UFJ colocam-se à disposição da comunidade acadêmica e da Procuradoria da República para

solucionar dúvidas e prestar outros esclarecimentos.



Respeitosamente, 
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