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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30/TRF4
Dispõe sobre o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal e das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 4ª
Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 0014352-16.2013.4.04.8000, e considerando as disposições da Lei
nº 12.527, de 18/11/2011, o Regimento Interno do TRF da 4ª Região, a Resolução nº 103, de 24/02/2010, do Conselho Nacional de
Justiça, a Resolução nº 65, de 08/10/2010, do TRF da 4ª Região, a Resolução nº 49, de 16/05/2012, do TRF da 4ª Região, e os Processos
Administrativos 00/11.00217-4 e 10.1.000028349-8, resolve:
Art. 1º Regulamentar o funcionamento da Ouvidoria Judicial, órgão destinado a intermediar a comunicação entre a
Justiça Federal de 1º e 2º Graus e os cidadãos, por meio do recebimento e análise de manifestações, acompanhando o processamento
destas junto às unidades específicas para as quais forem direcionadas, propondo medidas de aprimoramento e conferindo transparência à
prestação jurisdicional.
CAPÍTULO I – OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
Art. 2º Constituem objetivos da Ouvidoria:
I - Aprimorar o atendimento aos jurisdicionados e demais cidadãos e promover maior acesso às informações e
transparência.
II - Fomentar o cumprimento efetivo das finalidades da Justiça, o que incide ainda sobre a imagem do Judiciário Federal
perante a sociedade.
III - Canalizar o contato direto dos jurisdicionados com a Justiça Federal de 1º e 2º Graus a fim de, a par de suas
manifestações, gerar e fornecer subsídios à administração para direcionamento de ações administrativas de aperfeiçoamento.
IV - Contribuir para o fortalecimento do sentido e do exercício da cidadania.
Art. 3º A direção administrativa da Ouvidoria será exercida pelo Desembargador Federal Ouvidor, no Tribunal, e pelos
Juízes Federais Ouvidores, nas Seções Judiciárias.
§ 1º Compete ao Desembargador Federal Ouvidor do Tribunal a coordenação e supervisão das atividades das
Ouvidorias no âmbito da 4ª Região, especialmente no que diz respeito à definição de diretrizes estratégicas, prioridades e metas.
§ 2º No âmbito das Seções Judiciárias, compete ao Juiz Federal Ouvidor assegurar o alinhamento às diretrizes
estratégicas, prioridades e metas definidas para as Ouvidorias da Justiça Federal da 4ª Região.
§ 3º As manifestações dos cidadãos serão recebidas e encaminhadas pela Ouvidoria vinculada ao órgão detentor da
informação ou da competência para adotar as providências cabíveis.
Art. 4º Compete à Ouvidoria:
I - Receber reclamações e denúncias e acompanhar as apurações e providências.
II - Ouvir informações, críticas e sugestões e proceder aos encaminhamentos de análise quanto à pertinência,
oportunidade e relevância.
III - Esclarecer dúvidas e responder a consultas.
IV - Receber elogios e divulgá-los.
V - Sugerir medidas de aprimoramento dos serviços aos jurisdicionados.
VI - Solicitar às unidades providências em relação às manifestações recebidas e acompanhar o desenvolvimento destas
ações.
VII - Dar retorno a todas as manifestações esclarecendo o suscitado ou informando as providências encaminhadas ou
adotadas.
VIII - Organizar e manter atualizados os registros das manifestações recebidas, dos encaminhamentos dados e das
respectivas respostas, a fim de propor a adoção de medidas administrativas de aprimoramento.
IX - Divulgar permanentemente os dados acerca de sua atividade e promover sua utilização como canal direto com o
jurisdicionado.

X - Receber, dar encaminhamento e gerir as solicitações com base na Lei de Acesso à Informação dirigidas à Justiça
Federal de 1º e 2º Graus.
XI - Encaminhar consultas, reclamações, denúncias e postulações que exijam providência ou manifestação da
competência administrativa dos órgãos da Justiça Federal de 1º e 2º Graus.
Art. 5º A Ouvidoria Judicial obedecerá aos seguintes princípios:
I - Discrição e fidedignidade no encaminhamento das questões.
II - Promoção da comunicação fácil, informal, acessível, ágil, objetiva e imparcial.
III - Transparência dos procedimentos.
IV - Articulação com a administração, os órgãos e as unidades da Justiça Federal de 1º e 2º Graus.
V - Preservação da dignidade e respeito às pessoas envolvidas nas questões tratadas.
VI - Correção dos procedimentos ineficientes, incorretos ou abusivos na prestação dos serviços.
VII - Efetividade nas respostas às manifestações.
VIII - Resguardo das informações de caráter sigiloso.
IX - Desempenho de papel educativo para esclarecer as formas de acesso a serviços e informações.
Art. 6º Compete aos órgãos e unidades da Justiça Federal de 1º e 2º Graus:
I - Responder as mensagens encaminhadas pela Ouvidoria Judicial, prestando as informações acerca dos serviços e
procedimentos da respectiva área de atuação, observados, no caso das demandas com base na Lei de Acesso à Informação Pública, os
prazos legais.
II - Participar na elaboração de materiais para divulgação de dados e procedimentos de suas atividades.
III - Promover melhorias e resolver as ineficiências e incorreções suscitadas a partir das manifestações encaminhadas
pela Ouvidoria Judicial.
Art. 7º Não serão admitidos pela Ouvidoria:
I - Notícias de fatos que constituam crimes, tendo em vista as competências institucionais do Ministério Público e das
polícias, nos termos dos arts. 129, inciso I, e 144 da Constituição Federal;
II - Reclamações, críticas ou denúncias anônimas.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a manifestação será devolvida ao remetente com a devida justificação e
orientação sobre o seu adequado direcionamento. Na hipótese do inciso II, a manifestação será arquivada, ou, a critério do Ouvidor,
poderá ser encaminhadas internamente ao Órgão mencionado na reclamação, crítica ou denúncia anônimas, tão somente para fins de
notícia.
CAPÍTULO II – ATENDIMENTO
Art. 8º Os meios de recebimento das manifestações objeto da Ouvidoria são:
I - Formulário eletrônico disponível no Portal da Justiça Federal da 4ª Região, com link próprio a este fim.
II - Correspondências e demais expedientes.
III - Caixas de sugestões dispostas em locais de acesso público.
IV - Telefone e fax exclusivos para o fim da Ouvidoria.
V - Notícias e reportagens.
VI - Atendimento presencial.
Art. 9º Assim que recebida a manifestação, seu teor será analisado para fins de classificação e identificação do melhor
encaminhamento, tendo em vista a efetividade na solução da questão suscitada.
Art. 10. Serão mantidos registros das manifestações recebidas, dos encaminhamentos e dos retornos ao interessado,
assim como outros que se mostrem necessários ao controle e planejamento das atividades da Ouvidoria.
Art. 11. As respostas corriqueiras, informações e orientações gerais, como as de acesso a dados já disponíveis aos
cidadãos, devem ser repassadas de imediato ao consulente pela Ouvidoria.
Art. 12. No caso de pedido de informação, será encaminhado à unidade competente para que responda ao solicitante.
Art. 13. No caso de reclamação, será inicialmente encaminhada à unidade envolvida para esclarecimento, sendo a
Ouvidoria encarregada da resposta ao reclamante, observado o registro e controle (fluxograma anexo).
Parágrafo único. A Ouvidoria poderá, a critério do Desembargador Ouvidor ou Juiz Ouvidor, encaminhar a reclamação
a outras áreas para conhecimento, providências e/ou apuração.
Art. 14. A sugestão, após conhecimento do Desembargador Ouvidor ou Juiz Ouvidor, será encaminhada à área
competente para análise, conforme fluxograma anexo.

Art. 15. A denúncia será encaminhada inicialmente ao Desembargador Ouvidor ou Juiz Ouvidor.
§1º Tratando-se de denúncia relativa ao 1º grau de jurisdição, será encaminhada à Corregedoria da 4ª Região.
§2º Se denúncia relativa ao Tribunal, o encaminhamento adequado da questão será definido pelo Desembargador
Ouvidor.
Art. 16. O elogio será encaminhado à unidade envolvida e à unidade hierarquicamente superior para conhecimento,
ficando a Ouvidoria Judicial encarregada do retorno, quanto ao procedido, a quem o tenha realizado.
Art. 17. O encaminhamento das manifestações, bem como o fluxo de informações entre a Ouvidoria e as unidades,
observados os princípios do art. 5º, dar-se-ão por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI –, nos termos dos artigos 1º e 2º da
Resolução nº 65, de 08/10/2010, do TRF da 4ª Região.
CAPÍTULO III – RESPONSABILIDADES E PRAZOS
SEÇÃO I – RESPONSABILIDADES
Art. 18. Cada unidade é responsável pelas informações que prestar, seja diretamente ao cidadão, seja à Ouvidoria
Judicial.
Art. 19. A resposta a reclamações e sugestões será elaborada pela Ouvidoria, após ouvir a unidade envolvida e/ou outra
unidade que julgar necessário.
Art. 20. A Ouvidoria Judicial deverá garantir a todos os demandantes e envolvidos nas questões suscitadas discrição e
fidedignidade ao que for transmitido.
Art. 21. A divulgação dos dados ao público deverá preservar a identidade e, se for o caso, a dignidade dos cidadãos que
acessarem a Ouvidoria Judicial.
Art. 22. No caso das demandas com base na Lei de Acesso à Informação, respeitará o estabelecido nesse normativo.
SEÇÃO II – PRAZOS
Art. 23. Visando ao tratamento célere e adequado às questões demandadas, ficam estabelecidos os seguintes prazos:
I - Pedido de informação: as unidades possuem até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento para enviar resposta ao
interessado. Em caso de reiteração do encaminhamento pela Ouvidoria, o prazo será de 2 (dois) dias úteis.
II - Reclamação: a unidade reclamada tem até 10 (dez) dias úteis para se manifestar à Ouvidoria. Caso reiterado o
encaminhamento da Ouvidoria, a unidade reclamada terá 5 (cinco) dias úteis para manifestação em caráter urgente.
III - Sugestão: a unidade terá 20 (vinte) dias úteis para se manifestar à Ouvidoria. Em caso de reiteração do
encaminhamento pela Ouvidoria, o prazo será de 5 (cinco) dias úteis.
IV - Elogio: a unidade elogiada tomará conhecimento e a Ouvidoria providenciará o retorno imediato ao cidadão.
V - Denúncia: a Ouvidoria deve acusar o recebimento da manifestação no máximo em 2 (dois) dias úteis, solicitando ao
denunciante que aguarde a apuração ou forneça mais subsídios. Novo contato deverá ser realizado ao término da apuração para
informação dos resultados.
VI - As demandas com base na Lei de Acesso respeitarão os prazos nela estabelecidos.
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. A manifestação que não for respondida no prazo e pelo meio estabelecido nesta Instrução Normativa será
encaminhada ao Ouvidor para as medidas cabíveis.
Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando a IN-42-O-01.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Victor Luiz dos Santos Laus, Presidente, em 18/11/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código
verificador 5029882 e o código CRC 35784D9D.

(*) Republicada para acréscimo de disposição no artigo 3º e subsequente renumeração.
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