
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do atual cenário mundial de luta contra a disseminação do vírus COVID-19 (Coronavirus) e da necessidade 

de adoção de medidas indispensáveis para a preservação da vida e da saúde pública, uma série de ações excepcionais e 

temporárias vêm sendo adotadas pelo Estado brasileiro para adequar-se aos novos desafios,  dentre eles o de manter o 

funcionamento da administração pública com o adequado atendimento à população, mesmo tendo grande parte de sua 

força de trabalho em isolamento ou em atuação direta nas ações de contenção do vírus. É nesse contexto que se insere a Lei 

n. 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia e a recente Medida Provisória n. 928, de 23 de 

março de 2020, que estabelece a possibilidade de suspensão de prazos da Lei de Acesso à Informação em casos específicos. 

Em face de tantas mudanças, é natural que sobrevenham dúvidas, as quais é nosso papel esclarecer. Dentre os 

principais questionamentos que a Ouvidoria-Geral da União vem recebendo desde a instauração do estado de calamidade, 

sobressaem dúvidas acerca de eventual suspensão dos prazos de ouvidoria de que trata a Lei n. 13.460, de 2017, e o Decreto 

n. 9.492, de 2018. Nesse sentido, informamos que, diante do cenário atual, não há sinalização de que os prazos de ouvidoria 

sejam suspensos. 

Entendemos que, em um momento crítico no qual vários cidadãos, usuários de serviços públicos, veem-se diante de 

grandes e excepcionais desafios, as Ouvidorias Públicas devem buscar meios para atendê-los, consideradas as limitações 

advindas do estado de calamidade e isolamento social, como a necessidade de restrição ao atendimento e tratamento 

presenciais, que se alinham ao dever de adotar medidas que visem a proteção, a saúde e a segurança dos cidadãos, previstas 

nos incisos VIII e X do art. 5º da Lei nº 13.460, de 2017. 

Além disso, ressaltamos, que, segundo a legislação vigente, o prazo para atendimento às manifestações de ouvidoria 

é de 30 dias, prorrogável por igual período – isto é, o dobro daquele estabelecido na Lei de Acesso à Informação (LAI) para 

atendimento aos pedidos regidos por aquela Lei. Também, há todo um fluxo processual, recursal e sancionatório no âmbito da 

LAI que diverge da lógica de tratamento das manifestações de ouvidoria, trazendo necessidades distintas, inclusive no que diz 

respeito à segurança jurídica de agentes públicos. 

Recordamos, ainda, que nem toda manifestação exige a busca de informações no órgão ou esforço a ser 

empreendido durante o prazo de resposta conclusiva ao manifestante, como são, por exemplo, os casos do elogio e também 

da denúncia, a qual pode ter resposta conclusiva com o envio para a área de apuração, passando a ter rito próprio a ser 

observado. Assim, fica claro que cada espécie de manifestação possui um grau distinto de complexidade em seu tratamento, 

e desafios próprios no âmbito de cada órgão, ainda a serem avaliados nesse momento de readequação de nossas atividades. 

Finalmente, importa salientar que a Ouvidoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder 

Executivo federal, levará em consideração em suas ações de acompanhamento e monitoramento da atuação das unidades 

setoriais a situação excepcional decorrente dos efeitos da Lei nº 13.979, de 2020, pautando-se pela razoabilidade e pela 

proporcionalidade em suas ações, orientações e recomendações. 

A equipe da Ouvidoria-Geral da União segue à disposição de todas as unidades do SISOUV. 

 

 

 

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus) é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

Ouvidoria-Geral  

da União 


