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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – TRF 1ª REGIÃO  
DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA - DIGES  
SEÇÃO DE APOIO A OUVIDORIA ADMINISTRATIVA – SEOUV 
 

A Ouvidoria recebe demandas tanto administrativas quanto judiciais referentes à 
Representação por Excesso de prazo, que são encaminhadas às respectivas unidades 
administrativa do TRF1, Seções e Subseções Judiciárias  e Gabinetes de Desembargadores de 
modo a obter juntos aos setores competentes pela demanda a resposta efetiva para ser enviada 
aos jurisdicionados. 

As demandas tanto administrativas como judiciais são recebidas pelo Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, em processos eletrônicos, e encaminhados às Unidades 
Administrativas  para serem respondidas diretamente, aos demandantes. 

Em relação as demandas por excesso de prazo, as mesmas são enviadas pela 
Ouvidoria quando recebidas dos gabinetes. 

Além das demandas recebidas pelo SEI, são recebidas também, demandas por 
telefone ou e-mail, e em alguns casos são gerados processos nos Sei e encaminhados aos setores 
competentes para manifestação. 

Atendimentos por e-mail ou telefone 

(*)E-mail 1.177 

Telefone 651 

Total 1.828 

(*) das manifestações recebidas por e-mail 347 foram autuadas no Sei, a grande 
maioria das  solicitações se referem a processo do tipo Representação por excesso de prazo 

PROCESSOS (Sei) COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO de 1º/01 a 17/12/2021 NA SOUV: 

TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

LAI 14 15 9 12 13 4 10 7 3 11 12 7 117 
Denúncia 1 1 2 1 3 0 3 0 1 7 3 3 25 
Elogio 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 
Pedido de 
Informação 43 49 35 85 37 34 51 45 16 28 34 18 475 

Reclamação 22 26 26 27 12 15 9 12 10 14 12 14 199 
Sugestão 0 0 1 1 0 0 4 1 0 3 1 1 12 
Excesso de 
prazo(*) 203 115 110 121 89 150 199 138 174 131 171 82 1683 

TOTAL 283 207 183 248 154 203 276 204 204 195 233 125 2515 
Fonte: TRF1-SEOUV 

 O presente relatório adotou os dados armazenados pelo sistema do processo 
administrativo eletrônico – SEI e controle feito utilizando planilha Excell. 
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(*) No tipo de processo representação por excesso de prazo utilizou-se apenas as anotações 
contidas na planilha excell, uma vez que o sistema Sei não possibilita fazer tal levantamento.  

Dos 2.515 processos que tramitaram na Seouv 2.377 foram concluídos em 2021 restando 
138 sem finalização, todos do tipo Representação por excesso de prazo. 

No tocante às manifestações relacionadas à Lei de acesso à informação (LAI) – Lei 
12.527/11, atendendo ao art. 41, III, da Resolução 215/2015, do CNJ, pode-se verificar a situação 
das demandas recebidas nesta Ouvidoria Administrativa, que tiverem autuação dos respectivos 
processos, conforme demonstrativo a seguir: 

 

MANIFESTAÇÕES QUANTIDADE 

Recebidas 117 

Atendidas 117 

Não atendidas ou indeferidas 0 

Em andamento 0 

 

Estas demandas foram solicitadas em sua grande maioria por candidatos que participaram 
do concurso público realizado para o preenchimento do quadro de pessoal, deste Tribunal, em 
2017, ainda em vigor. 

Em 2021 foram feitos ajustes em alguns despachos com o objetivo de tornar mais claro a 
necessidade de devolução dos processos para a Ouvidoria para as anotações necessárias. 

Em relação ao gerenciamento de riscos da unidade, foi aberto o PeaSei 0059415-
67.2021.4.01.8000, onde já foram inseridos a ficha de Mapeamento de Processo Crítico e o 
Formulário de Análise e Gerenciamento de Riscos. 

No dia 15 de dezembro a servidora Rosângela da Cruz Silva participou de reunião com 
servidores de outras Ouvidorias do Judiciário, com o objetivo de conhecer os sistemas adotados 
por outros Tribunais tendo em vista a necessidade de adequação da Ouvidoria do TRF à Resolução 
CNJ 432, de 27 de outubro de 2021, a memória da reunião foi encaminhada à Diges para ciência. 

Para 2022 é esperado a conclusão do PeaSei 0011716-17.2020.4.01.8000, que trata da 
reestruturação da Ouvidoria do TRF1, também necessário estudar a possibilidade de se fazer um 
acordo de cooperação com algum dos Tribunais cujos sistemas atendem ao previsto na Resolução 
já citada.   

 

 


