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APRESENTAÇÃO

Este documento foi idealizado para permitir que os públicos externo e interno dos 
órgãos da Justiça Eleitoral (JE) conheçam as atividades realizadas pelas Ouvidorias 
Eleitorais, a abrangência de suas atribuições e os procedimentos relativos ao processa-
mento das demandas recebidas nessas unidades.

O escopo inicial – criar orientações para procedimentos a serem utilizadas na Ouvidoria 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – foi ampliado por meio da participação do Colégio de 
Ouvidores da Justiça Eleitoral (Coje) e das demais Ouvidorias Eleitorais, que apresen-
taram propostas e sugestões. Essas recomendações fizeram com que esse documento 
ganhasse relevo e maior aplicabilidade no âmbito de todas as Ouvidorias que integram a 
JE, promovendo transparência e possibilitando a fiscalização da atuação administrativa por 
toda a sociedade, de modo a monitorar a forma de realização de suas atividades. Dessa 
forma, é possível verificar se os procedimentos preestabelecidos estão sendo observados, 
de maneira geral e em cada caso concreto.

 O trabalho visa, também, orientar todas as pessoas que, mesmo de forma transi-
tória, atuem nas Ouvidorias Eleitorais, bem como trazer diretrizes de atuação às unidades 
e aos órgãos que recebem, via Ouvidorias, demandas vinculadas às suas atribuições ou 
condutas.

A sistematização das ações da Ouvidoria, neste documento, dá visibilidade ao 
panorama geral dos trabalhos desenvolvidos pelas Ouvidorias da JE, que são agrupados em 
eixos, os quais serão detalhados ao longo destas orientações, resguardadas as atribuições 
e as peculiaridades da Ouvidoria de cada Tribunal Eleitoral, que são:

a) atendimento de pedidos de informações e esclarecimentos, sugestões, recla-
mações, denúncias, críticas e elogios sobre as atividades do Tribunal;

b) atendimento de demandas fundadas na Lei de Acesso à Informação (LAI);

c) atendimento de demandas relativas a informações eleitorais;

d) atendimento de demandas fundadas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD); 

e) recebimento e tratamento de demandas ou notícias que tenham por base alegações 
de discriminação ou assédio no trabalho;

f) processamento de demandas relacionadas à violência política e à inclusão de 
grupos minorizados;

g) realização de audiências públicas, interação com outras instituições e desenvol-
vimento de atividades internas ao Tribunal, como a participação em grupos de trabalho, 
dentre outras atribuições.
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A consolidação trazida neste documento tem seus fundamentos nas Leis nºs 12.527, 
de 18 de dezembro de 2011 (LAI); 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD); 13.460, de 26 
de junho de 2017 (Lei do Usuário do Serviço Público); 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei 
do Procedimento Administrativo no âmbito da União); e na Resolução-CNJ nº 432, de 27 
de outubro de 2021, que dispõe sobre as atribuições, a organização e o funcionamento das 
Ouvidorias dos Tribunais, da Ouvidoria Nacional de Justiça e dá outras providências, dentre 
outras normas aplicáveis, ainda que de forma subsidiária.

A aplicabilidade destas orientações depende da interpretação conjunta das instruções 
aqui trazidas com a missão, os valores e os objetivos da Ouvidoria Eleitoral, os regula-
mentos e o planejamento estratégico do Tribunal, bem como as decisões administrativas 
proferidas pelas ouvidoras e ouvidores titulares ou substitutos(as) da unidade.

Como todo trabalho inicial, merece aprimoramento e adaptação contínuos. Nesse 
contexto, considerando-se ainda que inovações legislativas ou de entendimento podem 
ter reflexo neste documento, e que as Ouvidorias Eleitorais são um canal aberto para o 
recebimento de sugestões de melhoria, inclusive no que concerne à sua atuação, é impor-
tante que, ao fazer uso dele, verifique-se se houve alterações normativas, que devem ser 
consideradas para fins de acréscimo, supressão ou alteração de texto.

Contamos com a colaboração de todas e todos para a excelência de nossos trabalhos. 
Assim, eventuais manifestações acerca deste documento são bem-vindas e esperadas.

Larissa Almeida Nascimento
Juíza Ouvidora do TSE

Kamile Moreira Castro
Presidente do Coje
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1. CONCEITOS

a) DEMANDAS OU MANIFESTAÇÕES: solicitações de atendimento recebidas, 
processadas, respondidas ou que recebam outras formas de tratamento pela 
Ouvidoria integrante do organograma do Tribunal Eleitoral, encaminhadas sob 
a forma de pedidos de informações, sugestões, questionamentos, reclamações, 
denúncias, agradecimentos, elogios sobre as atividades da instituição e notícias 
de assédio ou de discriminação no ambiente de trabalho.

b) CIDADÃ, CIDADÃO, ENTE SOCIAL, MANIFESTANTE, PARTE INTERESSADA, 
REQUERENTE, DEMANDANTE, ELEITORA ou ELEITOR: pessoa física ou 
jurídica que encaminha demanda ou manifestação ao Tribunal Eleitoral por meio 
da Ouvidoria.

c) SUGESTÃO: demanda que apresenta ideia ou inovação para os processos de 
trabalho das unidades administrativas ou dos sistemas e serviços prestados pelo 
Tribunal Eleitoral.

d) RECLAMAÇÃO: manifestação de desagrado que pode ser uma irresignação, 
queixa ou protesto apresentado contra serviço prestado, ação ou omissão dos 
órgãos da JE e das pessoas que neles trabalham.

e) ELOGIO: manifestação de louvor, expressão de admiração ou aprovação pelo 
serviço prestado dirigido às trabalhadoras e aos trabalhadores do Tribunal Eleitoral 
ou ao próprio Tribunal.

f) DENÚNCIA: demanda que indica a intenção de noticiar, delatar ou apontar fatos 
ou condutas que tenham relação com as atividades do Tribunal ou que se entenda 
que devam ser recebidas ou processadas pela Ouvidoria. 

g) INFORMAÇÕES DE TÍTULO DE ELEITOR: demanda que veicula dúvidas quanto 
à situação eleitoral pessoal, a operações no Cadastro Nacional de Eleitores, 
certidões eleitorais e outras informações relacionadas ao exercício ou à pretensão 
de exercício da cidadania ativa e passiva.

h) CURSO À DISTÂNCIA: dúvidas ou questionamentos sobre o treinamento de 
mesárias, mesários e auxiliares nos pleitos eleitorais.

i) AGRADECIMENTO: manifestação que envolve agradecimento aos serviços 
prestados pela JE ou pela Ouvidoria.

j) INFORMAÇÃO: demanda fundada na Lei de Acesso à Informação e na Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, ou questões que versem sobre fatos, documentos, 
dados e/ou esclarecimentos relacionados ao Tribunal, às pessoas que nele 
trabalham, a seus sistemas e aplicativos, dentre outros.
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k) NOTÍCIA DE ASSÉDIO OU DE DISCRIMINAÇÃO: demanda que veicula infor-
mação acerca de contexto em que trabalhadora ou trabalhador do Tribunal Eleitoral 
se sinta vítima ou tenha a percepção de haver sofrido ou ter observado situação 
que envolva assédio ou discriminação no ambiente de trabalho. 

l) UNIDADE: área ou setor do Tribunal Eleitoral que receba demandas provindas da 
Ouvidoria.

m) ENVOLVIDA ou ENVOLVIDO: pessoa física ou jurídica, sob qualquer vínculo insti-
tucional, mencionada na manifestação ou cuja instrução acabe por abranger.

n) ATENDENTE: pessoa que, sob qualquer vínculo institucional, recebe, processa ou 
arquiva demandas recebidas por meio da Ouvidoria ou a elas responde.

o) REPRESENTANTE: pessoa designada como representante das unidades adminis-
trativas do Tribunal Eleitoral, responsável por receber demandas no sistema da 
Ouvidoria e a elas responder.

2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

O contato com as Ouvidorias Eleitorais pode ser realizado de diversas formas, 
conforme preconiza o art. 7º da Res.-CNJ nº 432/2021:

[...]
Artigo 7º Os tribunais instituirão uma diversidade de canais de atendimento, devendo 
dispor, ao menos, de:
I - presencial;
II - formulário eletrônico;
III - por correspondência física ou eletrônica; e
IV - por ligação telefônica.
§ 1º A Ouvidoria será localizada preferencialmente no andar térreo e deve ser 
sinalizada, por meio de placas e informações adequadas.
§ 2º Os canais de atendimento devem observar condições de acessibilidade ao 
usuário com deficiência ou mobilidade reduzida.
§ 3º As Ouvidorias observarão a Resolução CNJ nº 425/2021, pertinente ao 
atendimento à população em situação de rua.
§ 4º A Ouvidoria poderá utilizar quaisquer aplicativos ou ferramentas tecnológicas 
que se mostrem adequadas ao serviço, devendo priorizar o Balcão Virtual, previsto 
na Resolução CNJ nº 372/2021.
§ 5º Cada órgão do Poder Judiciário disponibilizará, no respectivo sítio eletrônico 
oficial, em campo permanente e em destaque, na página inicial, ícone para acesso 
à página da Ouvidoria.
[...].
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Em virtude das novas disposições trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, o processamento de manifestações recebidas por e-mail deve se dar como 
atendimento excepcional, em virtude da necessária celeridade no andamento da demanda. 
Nesse contexto, somente são respondidas as demandas formuladas por mensagem 
eletrônica que contenham todos os requisitos que permitam resposta, caso em que é feito 
seu registro manual no sistema eletrônico da Ouvidoria, por meio do qual a resposta é 
encaminhada ao(à) manifestante. As demais demandas que porventura sejam enviadas 
por e-mail e que não possam ser atendidas por esse meio, em virtude de ausência de 
informações necessárias ou falta de requisitos de segurança para o tratamento de dados 
pessoais, podem ser respondidas com a orientação de que a pessoa interessada a registre 
via formulário eletrônico.

Segue modelo exemplificativo, adotado pela Ouvidoria do TSE:

Visando atendê-lo de forma mais eficiente e rápida possível, o Tribunal Superior 
Eleitoral tem uma forma exclusiva de atendimento ao usuário, o Sistema de 
Atendimento ao Cidadão – SAC.
O uso do formulário evita respostas múltiplas dadas pelas unidades e evita o trânsito 
desnecessário de dados.
As comunicações recebidas através do formulário são respondidas, em regra, em 
poucas horas. Esse prazo será maior caso seja indispensável consultar setores 
diversos à Ouvidoria, para atender de forma integral o pedido formulado.
Para informações sobre o título de eleitor, selecione a opção correspondente e 
informe os dados da inscrição eleitoral.
Este procedimento adotado para o seu atendimento busca, ainda, permitir que 
o Tribunal Superior Eleitoral faça o registro das operações envolvendo dados 
pessoais, conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados.

As Ouvidorias também prestam atendimento ao público por telefone de segunda a sexta-
-feira e, excepcionalmente, em feriados, recessos, vésperas e dias das eleições, por meio de 
números de telefone divulgados na página da Ouvidoria, no sítio eletrônico do Tribunal.

Presencialmente, a Ouvidoria atende o público externo em horário e local previamente 
determinados e divulgados, para onde devem ser dirigidas, ainda, as correspondências 
físicas. 

Visando ao atendimento do § 4º do art. 7º da Res.-CNJ nº 432/2021, posterior à 
Resolução-TSE nº 23.435, de 5 de fevereiro de 2015, a Ouvidoria deve priorizar o uso 
do Balcão Virtual como ferramenta tecnológica, acrescentando-o às suas formas de 
atendimento.

Em situações específicas, as formas de atendimento podem ser suspensas ou 
alteradas por ato de autoridades ou novas regulamentações.

O procedimento a ser adotado na Ouvidoria, para processamento da demanda, será 
adequado ao canal de atendimento escolhido pela usuária ou pelo usuário, conforme expli-
citado no tópico que trata das atribuições da Ouvidoria.
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3. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

A inclusão cidadã se dá também por meio de ações específicas e de ações transversais 
às atividades realizadas. Assim, as Ouvidorias Eleitorais visam promover um atendimento 
mais humanizado, de maneira que o acolhimento seja a marca principal do atendimento, 
em qualquer atuação desses órgãos.

Com esse objetivo, levam a efeito as diretivas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que preconizam a facilidade de acesso da cidadã e do cidadão, a linguagem simples, a 
capacitação para o atendimento de pessoas com deficiência, o combate ao assédio e à 
discriminação, os quais constituem importantes meios de integração da Agenda 2030 da 
Organização da Nações Unidas ao Poder Judiciário.

A inclusão, nesse contexto, não resulta somente em benefício à cidadã ou ao cidadão, 
mas também contribui para que a escuta ativa e a participação qualitativa de todos melhore 
a eficiência da administração pública.

Nessa linha, as Ouvidorias Eleitorais podem fomentar a participação popular reali-
zando audiências públicas, buscando trocar experiências e boas práticas junto com outras 
instituições e desenvolvendo atividades e projetos externos à JE. 

Para desenvolver essas atribuições, devem ser observados, nos atendimentos, os 
direitos básicos previstos no art. 5º da Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, 
proteção e defesa dos direitos da usuária e do usuário dos serviços públicos da adminis-
tração pública; o contido na Resolução-CNJ nº 4251, de 8 de outubro de 2021, que institui, no 
âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação 
de Rua e suas interseccionalidades; a Resolução-CNJ nº 351, de 28 de outubro de 2020, 
que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, e a Resolução-CNJ nº 4322, de 27 
de outubro de 2021, que dispõe sobre as atribuições, a organização e o funcionamento das 
Ouvidorias dos Tribunais, da Ouvidoria Nacional de Justiça e dá outras providências, dentre 
outras normas.

Com esse objetivo, atendentes das Ouvidorias Eleitorais precisam ser qualificados(as) 
para adequar seus procedimentos a necessidades de acessibilidade e inclusão diversas, 
principalmente àquelas vislumbradas em casos concretos ou contextos específicos.

1 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 425, de 8 de outubro de 2021. Institui, no âmbito do 
Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccio-
nalidades. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4169. Acesso em: 19 out. 2021.
2 BRASIL. Resolução nº 432, de 27 de outubro de 2021. Dispõe sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento das Ouvidorias dos tribunais, da Ouvidoria Nacional de Justiça e dá outras providências. 
Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/194811/2021_res0432_cnj.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y. Acesso em: 30 nov. 2021. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4169
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/194811/2021_res0432_cnj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/194811/2021_res0432_cnj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Assim, caso necessário, o atendimento pode ser realizado fora das salas das Ouvidorias; 
no térreo da instituição; em Cartórios Eleitorais; em centrais de atendimento, ou em outros 
ambientes, e em horário diverso daquele do expediente do órgão, quando justificada a neces-
sidade e mediante autorização da autoridade competente, conforme cada caso. É importante 
observar, de qualquer forma, que essas disposições não devem afastar cidadã e cidadão dos 
espaços de participação deliberativa do Tribunal.

As Ouvidorias podem, ainda, com a devida autorização, estabelecer parcerias com 
outras unidades, como as áreas de gestão de pessoas e de administração dos Tribunais ou 
de outros órgãos. Essa cooperação visa à realização de atendimentos eficientes, econô-
micos e efetivos a pessoas com necessidades especiais, quando eventual habilidade 
técnica possa ser oferecida por essas unidades, como o domínio da escrita braile ou da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou ainda um fluxo de atendimento adaptado.

4. ATENDIMENTO NAS OUVIDORIAS ELEITORAIS 

As Ouvidorias Eleitorais se apresentam como canais efetivos para a comunicação 
entre a sociedade e a JE, viabilizando o controle social dos atos institucionais e das infor-
mações produzidas ou custodiadas por seus órgãos, por meio do acesso à informação, 
com vista à realização democrática da gestão de informações públicas.

Para tanto, a Res.-CNJ nº 432 preconiza que:

[...]
Art. 4º Os tribunais e o CNJ deverão dispor de ouvidorias judiciais, com estrutura 
permanente e adequada ao atendimento das demandas dos usuários, cabendo-lhes 
as seguintes atribuições, dentre outras que entenderem compatíveis com a sua 
finalidade:
I - funcionar como espaço de participação social, colaborando com a efetivação do 
Estado Democrático de Direito;
II - viabilizar o exercício dos direitos de cidadania e fomentar a participação social, 
auxiliando na transparência institucional e na promoção da qualidade do serviço 
público;
III - promover a efetividade dos direitos humanos ao ouvir, reconhecer e qualificar as 
manifestações apresentadas pelos cidadãos;
IV - atuar na defesa da ética, da transparência, da eficiência da prestação do serviço 
público;
V - estimular a conscientização dos usuários sobre o direito de receber um serviço 
público de qualidade e atuar na busca de soluções para os problemas apresentados;
VI - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em 
observância à legislação pertinente;
VII - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 
acompanhando o tratamento até a sua efetiva conclusão perante órgão;
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VIII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o tribunal 
ou conselho, atuando no sentido de construir soluções pacíficas, sem prejuízo de 
outros órgãos competentes; e
IX - contribuir para o planejamento e para a formulação de políticas relacionadas ao 
desenvolvimento das atividades constantes da Lei nº 13.709/2018, (LGPD).
Art. 5º Compete às Ouvidorias Judiciais e à Ouvidoria Nacional de Justiça:
I - receber manifestações, diligenciar junto aos setores administrativos competentes 
e prestar informações e esclarecimentos sobre atos, programas e projetos do 
respectivo tribunal ou conselho;
II - receber informações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as 
atividades do respectivo tribunal ou conselho e encaminhar tais manifestações 
aos setores competentes, mantendo o interessado sempre informado sobre as 
providências adotadas;
III - promover a tramitação das reclamações acerca de deficiências na prestação 
dos serviços, abusos e erros cometidos por servidores, magistrados, colaboradores 
e/ou terceiros;
IV - promover a interação com os órgãos que integram o respectivo tribunal ou 
conselho visando ao atendimento das demandas recebidas e ao aperfeiçoamento 
dos serviços prestados;
V - funcionar como instrumento de aprimoramento da gestão pública, por meio do 
encaminhamento aos demais órgãos e unidades administrativas do tribunal ou 
conselho de sugestões e propostas tendentes ao aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas, com base nas manifestações recebidas;
VI - aferir a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Ouvidoria;
VII - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações 
recebidas e providências adotadas; e
VIII - encaminhar ao Pleno do tribunal relatório das atividades desenvolvidas pela 
Ouvidoria, com a periodicidade fixada pelo respectivo tribunal.
§ 1º O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), previsto na Lei nº 12.527/2011, o 
serviço de recebimento de informações a que alude o art. 4º-A da Lei nº 13.608/2018, 
bem como o recebimento de requisição do titular de dados pessoais, previsto na Lei 
nº 13.709/2018, em conformidade com a Resolução CNJ nº 363/2021, poderão ser 
exercidos pela Ouvidoria, a critério de cada tribunal ou conselho.
§ 2º À Ouvidoria, a qual for atribuído o serviço de recebimento de informações 
referido no art. 4º-A da Lei nº 13.608/2018, caberá o encaminhamento dos relatos 
ao órgão correicional ou de apuração.
§ 3º À Ouvidoria, a qual for atribuído o serviço de recebimento de requisição do 
titular de dados pessoais, previsto na Lei nº 13.709/2018, caberá encaminhar a 
demanda ao Encarregado de Proteção de Dados, acompanhando o tratamento até 
sua efetiva conclusão.
[...].

Sob esse fundamento normativo, as atribuições desenvolvidas pelas Ouvidorias 
Eleitorais, de modo geral, desenvolvem-se fundamentalmente sob sete eixos de atuação, a 
depender de cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE):

a) recebimento e processamento de pedidos de informações e esclarecimentos, 
sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre as atividades do Tribunal;
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b) recebimento e processamento de demandas formuladas com base na LAI;

c) recebimento e processamento de demandas relativas a informações eleitorais;

d) recebimento e processamento de demandas de titulares de dados pessoais, 
fundadas na LGPD; 

e) recebimento e processamento de notícias que tenham por base alegações de 
discriminação ou assédio no trabalho;

f) recebimento e processamento de demandas relacionadas à violência política e a 
outros atos ou contextos que envolvam demandas de indivíduos integrantes de grupos 
minorizados;

g) realização de audiências públicas, interação com outras instituições e desenvol-
vimento de atividades internas ao Tribunal, como a participação em grupos de trabalho, 
dentre outras atividades.

5. ATENDIMENTO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E 
ESCLARECIMENTOS, SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, 
CRÍTICAS E ELOGIOS SOBRE AS ATIVIDADES DO TRIBUNAL, COM 
BASE NA LAI

Essa atribuição relaciona-se diretamente à transparência passiva, visando atender 
àquelas pessoas que queiram esclarecimentos sobre as atividades e o acesso a infor-
mações públicas produzidas ou custodiadas pelos Tribunais Eleitorais.

Assim, inclui-se nessa atribuição a operacionalização, quando atribuição da Ouvidoria, 
do “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, previsto na Lei de Acesso à Informação, 
que traz a obrigatoriedade de se estabelecer mecanismos que garantam a transparência 
passiva da instituição, bem como nas resoluções e atos internos de cada Tribunal. 

Qualquer interessado(a), pessoa física ou jurídica pode fazer um pedido de infor-
mação sem apresentar justificativa. Para que a solicitação seja atendida, é necessário que 
o pedido formulado seja claro e específico.

Quanto ao SIC, é importante que a Ouvidoria zele pela divulgação de dados no portal 
do respectivo Tribunal, de modo a fomentar o exercício da transparência ativa pela instituição.

Nesse contexto, as Ouvidorias Eleitorais também podem valer-se do contido na 
Resolução-CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015, que regulamenta a LAI e a transpa-
rência no âmbito do Poder Judiciário. 

De forma subsidiária, pode ser utilizada, como outro normativo de referência, a 
Res.-TSE nº 23.435/2015, que regulamenta a LAI no TSE, na qual estão descritas as 
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informações que devem ser disponibilizadas para acesso público, de que forma e em que 
prazos essas demandas devem ser atendidas, bem como atribui à Ouvidoria do Tribunal o 
recebimento dos pedidos de esclarecimentos, sugestões, reclamações, denúncias, críticas 
e elogios sobre as atividades do órgão. 

Para exercer essa atribuição, as Ouvidorias precisam ser provocadas por um dos 
canais de comunicação disponibilizados ao público, notadamente os formulários eletrô-
nicos, disponíveis em suas páginas, nos portais de cada um dos Tribunais Eleitorais. 

Para isso, no âmbito dos TREs, a pessoa interessada deve acessar o sítio eletrônico 
www.tre-xx.jus.br, onde xx deve ser substituído pela sigla do estado da Federação no qual 
o atendimento é pretendido. 

A LAI vem responder a um anseio de se ter mecanismos hábeis de exercício da 
cidadania por meio da transparência ativa e passiva, visando fundamentalmente ao combate 
à corrupção e à interferência privada nas decisões políticas e administrativas. 

Como exemplos desses mecanismos, podem ser citadas a facilitação dos meios de 
se exercer pedidos de acesso e a disponibilização de conteúdos no sítio eletrônico dos 
Tribunais Eleitorais, de forma acessível e clara.

Sobre isso, uma atribuição que merece análise destacada é o recebimento de 
denúncias relacionadas à atuação institucional do Tribunal Eleitoral e de seu pessoal no 
exercício de suas funções, visando ao combate à fraude e à corrupção dentro da JE, por 
meio de políticas de integridade.

Para tanto, as Ouvidorias devem instituir canais de denúncia de situações em que 
se entende haver irregularidades e divulgar materiais de incentivo à denúncia de fraude e 
corrupção em locais físicos e virtuais (locais de atendimento, recepção de público e espaço 
no site da organização, por exemplo). Essa divulgação interna e externa ainda pode ser 
feita por meio das páginas das Ouvidorias, nos sítios eletrônicos dos Tribunais. 

Recomenda-se que essas demandas sejam recebidas no sistema utilizado pela 
Ouvidoria de cada Tribunal, automaticamente no modo “acesso restrito” ou equivalente, 
quando possível. 

Além disso, em cumprimento ao contido no art. 103, §§ 1º e 2º da Res.-CNJ  
nº 432/2021, pode-se apresentar comunicações anônimas ou requerer a preservação da 
identidade da parte interessada, em quaisquer demandas apresentadas às Ouvidorias. Esse 
entendimento, no entanto, não pode ser estendido às hipóteses em que seja necessária a 

3 Art. 10. As manifestações dirigidas à Ouvidoria deverão conter a identificação e os meios de contato do usuário.
§ 1º O usuário poderá requerer a preservação de sua identidade, observada a possibilidade de revelação em 
caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos, nos termos previstos no 
art. 4º-B, caput e parágrafo único, da Lei nº 13.608/2018.
§ 2º As denúncias ou comunicações de irregularidades, se feitas de forma anônima, poderão ser encami-
nhadas pelo Ouvidor aos órgãos competentes quando existir, de plano, provas razoáveis de autoria e 
materialidade.



Orientações para Procedimentos 
nas Ouvidorias Eleitorais

15

identificação, como no caso dos feitos relacionados à LAI, aos direitos de titulares de dados 
pessoais e às informações sobre situação eleitoral.

Quando a quebra da restrição de acesso aos dados informados for necessária, para 
fins de apuração dos fatos, a cidadã ou o cidadão será comunicado(a), para que interponha 
recurso, caso não concorde com esse procedimento.

As comunicações apresentadas de forma anônima ou de forma que não permitam a 
identificação da usuária ou do usuário poderão ser processadas com vistas à melhoria dos 
serviços prestados. 

As denúncias recebidas devem ser computadas em relatórios gerenciais, sempre de 
forma pseudonimizada. As equipes das Ouvidorias devem receber capacitação quanto ao 
atendimento dessas demandas, que serão formalizadas em procedimento administrativo 
específico quando necessário à instrução do feito.

No que concerne especificamente à LAI, é necessário observar que não pode haver 
o tratamento de respostas dadas pelas unidades, como se vê do art. 6º, I e III, e do art. 7º, 
IV, da Lei nº 12.527/2011: 

[...]
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
[...] 
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter:
[...]
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
[...].

As hipóteses de restrição de acesso à informação vêm descritas nos arts. 21 a 31 da 
Lei nº 12.527/2011, que trazem a necessidade de indicar o fundamento da classificação, 
de forma que seja possível informar à parte interessada o motivo da negativa do acesso, 
quando for o caso.

A classificação e a divulgação de informações quanto à restrição de acesso e a 
emissão de relatório estatístico de demandas recebidas, com fundamento na Lei de Acesso 
à Informação, podem, ainda, ficar a cargo da Ouvidoria. Nesse caso, deve-se observar o 
contido no art. 30 da Lei nº 12.527/2011:
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[...]
Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, 
em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações 
administrativas, nos termos de regulamento:
I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 
referência futura;
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.
§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no 
caput para consulta pública em suas sedes.
§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, 
acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.
[...].

6. ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELATIVAS A INFORMAÇÕES 
ELEITORAIS

As Ouvidorias Eleitorais podem ter a atribuição de atender eleitoras e eleitores de 
forma inicial, conforme regulamentos e normativos dos Tribunais Eleitorais.

Para desenvolver essa atribuição, a Ouvidoria precisa ser provocada por um dos 
canais de comunicação disponibilizados. 

As Ouvidorias Eleitorais recebem várias solicitações de consulta sobre diversos temas 
relacionados à situação eleitoral, à existência de erros no Cadastro Eleitoral, dentre outros. 
Para mais celeridade e efetividade no atendimento dessas demandas, o uso do Sistema 
ELO pode auxiliar na busca de informações na base de dados eleitorais, quando não houver 
necessidade de informações de outras áreas técnicas.

O referido sistema possui campo de busca por número de inscrição eleitoral, número 
do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nome da eleitora ou do eleitor, nome da mãe e 
data de nascimento, e retorna dados do Cadastro Nacional de Eleitores, bem como emite 
certidões e guias de multas eleitorais.

Diversas demandas podem ser resolvidas pelo Sistema ELO pela própria Ouvidoria, 
o que aumenta seu nível de eficiência, tendo em vista que se pode, na maioria dos casos, 
responder à demandante ou ao demandante de forma imediata, ou seja, sem remeter o 
feito e os dados pessoais para outras áreas, como as Corregedorias. O relato deverá ser 
encaminhado apenas quando houver dúvidas sobre o procedimento a ser adotado e sobre 
as informações a serem dadas à parte interessada.

A equipe de atendimento deve, em caso de dúvida acerca da identificação da titular 
ou do titular dos dados, proceder a formas diversas de identificação. É importante, com 
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fins de se atender à LGPD, que não sejam fornecidos, sem comprovação da identidade, 
quaisquer dados pessoais a que a pessoa não teria acesso por meio de serviços à cidadã 
e ao cidadão constantes do sítio eletrônico do TSE.

7.  PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS 
ELEITORAIS

Com o advento da LGPD, algumas Ouvidorias Eleitorais foram designadas como 
unidades Encarregadas pela Proteção de Dados Pessoais.

A atribuição descrita no art. 41, § 2º, da LGPD, consiste em aceitar reclamações e 
comunicações dos(as) titulares, prestar esclarecimentos e adotar outras providências, pode 
ser iniciada por manifestação formalizada na página da Ouvidoria, no sítio eletrônico do 
Tribunal Eleitoral de cujas informações se pretende obter ou, em alguns casos, na página 
Transparência e Prestação de Contas, na aba “Direitos dos titulares”, como se vê em 
https://www.tse.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/informacoes-exigidas-por-lei/
protecao-de-dados-pessoais-1.

Mesmo nos casos em que a Ouvidoria não houver sido designada como unidade 
encarregada da proteção dos dados pessoais, poderá atender pedidos de providências 
relacionadas ao tratamento de dados pessoais, como mencionado no art. 19 da LGPD, 
encaminhados por meio de formulário específico ou pelos demais formulários disponíveis, 
conforme a situação.

Nos casos em que a atividade consiste em aceitar reclamações e comunicações das 
titulares e dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; o questionamento 
deve ser encaminhado, quando necessário, à unidade técnica responsável pelo tratamento 
de dados, para então ser respondido.

As Ouvidorias podem adotar formas adicionais para para se certificarem de 
que a pessoa demandante é a titular dos dados pessoais postulados, como o Balcão 
Virtual e a coleta de biometria, que, após autorização, são checados em conjunto com 
a documentação apresentada e com as informações dos sistemas informatizados da 
Justiça Eleitoral. 

As demais atribuições previstas no art. 41 da LGPD desenvolvem-se notadamente 
por meio de pareceres e informações da Ouvidoria – quando na condição de encar-
regada – em procedimentos e processos administrativos que envolvam tratamento de 
dados pessoais pelos Tribunais. Para essa atuação, bem como para manifestar-se em 
grupos de trabalho, pesquisas e outras atividades, via de regra, poderá ser utilizado o 
sistema que suporta os procedimentos administrativos no âmbito do Tribunal Eleitoral em 
que o pedido tramita.
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8. NOTÍCIAS DE DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO NO TRABALHO 

Essa atuação das Ouvidorias encontra respaldo na Resolução-CNJ nº 351/20204, em 
seu art. 13, VII, que as indica como um dos canais de acolhimento de notícias de assédio 
ou discriminação de trabalhadoras e trabalhadores da instituição. 

No que tange ao atendimento a essas demandas internas, as Ouvidorias devem 
observar o contido nos arts. 13, VII, e 14 da referida resolução: 

[...]
Art. 13. A notícia de assédio ou discriminação poderá ser acolhida em diferentes 
instâncias institucionais nos respectivos órgãos do Poder Judiciário, observadas 
suas atribuições específicas:
[...]
VII - Ouvidoria.
§ 1º O encaminhamento da notícia a uma das instâncias institucionais não impede 
a atuação concomitante das áreas de Saúde e Acompanhamento e não inibe as 
práticas restaurativas para a resolução de conflitos e promoção de ambiente de 
trabalho saudável.
§ 2º A instância que receber notícia de assédio ou discriminação informará à 
área de Acompanhamento de Pessoas para acolhimento, suporte, orientação e 
auxílio na modificação das situações noticiadas sempre que o noticiante assim 
o desejar.
§ 3º Quando julgar conveniente, o noticiante poderá buscar orientação e suporte 
externo de entidades representativas, serviços de apoio, organizações da sociedade 
civil ou pessoas de sua confiança, sem nenhum prejuízo do encaminhamento da 
notícia ou pedido de acompanhamento às instâncias institucionais.
§ 4º Se o noticiante considerar inviável a resolução do conflito, poderá solicitar, 
a qualquer tempo, o encaminhamento da notícia à autoridade competente para 
providências cabíveis, inclusive, conforme o caso, apuração por meio de sindicância 
ou processo administrativo disciplinar.
Art. 14. Deverão ser resguardados o sigilo e os compromissos de confidencialidade 
estabelecidos no encaminhamento de notícia de assédio ou discriminação, sendo 
vedado o anonimato.
[...].

Em virtude da citada disposição, as Ouvidorias podem disponibilizar formulário 
específico para noticiantes de tal conduta, qual seja, a “notícia de assédio e discrimi-
nação”, com o sigilo do nome da pessoa noticiante, que deve ser de conhecimento de 
apenas um(a) dos(as) gestores(as) da unidade, permitindo-se a troca de responsável, 
caso requerido.

4 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020. Institui, no âmbito 
do Poder Judiciário, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da 
Discriminação Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original192402202011035fa1ae5201643.pdf. Acesso 
em: 22 set. 2021.

https://atos.cnj.jus.br/files/original192402202011035fa1ae5201643.pdf
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As Ouvidorias ainda podem atender essas notícias por telefone, e-mail, carta ou 
pessoalmente. Se necessário, pode haver atendimento dessa natureza em horário diverso 
da jornada normal de trabalho, ou, exemplificativamente, por pessoa de mesmo gênero, 
caso esse pedido seja formulado. 

Ao relatar o fato ou a conduta que, de acordo com entendimento da pessoa noticiante, 
configure assédio ou discriminação, a ela deve ser informado que há outras vias de contato 
com as Ouvidorias, caso assim pretenda.

A pessoa que apresenta esse tipo de demanda deve ser informada que só haverá 
identificação e encaminhamento da demanda para outros canais, nos termos do art. 13, VII, 
§ 4º, da Res.-CNJ nº 351/2020, citado anteriormente, se consentir prévia e expressamente 
com esse encaminhamento. Caso não haja essa intenção, as Ouvidorias devem atuar como 
canal de acolhimento e escuta. A notícia, embora seja sigilosa, pode fomentar estatísticas e 
políticas institucionais, desde que isso não implique identificação da parte noticiante. 

9. VIOLÊNCIA POLÍTICA E OUTRAS QUESTÕES DE GÊNERO OU 
“OUVIDORIAS DA MULHER” 

A JE tem importante papel na inclusão e no amadurecimento democrático. 
Assim, pode atuar, visando combater ilícitos, como violência política de gênero. Com 
esse objetivo, os Tribunais Eleitorais podem implementar “Ouvidorias da Mulher”.  
As Ouvidorias Eleitorais que não possuem esse canal específico podem receber esse tipo 
de manifestação por qualquer de seus canais de atendimento.

Nos casos em que houver termos de cooperação firmados com o Ministério Público, a 
demanda pode ser recebida e encaminhada pela Ouvidoria Eleitoral, a critério do Tribunal, 
cientificando-se a parte interessada previamente e respeitando-se, no compartilhamento, 
as regras para o tratamento dos dados pessoais previstas na Lei nº 13.709/2018, bem 
como as orientações já expostas sobre a comunicação prévia do encaminhamento, de 
forma que se possibilite a interposição de recurso. 

Na inexistência de termo de cooperação, ou não sendo o caso de declaração pela 
negativa de encaminhamento da notícia a unidade ou órgão diversos, a Ouvidoria que 
receber a manifestação pode fornecer informações sobre os canais de atendimento e os(as) 
legitimados(as) para processamento desses feitos. A Ouvidoria pode, caso tenha atribuição, 
acompanhar o caso, para fins estatísticos e de avaliação do resultado dessa política pública.

Casos de agressões de qualquer ordem, por motivos de gênero, orientação sexual, 
peculiaridade psicomotora, credo, cor ou quaisquer outros, podem também ser proces-
sados via notícia de assédio ou discriminação ou via formulários “solicitação”, “reclamação” 
ou “denúncia”, por exemplo, inclusive nos casos em que a pessoa noticiante tenha relação, 
ainda que indireta, com o Tribunal Eleitoral ao qual foi dirigida a demanda. As comunicações 
relacionadas com violência doméstica podem ser dirigidas à área de gestão de pessoas ou 
a comissão específica, quando houver, com consentimento da pessoa interessada.
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É importante observar, nos casos em que se opte pelo encaminhamento da demanda, 
que deve haver a proteção dos dados pessoais quando do compartilhamento da infor-
mação, garantindo-se a principiologia da LGPD, no que tange, notadamente, à finalidade, 
necessidade, prevenção e segurança da informação, nas ferramentas e nos sistemas que 
materializam o compartilhamento dos dados.

A Ouvidoria do TSE, em específico, na hipótese de se querer apresentar uma notícia 
de violência política pelo gênero, direciona a parte interessada de forma automática ao 
formulário do MPF, disponível em: https://aplicativos.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/
manifestacao/cadastro/2.

Nos casos de notícias de assédio e discriminação no âmbito do trabalho, a Ouvidoria do 
TSE, exemplificativamente, solicita que se acesse o formulário da Ouvidoria da Mulher, dispo-
nível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria/ouvidoria-da-mulher-formulario.

10. CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS

No âmbito das Ouvidorias Eleitorais, podem ser recebidos e processados diversos 
tipos de demandas relacionadas às atividades dos Tribunais Eleitorais, tais como solicitação 
de esclarecimentos, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios, bem como 
pedidos de acesso à informação, com base na LAI, e ainda, se couber, requerimentos 
formulados pelas titulares e pelos titulares de dados pessoais, com base na LGPD, conforme 
regulamentação de cada órgão. 

As demandas em questão são respondidas diretamente pela Ouvidoria, quando as 
informações necessárias estiverem disponíveis e forem de natureza pública.

Quando a manifestação for formalizada por meio diverso do formulário eletrônico, 
deve ser registrada no sistema adotado pela Ouvidoria Eleitoral para geração de número 
de protocolo, conforme determina o art. 8º, caput e § 1º, da Resolução-CNJ nº 432/2021. 

No caso das denúncias, se necessária a formalização de procedimento administrativo 
por conveniência da instrução, o número gerado também deve ser informado à pessoa 
interessada. O acesso externo, sendo permitido – na hipótese em que o feito não for 
de acesso restrito – pode ser concedido pela unidade e deve ser informado à parte 
denunciante, quando identificada, ainda que esta tenha pedido a restrição de acesso à 
sua identificação.

Nesse contexto, para processar quaisquer demandas, é necessária a existência de 
elementos e clareza mínima que permitam resposta útil à parte interessada. Particularmente, 
em relação às manifestações do tipo denúncia, é necessária a demonstração de indícios 
que permitam a verificação dos fatos narrados (materialidade e indícios de autoria), sob 
pena de não se ter elementos que permitam seu processamento.

https://aplicativos.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/manifestacao/cadastro/2
https://aplicativos.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/manifestacao/cadastro/2
https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria/ouvidoria-da-mulher-formulario
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Em todo caso, não havendo esses elementos, a pessoa demandante pode ser convidada 
a complementar sua demanda no prazo de dez dias, com base no art. 59 da Lei nº 9.784/1999, 
sob pena de arquivamento da comunicação, do qual lhe deverá ser dado conhecimento.

Quando a informação não for localizada, ou seu fornecimento demandar instrução, 
o relato deve ser encaminhado à área competente para tratar da matéria veiculada, para 
só então ser respondida pela Ouvidoria à parte interessada. Nesse sentido, o § 2º do  
art. 8º da Res.-TSE nº 23.435/20155, a qual pode ser aplicada de forma subsidiária às 
demais Ouvidorias Eleitorais, dispõe que:

[...]
Art. 8º A Ouvidoria prestará, de imediato, a informação que estiver disponível e que 
seja de natureza pública. (Redação dada pela Resolução nº 23.583/2018)
[...].
§ 2º No caso de não ser a detentora da informação solicitada, a unidade deverá 
devolver a demanda à Ouvidoria, em até quarenta e oito horas do recebimento, com 
indicação, se possível, de unidade responsável ou do destinatário correto.
[...].

No que tange às respostas ou justificativas pela recusa ao fornecimento de infor-
mações, as unidades podem utilizar o regramento contido na mesma norma:

[...]
Art. 15. A unidade deverá encaminhar cópia da resposta à Ouvidoria. (NR) (Redação 
dada pela Resolução nº 23.583/2018)
Art. 16. Os titulares das unidades são responsáveis pelas informações prestadas e, 
em caso de recusa, pelas justificativas apresentadas. 
[...].

O art. 12 da referida resolução, por sua vez, traz situações que impedem o processa-
mento de demandas:

[...]
Art. 12. São insuscetíveis de atendimento os pedidos:
I - insuficientemente claros ou sem delimitação temporal;
II - que demandem serviços adicionais de análise, interpretação ou consolidação de 
dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja 
da competência do Tribunal;
III - que contemplem períodos cuja informação haja sido descartada, observada a 
Tabela de Temporalidade do Tribunal Superior Eleitoral;
IV - referentes a informações protegidas, tais como sigilo fiscal, bancário, telefônico, 
de dados, de operações, de correspondência, fichas financeiras, laudos médicos, 

5 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 21.435, de 5 de fevereiro de 2015. Regulamenta a 
aplicação, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa 
sobre o acesso à informação. Disponível em: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/resolucao-
no-23-435-de-5-de-fevereiro-de-2015. Acesso em: 13 ago. 2021.

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/resolucao-no-23-435-de-5-de-fevereiro-de-2015
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/resolucao-no-23-435-de-5-de-fevereiro-de-2015
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prontuários e demais informações referentes a histórico médico, terapias, exames, 
cirurgias e quaisquer outras formas de tratamento, avaliação de desempenho e de 
estágio probatório de servidor, bem como auditorias e procedimentos disciplinares 
em andamento;
V - atinentes a informações classificadas como ultrassecretas, secretas ou 
reservadas, na forma desta Resolução;
VI - relativos a processos que tramitam em segredo de justiça, só acessíveis às 
partes e seus advogados;
VII - referentes às informações pessoais, assim consideradas as que dizem respeito 
à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades 
e garantias individuais, nos termos dos arts. 6º e 31 da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011;
VIII - relativos a informações que possam colocar em risco a segurança do Tribunal 
Superior Eleitoral ou dos Ministros e seus familiares e dos servidores;
IX - genéricos; e (Incluído pela Resolução nº 23.479/2016)
X - desproporcionais ou desarrazoados. (Incluído pela Resolução nº 23.479/2016)
§ 1º Quando não for autorizado o acesso integral à informação por ser parcialmente 
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato 
ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
[...].

Deve-se observar, ainda, que, para a coleta de informações pessoais, é imprescindível 
informar a finalidade para a qual cada dado pessoal é coletado, especificar a necessidade 
e adequação da coleta, e como se dará o tratamento dos dados.

Além disso, conforme o art. 11 da Res.-CNJ nº 432/2021, devem ser publicados na 
página da Ouvidoria, no portal eletrônico do Tribunal, os termos da política de uso e de 
tratamento de dados pessoais dos serviços prestados pelas Ouvidorias. Nesse documento, 
deve-se descrever os termos de uso e a política de privacidade aplicável às formas de 
contato com a Ouvidoria, quais sejam: formulário eletrônico, telefone, e-mail, carta e atendi-
mento presencial, passível de atualização caso outros meios sejam disponibilizados. As 
informações em questão devem ser alteradas, quando necessário ou conveniente, para 
garantir mais clareza e precisão e devem conter a data da última atualização dos termos de 
uso e da política de privacidade ao final do documento. 

No âmbito do TSE, as sugestões, críticas ou reclamações que envolvam os gabinetes 
de ministros deverão ser encaminhadas diretamente a eles, conforme § 1º do art. 8º da 
Res.-TSE nº 23.435/2015.

11. PRAZOS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

Os prazos de atendimento das demandas recebidas pela Ouvidoria vêm descritos 
no art. 11, §§ 1º e 2º, da LAI; no art. 16 da Lei nº 13.460/2017; no art. 9º da Res.-CNJ  
nº 432/2021; e no art. 14, § 5º, da Resolução-TSE nº 23.6506, de 9 de setembro de 2021.

6 https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-650-de-9-de-setembro-de-2021. 
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Conjugando-se as referidas normas, é possível obter o seguinte panorama geral 
de prazos.

a) Demandas relacionadas à LAI (Serviço de Informação ao Cidadão – SIC) 

Essas demandas devem ser atendidas no prazo descrito no art. 11, §§ 1º e 2º,  ou seja, 
em prazo não superior a 20 dias, prorrogado, se necessário, por mais 10 dias, mediante 
justificativa expressa, sobre a qual a parte interessada deve ser cientificada:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato 
à informação disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o 
órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução 
ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o 
órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão 
ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento 
da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o 
próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 
parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de 
recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada 
a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, 
caso haja anuência do requerente.
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato 
impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão 
informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 
consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que 
desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento 
direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si 
mesmo tais procedimentos.

A LAI não estabelece prazos de resposta pelas unidades técnicas. Visando regulamentar 
a questão, o art. 8º da Res.-TSE nº 23.435/2015 pode ser aplicado subsidiariamente às 
Ouvidorias Eleitorais, na ausência de regulamentação pelo Tribunal. A norma em questão 
preconiza acerca da contagem do prazo de resposta por parte da Ouvidoria, do prazo que 
as unidades têm para responder a demandas recebidas via Ouvidoria, das providências 
que devem ser tomadas e das legitimadas e dos legitimados a atuarem, no caso de inércia 
das unidades no atendimento das demandas.
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Nesse caso, as unidades prestarão as informações no prazo máximo de 15 dias, 
prorrogado, se necessário, por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, com cienti-
ficação da parte interessada. No caso de não ser a detentora da informação solicitada, 
a unidade deverá devolver a demanda à Ouvidoria, em até 48 horas, com indicação, se 
possível, de unidade responsável.

Veja-se:

[...]
Art. 8º A Ouvidoria prestará, de imediato, a informação que estiver disponível e que 
seja de natureza pública. (Redação dada pela Resolução nº 23.583/2018)
§ 1º Caso a informação solicitada não esteja disponível, a Ouvidoria deverá 
direcionar o pedido à(s) unidade(s) competente(s) e responder ao requerente, em 
prazo não superior a vinte dias, contado da data do recebimento do pedido.
§ 2º No caso de não ser a detentora da informação solicitada, a unidade deverá 
devolver a demanda à Ouvidoria, em até quarenta e oito horas do recebimento, com 
indicação, se possível, de unidade responsável ou do destinatário correto.
§ 3º As unidades deverão apresentar à Ouvidoria, em no máximo quinze dias, as 
informações requeridas ou, no caso de indeferimento do acesso, o fundamento 
normativo para a negativa e as razões que a justifiquem.
§ 4º Mediante justificativa expressa do titular da unidade à Ouvidoria, o prazo será 
prorrogado por dez dias, cientificando-se o requerente sobre a prorrogação.
§ 5º Esgotado o prazo referido no § 3º sem que a unidade competente justifique 
a necessidade de prorrogação ou proceda ao envio das informações, a Ouvidoria 
enviará mensagem à Secretaria-Geral da Presidência ou à Diretoria-Geral da 
Secretaria, conforme o caso, comunicando que a unidade está em mora, situação 
em que será concedido o prazo de dois dias para manifestação.
Art. 9º Os Secretários e os Assessores-Chefes do Tribunal são responsáveis por 
responder as solicitações de acesso a informações dos assuntos afetos à unidade 
sob a sua supervisão.
Art. 10. A contagem do prazo de resposta, previsto no art. 8º desta Resolução, será 
iniciada a partir do primeiro dia útil subsequente ao da formalização do pedido.
§ 1º Na hipótese de o dia final do prazo para resposta não ser útil, fica prorrogado 
para o primeiro dia útil subsequente.
§ 2º Os prazos serão suspensos durante os períodos de recesso do Tribunal.
[...].

b) Demandas formuladas com base na LGPD

A requisição para o exercício de direitos de titulares de dados pessoais, acerca do 
tratamento de seus dados, vem descrita no art. 18, § 5º, da LGPD e regulamentada no  
art. 14, § 5º, da Res.-TSE nº 23.650/2021.

[...]
Art. 14. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação 
aos seus dados tratados, em linguagem clara e simples, mediante requerimento, as 
seguintes informações:
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I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com esta Resolução ou com o disposto na LGPD;
V - portabilidade dos dados, de acordo com a regulamentação da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com fundamento em seu consentimento, 
exceto nas hipóteses necessárias de conservação para adimplemento a princípios 
e normas da atividade administrativa, caso em que deverá ser informado acerca do 
prazo da conservação de seus dados; e
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados.
§ 1º Além dos direitos arrolados no caput, caso o tratamento seja baseado no 
consentimento, o titular dos dados deve ser expressamente informado sobre a 
possibilidade de não o fornecer, bem como sobre as consequências da negativa e 
sobre a possibilidade de revogação do consentimento a qualquer tempo, nos termos 
do § 5º do art. 8º da LGPD.
§ 2º A formulação da requisição prevista nos arts. 18 e 19 da LGPD e a correspondente 
resposta serão feitas por meio seguro e idôneo, o qual deverá conter funcionalidades 
de segurança que garantam a inequívoca identificação do requisitante.
§ 3º No caso de a coleta dos dados pessoais não haver sido realizada de forma 
direta pela Justiça Eleitoral, deverá ser disponibilizada ao titular dos dados, em caso 
de solicitação, informação acerca da origem primária dos dados.
§ 4º Os Tribunais Eleitorais deverão padronizar meios de comunicação para o 
atendimento de solicitações ou dúvidas de titulares de dados pessoais, e demais 
procedimentos organizacionais, visando a assegurar celeridade na prestação da 
informação.
§ 5º A informação prevista nos incisos I e II do caput deverá ser prestada no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo do requerimento do titular.
§ 6º As informações previstas nos incisos III e seguintes do caput deverão ser 
prestadas no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data do protocolo do 
requerimento do titular, prorrogável, justificadamente, por mais 10 (dez) dias.
[...].

Como se lê, essa resolução observa que o requerimento para exercícios de direitos 
das titulares e dos titulares de dados pessoais, previstos no art. 18 e 20 da LGPD, deve ser 
exercido no prazo de: 

a) quinze dias, quando se tratar de pedido de informação sobre a existência e o acesso 
aos dados; e 

b) vinte dias, prorrogável, justificadamente, por mais dez dias, nos casos de correção, 
anonimização, bloqueio, portabilidade, compartilhamento ou eliminação de dados. 

A LGPD e a Res.-TSE nº 23.650/2021 não estabelecem prazos de resposta pelas 
unidades técnicas. Considera-se, assim, que, imediatamente após a Ouvidoria receber 
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a demanda e certificar-se acerca da titularidade dos dados deve encaminhar o relato à 
unidade que detenha as informações acerca dos dados a serem prestados ou revisados. 

O art. 25 da Res.-TSE nº 23.650/2021, por sua vez, dispõe que, caso a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) preveja prazos diversos, eles prevalecerão.

c) Outras demandas

Demandas que não tenham prazos diversos de atendimento especificados em lei ou 
outro ato  normativo, inclusive da JE, podem ser respondidas no prazo que dispõe o art. 9º 
da Res.-CNJ nº 432/2021:

 [...]
Art. 9º O atendimento às demandas será feito pela Ouvidoria no prazo de 
até 30 (trinta) dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual 
período, ressalvada a hipótese prevista no art. 11, parágrafos 1º e 2º, da Lei  
nº 12.527/2011.
§ 1º As unidades componentes da estrutura orgânica dos tribunais prestarão as 
informações e esclarecimentos solicitados pela Ouvidoria para atendimento às 
demandas recebidas, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do respectivo envio 
eletrônico, prorrogável de forma justificada uma única vez, e por igual período.
§ 2º Os tribunais envidarão esforços para a redução do prazo de resposta.
[...].

d) Do início da contagem e da interrupção dos prazos de resposta

A Res.-CNJ nº 432/2021, a LAI, a Lei nº 13.460/2017, a LGPD e a Res.-TSE  
nº 23.650/2021 não trazem informações acerca da interrupção dos prazos de resposta às 
manifestações recebidas pelas Ouvidorias Eleitorais.

A Res.-TSE nº 23.435/2015, que trata, no âmbito do TSE, tanto do início da contagem 
do prazo de resposta às demandas recebidas pela Ouvidoria quanto da possibilidade de 
suspensão dos prazos referentes ao tratamento dos pedidos de acesso à informação 
durante o recesso judiciário, pode ser aplicada subsidiariamente às Ouvidorias Eleitorais, 
na ausência de regulamentação pelo Tribunal.

[...]
Art. 10. A contagem do prazo de resposta, previsto no art. 8º desta Resolução, será 
iniciada a partir do primeiro dia útil subsequente ao da formalização do pedido.
§ 1º Na hipótese de o dia final do prazo para resposta não ser útil, fica prorrogado 
para o primeiro dia útil subsequente.
§ 2º Os prazos serão suspensos durante os períodos de recesso do Tribunal.
[...].

De outro lado, no TSE, as demandas cujo não atendimento impliquem a restrição de 
exercício de direitos civis e políticos devem ser atendidas pela Ouvidoria sem interrupção 
ou suspensão de prazos, porquanto são consideradas urgentes e inadiáveis.
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Exemplificativamente, a Ouvidoria do TSE não interrompe nem suspende o atendi-
mento e o prazo de demandas formuladas por pessoas que necessitem de orientação para 
regularizar sua situação eleitoral e obter certidões para fins de participação em concursos, 
emissão de passaporte, obtenção de emprego, etc.

O recebimento e processamento dessas demandas são, em regra, definidos por ato 
do TSE, expedido a cada final de ano, e que regulamenta o atendimento de serviços essen-
ciais no plantão extraordinário.

12. RECURSO

As Ouvidorias devem disponibilizar a opção de recurso, a ser utilizada pela parte 
interessada, quando houver insurgência em face do pronunciamento – ou da ausência de 
pronunciamento – da Ouvidoria e/ou das demais unidades do Tribunal no que diz respeito 
aos pedidos de acesso à informação. 

Quanto às demais manifestações, a Res.-CNJ nº 432/2021 bem como a Res.-TSE  
nº 23.650/2021 não preveem prazos recursais. 

Assim, a Ouvidoria Eleitoral, primando pela reanálise da resposta dada à parte 
interessada, pode utilizar o prazo recursal de dez dias, contados da ciência da resposta, 
previsto tanto no art. 157 da LAI quanto no art. 598 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal.

O sistema da Ouvidoria Eleitoral pode contar o início desse prazo recursal como sendo 
o da data do envio do e-mail expedido a partir da resposta conclusiva registrada; da data 
da assinatura no aviso de recebimento dos Correios, no caso de correspondência física ou 
da data da resposta dada pessoalmente, ainda que de forma remota, ou por outras formas 
de comunicação.

Assim, denúncias, reclamações, sugestões, elogios, notícias de assédio ou discrimi-
nação, pedidos de informação ou quaisquer outras modalidades de atendimento realizados 
pela Ouvidoria comportam o recurso previsto no art. 59 da Lei nº 9.784/1999, que vem 
regulamentado na Res.-TSE nº 23.435/2015, cujo art. 14 preconiza:

7 Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o 
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
8 Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, 
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 
trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.
§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa 
explícita.
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[...]
Art. 14. No caso de indeferimento de acesso a informações, poderá o interessado 
interpor recurso hierárquico, no prazo de dez dias, a contar da ciência.
§ 1º O recurso deverá ser interposto por meio de formulário disponível na área 
da Ouvidoria, no Portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet, devidamente 
instruído e fundamentado pelo recorrente, e dirigido: (Redação dada pela Resolução  
nº 23.583/2018)
I - ao Ministro, quando se tratar de decisão anterior proferida pelo Assessor-Chefe 
de seu Gabinete;
II - ao Secretário-Geral da Presidência ou ao Diretor-Geral da Secretaria, no caso 
de decisão denegatória proferida pelos titulares das unidades administrativas que 
lhe são subordinadas, conforme o caso; e
III - ao Presidente do Tribunal, quando a decisão anterior tiver sido proferida pelo 
Secretário-Geral da Presidência ou pelo Diretor Geral da Secretaria.
§ 2º A autoridade responsável pelo recurso disporá de até cinco dias para apresentar 
sua decisão.
§ 3º Se a decisão for favorável ao recorrente, a Ouvidoria cientificará a 
unidade responsável pelo indeferimento inicial, a qual adotará as providências 
necessárias para o fornecimento das informações. (Redação dada pela Resolução  
nº 23.583/2018)
[...].

Observa-se que a LAI e a Res.-TSE nº 23.435/2015 não mencionam o número de 
recursos possíveis nem o pedido de reconsideração. Todavia, os arts. 56 e 57 da Lei  
nº 9.784/999 dispõem que:

[...]
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade 
e de mérito.
§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
[...]
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias 
administrativas, salvo disposição legal diversa.
[...].

Nesse contexto, vê-se que, seja em relação a demandas formuladas com base na 
LAI, seja em relação a demandas de outras naturezas recebidas pela Ouvidoria, deve 
haver reanálise da resposta recorrida, pela própria unidade que proferiu a decisão, em 
cinco dias. Caso não haja revisão ou complementação, a demanda deve ser encami-
nhada para a autoridade hierarquicamente superior, com prazo de cinco dias para 
decisão final.

9 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.
htm. Acesso em: 9 ago. 2021.
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13. REGISTRO DAS DEMANDAS

Em cumprimento ao contido no art. 8º10 da Res.-CNJ nº 432/2021, as demandas 
encaminhadas via formulário eletrônico alimentam os sistemas informatizados das 
Ouvidorias. Nos casos em que a demanda tenha entrada na Ouvidoria Eleitoral por 
outros canais de atendimento, como carta, e-mail, telefone, pessoalmente ou por outras 
ferramentas, deve ser reduzida a termo no sistema informatizado, fornecendo o número do 
protocolo à parte interessada.

Assim, ao final, todas as manifestações recebidas pelas Ouvidorias Eleitorais devem  
ter seus registros efetuados em sistema informatizado de gerenciamento de dados, 
recebendo numeração própria para acompanhamento de sua tramitação.

A designação de número de protocolo a toda manifestação registrada na Ouvidoria tem 
função dupla. De um lado, oferece garantia à parte demandante quanto ao registro formal 
de seu contato com o órgão e facilita o acompanhamento de sua manifestação. De outro, 
quando o número de protocolo é estabelecido de forma sequencial, facilita a contagem do 
prazo, a auditoria e o controle das manifestações recebidas pela unidade, bem como viabiliza 
a realização de estatísticas e relatórios de atendimento e propicia a guarda segura de dados. 

Os diversos setores que compõem a estrutura administrativa do TSE, por exemplo, 
integram uma rede interna de representantes perante a Ouvidoria, sendo designados(as) 
como representantes um(a) ou mais servidores(as) de cada uma das unidades, respon-
sáveis por subsidiar a Ouvidoria, consoante respectivas áreas de atuação, no oferecimento 
de elementos necessários a uma adequada resposta à pessoa interessada.

Dessa forma, de acordo com o teor da manifestação, a Ouvidoria do TSE poderá, caso 
a informação não esteja disponível para ser prestada diretamente, encaminhar a demanda, 
via sistema informatizado, às unidades técnicas, a fim de dirimir as manifestações, que 
devem ser respondidas, obrigatoriamente, dentro dos prazos normativos mencionados no 
item “Dos prazos de atendimento às demandas”.

Ao final, colhidos todos os subsídios necessários, as manifestações retornam à 
Ouvidoria para que seja providenciada a resposta à pessoa interessada, sem alteração dos 
pronunciamentos das áreas técnicas, salvo em casos excepcionais, quando há necessidade 
de correção/harmonização da redação ou possibilidade de complementação de respostas, 
e desde que essa complementação não restrinja, exclua ou altere o teor da resposta dada 
pela unidade técnica. 

10 Art. 8º As manifestações recebidas na Ouvidoria serão registradas em sistema informatizado, por ordem 
cronológica, para triagem, classificação e atendimento.
§ 1º O usuário deverá receber o número do registro para o acompanhamento de sua demanda, bem como 
orientações pertinentes ao tratamento.
§ 2º Nos casos em que a informação demandada constar do portal do tribunal na internet, a Ouvidoria poderá 
optar por orientar o usuário sobre os procedimentos de consulta.
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14. RESPOSTA E ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS

As Ouvidorias Eleitorais têm como premissa responder às demandas recebidas de 
forma ágil e objetiva, com uso de linguagem simples e direta. Além disso, sempre que 
necessária a utilização de termos técnicos, deve-se tentar apresentar uma conceituação  
do termo, de forma a possibilitar ampla compreensão pelo público.

A Ouvidoria do TSE, visando à adoção da linguagem inclusiva e à ausência de 
respostas múltiplas, que podem levar à construção de narrativas diversas ou destoantes, 
adota um banco de respostas-padrão. O referido banco é validado no incício de cada ano 
eleitoral ou quando necessário pelas unidades com atribuição técnica para tratar de assunto 
de resposta. Após, o documento é encaminhado à Secretaria de Gestão da Informação e do 
Conhecimento do TSE para fins de adequação da linguagem.

Ao final do atendimento, deve-se incluir o agradecimento pelo contato com a Ouvidoria 
Eleitoral, reforçando o compromisso da instituição com a sociedade para garantir maior 
transparência das ações desta Justiça Especializada. 

No âmbito do TSE, os dados pessoais coletados a partir do registro das demandas 
no formulário eletrônico ficam indisponíveis para consulta pelos(as) atendentes após 
encerrado o prazo para interposição de recurso (dez dias). Após esse prazo, somente a 
equipe de atendentes cadastrados(as) com o perfil “Gestor” têm acesso a esses dados.  
O objetivo dessa restrição é o de não expor, de forma desnecessária, os dados pessoais 
de cidadãs e cidadãos. 

15. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E RELACIONAMENTO COM A 
SOCIEDADE 

Para desenvolver estas atribuições, devem ser observados os normativos de cada 
Tribunal Eleitoral, bem como as resoluções do CNJ, além do que preconiza o inciso II do 
art. 9º da LAI:

[...]
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder 
público, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e;
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular 
ou a outras formas de divulgação.
[...].



Orientações para Procedimentos 
nas Ouvidorias Eleitorais

31

De forma subsidiária, especialmente o contido no art. 3º, VI, da Res.-TSE  
nº 23.268/2010, e no art. 7º, VI, da Res.-TSE nº 23.435/2015, pode ser adotado pelos 
demais Tribunais Eleitorais:

Res.-TSE nº 23.268/2010
[...]
Art. 3º Compete à Central do Eleitor:
[...]
VI - realizar, em parceria com outras unidades do Tribunal e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, eventos destinados ao esclarecimento dos direitos do 
eleitor e ao incentivo da participação popular no processo eleitoral; (grifo nosso)
[...].
Res.-TSE nº 23.435/2015
[...]
Art. 7º À Ouvidoria compete: (Redação dada pela Resolução nº 23.583/2018)
[...]
VI - realizar audiências ou consultas públicas de incentivo à participação 
popular ou a outras formas de divulgação. (Incluído pela Resolução  
nº 23.583/2018); (grifo nosso)

[...].

A atuação das Ouvidorias quanto a essas atribuições, bem como quanto ao atendi-
mento de demandas formuladas via sistemas internos, específicos de cada Tribunal 
Eleitoral, grupos de trabalho, laboratórios de inovação, procedimentos diversos e gerais 
que abrangem todas as unidades, deve ser definida por regramentos internos ou, ainda, 
conforme determinações da autoridade titular das Ouvidorias.

Para tanto, as Ouvidorias devem atuar de ofício, com vistas ao cumprimento de suas 
atribuições, ou ser provocadas por manifestação de unidades, de outros órgãos ou de 
pessoas interessadas. 

Em regra, utilizam-se sistemas eletrônicos para que esses procedimentos, de natureza 
administrativa, sejam documentados.

Qualquer pessoa pode requerer a realização de audiência pública, indicando o fim 
específico a que se destina. A solicitação será apreciada pela ouvidora ou pelo ouvidor, que, 
concordando, exarará despacho convocatório.

É poder discricionário da ouvidora ou do ouvidor do Tribunal, quando entender neces-
sário, ouvir a cidadã e o cidadão, prestar informações de interesse público à população 
da localidade ou a grupo destinado de pessoas, além de promover a educação política  
na sociedade.

A dinâmica dos trabalhos deve ser regida pela prática discursiva de orientação com 
prática dialógico-argumentativa, além de evitar o fenômeno da polarização.

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2015/resolucao-no-23-435-de-5-de-fevereiro-de-2015/resolveuid/e47f536108b1441aa00c8cffff136110
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Para dar início aos trabalhos da audiência pública, sugere-se o seguinte: 

1 – despacho convocatório amplamente divulgado;

2 – ofício-convite11 para representantes dos órgãos dos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário locais, de associações civis, entidades, como universidades, partidos 
políticos, organizações não governamentais, bem como para líderes comunitários(as) e 
toda a população da região;

3 – fixação de prazo para as pessoas interessadas habilitarem-se ou manifestarem seu 
interesse para o uso da palavra, sem prejuízo de essa manifestação ocorrer no momento 
da audiência;

4 – divulgação das pessoas e/ou entidades/órgãos a serem ouvidos(as);

5 – garantia do pluralismo (participação das diversas correntes de opinião); 

6 – fixação do tempo de manifestação dos(as) participantes, por tempo razoável, de 
acordo com o tema ou a questão em debate.

Das conclusões do trabalho, a ouvidora ou o ouvidor responsável encaminhará à 
Presidência do Tribunal o relatório final.

As audiências12 serão realizadas no prazo de 30 dias, contado do despacho convoca-
tório da ouvidora ou do ouvidor.

A organização dos trabalhos de uma audiência pública deve ser realizada por quem 
a preside, geralmente a ouvidora ou o ouvidor titular ou seu(sua) substituto(a). É permitida 
a utilização da palavra para perguntas, pedido de informações, elogios, denúncias e recla-
mações, a qual será deliberada pela ouvidora ou pelo ouvidor presidente, quando solicitada.

A participação da cidadã e do cidadão ou de instituições com direito à voz e à manifes-
tação durante os trabalhos da audiência pública prescinde da presença de advogado.

16. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

A Res.-CNJ nº 432/2021 preconiza, em seu art. 5º, que compete às Ouvidorias, dentre 
outras funções:

[...]
VI - aferir a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Ouvidoria;

11 O convite específico ou a chamada pública por edital seguem as necessidades de quem toma a iniciativa 
de convocar a audiência pública.
12 Será lavrada ata de realização da audiência para juntar ao processo administrativo ao qual lhe deu origem.



Orientações para Procedimentos 
nas Ouvidorias Eleitorais

33

VII - apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações 
recebidas e providências adotadas; e
VIII - encaminhar ao Pleno do tribunal relatório das atividades desenvolvidas pela 
Ouvidoria, com a periodicidade fixada pelo respectivo tribunal.
[...].

Para tanto e em regra, as Ouvidorias Eleitorais devem publicar relatórios periódicos 
em suas páginas.

Esses relatórios permitem à sociedade verificar a quantidade e os assuntos das 
demandas recebidas, tratadas e respondidas, bem como as demais atividades realizadas 
pela Ouvidoria.

As Ouvidorias Eleitorais podem também divulgar, na página da intranet e internet de 
seu Tribunal, relatórios de suas atividades. A publicação desses relatórios estatísticos visa 
dar transparência e possibilidade de fiscalização contínuas às atividades desenvolvidas 
pela Ouvidoria.

Observa-se que, em todos esses documentos, deve-se preservar a identidade da 
parte interessada, uma vez que a Ouvidoria divulga apenas relatórios estatísticos de atendi-
mentos por tópicos gerais, como assunto demandado, por exemplo.

Além disso, em conformidade com o art. 8º, § 1º, VI, da LAI, que impõe a necessidade 
de normatização do funcionamento de Serviço de Informação ao Cidadão, a Ouvidoria deve 
divulgar as respostas às perguntas mais frequentes da sociedade em sua página, no sítio 
eletrônico de seu Tribunal.

De outro lado, a Carta de Serviços, prevista no art. 7º da Lei do Usuário do Serviço 
Público, por sua vez, pode ser acessada também nas páginas das Ouvidorias. Dela constam 
informações necessárias para o exercício de direitos perante a JE ou para o exercício de 
direitos por ela proporcionados.

A Carta de Serviços e as respostas às questões mais frequentes devem ser objeto de 
atualização periódica e de divulgação permanente pelas Ouvidorias Eleitorais.

17. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E ÍNDICE DE ATENDIMENTO À 
CIDADÃ E AO CIDADÃO

Conforme preconizado pelo art. 23 da Lei do Usuário do Serviço Público, bem como em 
recomendações e resoluções do CNJ e do próprio Tribunal a que for vinculada a Ouvidoria 
Eleitoral, deve-se realizar pesquisa de satisfação com as pessoas demandantes.

Essa pesquisa deve servir como avaliação continuada da prestação dos serviços 
oferecidos pela Ouvidoria. Toda pessoa solicitante deve ser convidada, por meio do sistema 
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informatizado, após o recebimento da resposta à sua demanda, a preencher pesquisa de 
satisfação que permita não só aferir seu grau de satisfação com o serviço prestado e o 
prazo de atendimento, mas também identificar oportunidades de melhoria e aperfeiçoa-
mento da prestação do serviço. 

O índice de satisfação pode ser calculado considerando-se a percentagem de 
respostas positivas obtidas em quesitos como cortesia/educação, prazo de atendimento e 
orientação prestada, em relação ao total de respostas.

O percentual obtido, dessa ou de outra forma, que pode ser previsto e ter seus critérios 
definidos no Planejamento Estratégico do Tribunal, deve medir o percentual de confor-
midade nos prazos de atendimentos às solicitações dirigidas ao Tribunal, via Ouvidoria, e 
o grau de satisfação.

Esse índice, verificado periodicamente, deve alcançar, em regra, a meta definida no 
Planejamento Estratégico do Tribunal.

Por meio dessa pesquisa, a Ouvidoria deve emitir relatórios periódicos de prestação de 
serviços. Os resultados alcançados devem ser rotineiramente divulgados no sítio eletrônico 
do Tribunal Eleitoral, por meio das notícias, e também publicados no site, por meio dos 
relatórios mensais e anuais de atividades da Ouvidoria.

18. ATENDIMENTO NO RECESSO E NO PERÍODO ELEITORAL

Durante o recesso judiciário, a Ouvidoria pode atender, a critério de cada Tribunal, as 
demandas essenciais, consideradas como tais, no que tange às atividades das Ouvidorias 
Eleitorais, aquelas cujo não atendimento possam implicar a dificuldade de exercício 
de direitos civis e políticos, como o atendimento de demandas relacionadas ao acesso  
às informações do Cadastro Nacional de Eleitores, à obtenção de certidões, etc.

O recebimento e o processamento dessas demandas são, em regra, definidos por 
ato do Tribunal, expedido a cada final de ano, que regulamenta o atendimento de serviços 
essenciais no plantão extraordinário.

No período eleitoral, a Ouvidoria pode trabalhar em regime de plantão. Nesse caso, 
seu prazo para atendimento das demandas bem como seu horário de funcionamento podem 
ser alterados por ato do Tribunal, considerando o eventual aumento da busca por infor-
mações relacionadas às eleições, aos locais de votação, dentre outros temas de interesse 
da sociedade para o exercício do direito de voto, e o papel estratégico das Ouvidorias como 
canais de acesso à informação e combate às informações falsas.
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