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APRESENTAÇÃO
O Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal - e-Ouv foi desenvolvido pelo 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e é utilizado pelo Poder 
Executivo Federal desde 2014, oferecendo um canal direto e desburocratizado de 
comunicação entre o cidadão e o Estado. Por meio dele, o cidadão pode registrar uma 
manifestação de ouvidoria (denúncia, reclamação, sugestão, elogio ou solicitação), 

ouvidorias do Poder Executivo federal. 

federais, o e-Ouv possibilita o alcance de todos os órgãos federais, por meio da 

competência do órgão que as recebe. Para as ouvidorias que utilizam o e-Ouv, o 

com o teor e os anexos da manifestação.

O sistema opera em ambiente web e tem design responsivo, sendo assim acessível por 
meio de qualquer computador ou dispositivo móvel. Ademais, oferece recursos para a 
elaboração de relatórios personalizados, controle de prazo e integração, por meio de 
webservices, com outros sistemas que a ouvidoria e o órgão ao qual ela está vinculada 
utilizem.

prestado aos usuários dos serviços públicos, entre outras providências, foi criado no 

públicos para todos os órgãos, de uso obrigatório mesmo daqueles que utilizam 
sistemas próprios de ouvidoria e, também, daqueles que sequer têm uma área de 
ouvidoria formalizada em sua estrutura organizacional.

disponibilizará ao cidadão a relação de todos os órgãos e entidades do Poder 

independentemente do destinatário da demanda utilizar o sistema e-Ouv ou ter unidade 
de ouvidoria em estrutura organizacional.
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BREVE HISTÓRICO DA SIMPLIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS

pelo sociólogo Max Weber que, ainda no início do século XX, descreveu-a como uma 
estrutura baseada na racionalidade.

Ao longo do tempo, porém, o termo adquiriu uma conotação negativa, relacionada 

administrativas com o intento de modernizar o serviço público. Algumas foram 
relativamente bem-sucedidas, outras menos.

Como exemplos podemos citar o Decreto-Lei nº 200/1967, que estabeleceu vários 

organização dos serviços em sistemas transversais.

Outra reforma administrativa que merece destaque é aquela que começou a ser 
implementada por meio da criação do Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado (MARE), e foi marcada pela apresentação do Plano Diretor da Reforma do 

pasta.

Apresenta-se, então, em mais uma etapa de transformação e modernização da 

O QUE É SIMPLIFICAR?

dele e a acreditar que teremos resultados positivos.

racionalidade. O serviço público precisa ser compreendido pelas pessoas, e os 
procedimentos e fases envolvidas precisam seguir uma lógica que, ao mesmo tempo, 
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entre a Administração Pública e os usuários do serviço público:

a) presunção de boa-fé;

comprobatórios de regularidade;

d) racionalização de métodos e procedimentos de controle;

superior ao risco envolvido;

procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar 

e

para a integração.

canal de comunicação direta entre o usuário do serviço público e a administração.

FORMULÁRIO SIMPLIFIQUE!

www.ouvidoria.gov.br), 

por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, mesmo daqueles que 
utilizam sistemas próprios de ouvidoria e, também, daqueles que sequer têm uma área de 
ouvidoria formalizada em sua estrutura organizacional.

digitalizados e incluídos no e-Ouv.

O formulário conterá os seguintes campos:



7

Nome do órgão ou da entidade destinatária do pedido;

Descrição dos atos ou fatos; e

Importante!

desburocratização.

Os serviços que estarão listados no formulário disponibilizado pela OGU serão os 
mesmos informados por cada órgão ou entidades no Portal de Serviços do Governo 

REGISTRO NO SIMPLIFIQUE!

disposição três formas de acesso ao formulário de registro. A primeira possibilidade é a 
página inicial do e-Ouv (Fig. 1), disponível no endereço: www.ouvidoria.gov.br. Na tela 

FIG 1
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dos órgãos e entidades públicas federais na Internet (Fig. 2). Estes órgãos deverão 

formulário.

FIG 2

listados no Portal.
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FIG 3

OPERANDO O SIMPLIFIQUE!

SOBRE QUAL SERVIÇO PÚBLICO OU PARA QUAL ÓRGÃO VOCÊ QUER ENVIAR SUA 
MANIFESTAÇÃO?

é oferecido.
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FIG 4

FIG 5

FIG 6

Ao selecionar o serviço público, o sistema fará a associação automática ao órgão ou 
entidade gestora do serviço (Fig. 7).
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FIG 7

de Serviços do Governo Federal. Nesses casos o usuário poderá clicar na frase Não 
encontrei o serviço público!
será aberto um campo onde o usuário poderá digitar o nome do serviço da forma 

FIG 8

FIG 9

De um modo geral, o serviço guarda correlação com o órgão que o oferece. Dessa 
forma, não será obrigatório indicar o órgão. Por outro lado, caso o usuário indique um 
órgão ou entidade, será necessário indicar o serviço.

ser clicado o botão Avançar (Fig. 10). Importante lembrar que o usuário poderá avançar ou 
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FIG 10

Feito isso, o sistema abrirá a tela onde o usuário poderá registrar sua manifestação (Fig. 11).

FIG 11
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DESCRIÇÃO

Formado pelos campos Descrição dos atos ou fatos e Proposta de melhoria (Fig. 12), 

entenda necessário para aprimorar sua manifestação.

FIG 12

DESCRIÇÃO DOS ATOS OU FATOS

FIG. 13

PROPOSTA DE MELHORIA
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FIG. 14

ANEXO

O usuário poderá complementar sua manifestação por meio de anexos, como 

FIG. 15

A clicar na frase Incluir Anexos, será aberta uma caixa de diálogo que relacionará todos 
os anexos inseridos pelo usuário (Fig. 16). Nesta caixa de diálogo o usuário encontrará 
um botão com o tex to Adicionar arquivo(s) que ao ser selecionado abrirá uma caixa 
de pesquisa para que o usuário indique o diretório em que o anexo se encontra no 
computador ou em dispositivo móvel de armazenamento de arquivos, como CD, 

FIG. 16

LOCAL DO FATO

reclamação ou denúncia.

FIG. 17
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UF

(Estados), mais o Distrito Federal. O usuário poderá clicar no campo e percorrer as 

sigla correspondente.

FIG. 18

MUNICÍPIO

Municípios contidos naquela UF (Estado). Da mesma forma, o usuário poderá clicar no 

letra que o sistema percorrerá automaticamente a relação até o ponto em que a letra 
inicial do município coincida com a letra digitada pelo usuário.

FIG. 19
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LOCAL

Este é um campo de tex to livre (Fig. 20) onde o usuário poderá informar o endereço ou 

reclamação ou denúncia.

FIG. 20

QUAIS SÃO OS ENVOLVIDOS NO FATO?

Formado pelos campos Nome do Envolvido, Função do Envolvido e Órgão/Empresa (Fig. 

reclamação ou denúncia.

FIG. 21

NOME DO ENVOLVIDO

Neste campo deverá ser informado o nome completo ou o nome social (apelido) do 

envolvidos, contudo, os nomes deverão ser inseridos um de cada vez.

FIG. 22
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FUNÇÃO DO ENVOLVIDO

servidor. No entanto, o usuário poderá deixar este campo em branco, caso não saiba 
o cargo do servidor envolvido ou não encontre na relação oferecida pelo sistema uma 
função que se aproxime daquela que o servidor envolvido exerça.

FIG. 23

ÓRGÃO/EMPRESA

Este é um campo de tex to livre (Fig. 24) onde o usuário poderá informar o nome do 

que o serviço é executado por empresa terceirizada ou por Órgão/Empresa conveniada 
ou autorizada a prestar o serviço.

FIG. 24

contudo, os servidores deverão ser inseridos um de cada vez.

FIG. 25

O sistema apresentará uma relação de todos os servidores envolvidos no fato, registrados 
pelo usuário (Fig. 26).
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FIG. 26

IDENTIFICAÇÃO

O inciso I do Art. 14 do Decreto nº 9.094/2017 estabelece que deverá constar no 

FIG. 27

o propósito de contribuir para aprimorar a avaliação das políticas públicas e propor 

ainda, para toda a população brasileira.
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FIG. 28

no Sistema e-Ouv (Fig. 29). Cabe esclarecer que não é necessário ser cadastrado no 

FIG. 29

Neste caso, o sistema importará os dados que foram informados no momento do 
cadastramento do usuário que serão informados no campo Demais dados cadastrais, 

FIG. 30

Preferencialmente, o usuário deverá informar seu nome completo. Salienta-se que para 

o endereço de e-mail.

FIG. 31

FIG. 32

Ao clicar no campo Demais dados cadastrais será aberta uma caixa de diálogo onde 
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destacado anteriormente, para aprimorar a avaliação das políticas públicas e propor 

ainda, para toda a população brasileira.

FIG. 33

GÊNERO

FIG. 34

DOC. DE IDENTIFICAÇÃO (TIPO)
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FIG. 35

NÚMERO

FIG. 36

FAIXA ETÁRIA

oferecidas faixas etárias para que o usuário selecione aquela em que se enquadre.

FIG. 37

COR/RAÇA

FIG. 38
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DDD

Código da localidade do telefone de contato informado pelo usuário.

TELEFONE

Número do telefone por meio do qual a Administração poderá contatar o usuário.

CEP

Neste caso, será necessário que o usuário informe apenas o número da casa ou 
do apartamento do endereço informado. O usuário poderá optar entre informar seu 
endereço residencial ou comercial.

Caso o usuário não saiba o CEP do endereço para o qual a Administração deverá enviar 

FIG. 39

UF

(Estados), mais o Distrito Federal. O usuário poderá clicar no campo e percorrer as 

sigla correspondente.

FIG. 40
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MUNICÍPIO

Municípios contidos naquela UF (Estado). Da mesma forma, o usuário poderá clicar no 

letra que o sistema percorrerá automaticamente a relação até o ponto em que a letra 
inicial do município coincida com a letra digitada pelo usuário.

FIG. 41

LOGRADOURO

vinculados.

FIG. 42

NÚMERO

Ocorrem, raras vezes, de o imóvel não ter número. Para os logradouros sem numeração 
recomenda-se a utilização da sigla s/n.

FIG. 43
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COMPLEMENTO

FIG. 44

BAIRRO

Bairro é uma comunidade ou região localizada em uma cidade ou município de acordo 

Para os endereços localizados no Distrito Federal, utiliza-se o modelo de divisão territorial 
utilizado pelo IBGE, que estabelece Brasília como único município. Dessa forma, para as 

bairro e a Região Administrativa entre parênteses. Ex: Veredas (Brazlândia).

FIG. 45

SALVAR MEUS DADOS

correspondência, o usuário será convidado a salvar seus dados cadastrais (Fig. 46).

para consultar sempre que precisar.

Mais importante do que isso, o salvamento dos dados cadastrais do usuário permitirá o 

e-Ouv (denúncia, reclamação, sugestão, elogio ou solicitação).

FIG. 46

SENHA

Ao aceitar gravar os dados cadastrais, será solicitado ao usuário a criação de uma 
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conter letras e números.

FIG. 47

NÃO SOU UM ROBÔ

FIG. 48

CONCLUIR

deverá clicar no botão com a frase Concluir (Fig. 49).

FIG. 49

ENCERRAMENTO



FIG. 50
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