
Manifestante/Cidadão

A partir da funcionalidade Meu Usuário é possível visualizar e/ou alterar os dados cadastrais na Plataforma Fala.BR. Nessa seção é possível ainda excluir o próprio cadastro, clicando no botão "Excluir". Lembre-se de
clicar no botão "Salvar" para que a Plataforma grave as alterações realizadas.

Vale ressaltar que quando uma manifestação é registrada por um usuário e depois este exclui seu cadastro no sistema Fala.BR , nas manifestações existentes antes da exclusão, o histórico registra a remoção do usuário
como “Cadastro do usuário excluído pelo próprio titular” e a seção Usuário apresenta a indicação “Usuário excluído pelo próprio titular”.

Meu Usuário
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Minhas Manifestações
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Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar suas manifestações registradas, acompanhar seu andamento e realizar determinadas ações solicitadas pela ouvidoria.

Inicialmente, é necessário o cidadão se logar no Fala.BR: basta acessar o sistema em https://falabr.cgu.gov.br e clicar no botão Entrar. Na tela de login entre com seu Login e Senha: lembre-se de que para o
cidadão o login é seu e-mail, enquanto para o servidor de ouvidoria, o CPF (para maiores informações vide a Seção Tipos de Login).

https://falabr.cgu.gov.br/
https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Arquivo:Tela_Inicial.jpg


Na tela inicial do usuário, clique no menu Minhas Manifestações. Na sequência, serão mostradas todas as manifestações registradas pelo usuário no Fala.BR:
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Na tela de visualização de manifestações é possível verificar a quantidade de manifestações registradas em Total de registros. Ademais, existem as seguintes colunas:

Ações: a depender do tratamento dado pela ouvidoria na manifestação, é solicitado ao usuário a execução de determinadas ações. Para mais detalhes, vide a Seção Ações do Usuário;

Número: é número de protocolo informado ao cidadão ao final do registro da manifestação. Para mais informações, vide a Seção Registrando uma Manifestação.

é um dos sete tipo existentes no Fala.BR, isto é, acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, simplifique, solicitação e sugestão. Para mais informações, vide a Seção Tipos de Manifestação.

Tipo: é um dos sete tipo existentes no Fala.BR, isto é, acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, simplifique, solicitação e sugestão. Para mais informações, vide a Seção Tipos de
Manifestação.

Órgão Destinatário: é órgão alvo para o qual a manifestação foi endereçada durante seu registro (campo Órgão para o qual você quer enviar sua manifestação). Ressalta-se que a ouvidoria pode
encaminhar a manifestação para uma outra, em face do assunto ou ausência de competência.

Assunto: assunto selecionado quando o cidadão realizou o registro da manifestação (campo Sobre qual assunto você quer falar). Ressalta-se que a ouvidoria pode alterar este campo durante sua
análise a fim de readequação.

Cadastro: data de registro da manifestação pelo cidadão.

Prazo: prazo de atendimento final pela ouvidoria. Com a Lei nº 13.460/2017, a ouvidoria deverá responder as manifestações de forma conclusiva em até 30 dias contados a partir do seu recebimento.
Este prazo pode ser prorrogado por igual período, desde que haja justificativa expressa.

Situação: estados em que uma manifestação pode estar, sendo que seu estado inicial é Cadastrada e o final é Concluída. Para mais informações, vide a Seção Situações de uma Manifestação;
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Por fim, as subseções a seguir, Acessando uma Manifestação de Usuário sem Cadastro e Acessando uma Denúncia Não Identificada, descrevem procedimentos que não estão disponíveis a partir da
funcionalidade Minhas Manifestações. Contudo, eles foram inseridos nesta seção por melhor terem relação com tema discutido.

Na lista exibida em Minhas Manifestações, clique no Número do Protocolo da manifestação desejada para exibi-la na mesma janela do navegador ou no ícone de seta ao lado dele para abrir em uma nova janela.

Acessando uma Manifestação
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Esta tela de visualização da manifestação é composta por três blocos:

i) Teor: contém os dados informados pelo cidadão durante o registro da manifestação;

ii) Manifestação: contém as informações detalhadas sobre a manifestação. Aqui o cidadão pode verificar algumas informações, como:

Serviço: lista de serviços cadastrados pelo órgão destinatário no Porta de Serviços do Governo Federal (https://www.gov.br);
Órgão de Interesse: órgão que, a depender do tema tratado, possa ter competência ou relação com sobre o assunto exposado na manifestação;
Assunto: lista de assuntos de abrangência geral cadastrada pela OGU;
Subassunto: lista de temas utilizados para classificar as manifestações;
Tags: lista de marcadores que tratam temas específicos cadastrados pelas ouvidorias públicas;
Prazo de atendimento: o prazo de atendimento inicial é de 30 dias, conforme a Lei nº 13.460/2017;
Registrado por: nome do usuário que registrou a manifestação. Caso seja uma denúncia aparece o termo genérico Cidadão;
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iii) Resposta e históricos de ações: exibe todas ações executadas sobre a manifestação.

Note que a tela exibe o teor da manifestação com os campos informados durante seu registro; não é permitida qualquer alteração. Caso deseje alterar as informações preenchidas, o usuário deve fazer por meio de
uma resposta a um pedido de complementação solicitado pelo servidor de ouvidoria ou registrar uma nova manifestação, fazendo menção àquela. Ademais, o usuário pode visualizar todas as ações executadas em sua
manifestação em Respostas e históricos de ações e imprimir o conteúdo (basta clicar em Imprimir).

Para imprimir ou exportar uma manifestação, inicialmente acesse a manifestação que deseja imprimir/exportar. Veja as seções Minhas Manifestações e Acessando uma Manifestação.

Com a manifestação aberta, clique no botão imprimir, apresentado ao final da página. As opções apresentadas podem variar em razão do navegador de internet utilizado. A seguir são apresentadas as telas dos
navegadores mais utilizados.

Imprimindo/Exportando uma Manifestação
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A partir da análise e tratamento da manifestação registrada no Fala.BR, a ouvidoria pode enviar determinado tipo de resposta e/ou executar alguma ação a fim de dar andamento no número de protocolo aberto. Para
maiores informações, consulte as seções Tipos de Resposta e Ações.

Em consequência destes procedimentos, o usuário pode ser demandado a realizar quatro tipo de ações distintas, sendo duas durante a análise da manifestação pela ouvidoria e duas após sua
conclusão: Complementar, Autorizar Acesso a Dados, Responder Pesquisa e Denunciar. Abaixo segue o exemplo da lista de manifestações registradas por um determinado usuário que contempla tais ações do
usuário, sendo estas exibidas na coluna Ações:

Ações do Manifestante
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A seguir é descrito o procedimento para executar cada uma das ações do usuário:

a) Complementar: decorre quando o usuário necessita responder a um pedido de complementação solicitado efetuado pela ouvidoria. Tal pedido é utilizado quando há necessidade de complementação das
informações da manifestação pelo cidadão, geralmente por estar incompleta ou não estar totalmente inteligível para atendimento pela ouvidoria. O pedido de complementação de informações suspende a
contagem original, abrindo prazo de 20 dias para que o usuário apresente as informações solicitadas. Depois de o usuário complementar a manifestação, o prazo para que a ouvidoria ofereça a resposta é
retomado de onde parou.

Para iniciar tal ação basta clicar em Complementar disponível para a manifestação em questão.
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Em seguida, insira o texto complementar e clique no botão Complementar. Antes da complementação ser enviada, será disponibilizada uma página para que o manifestante realize uma conferência final da sua
manifestação. Note que também podem ser adicionados mais envolvidos no fato e incluídos anexos.
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b) Autorizar Acesso a Dados: esta ação existe somente na denúncia e decorre de pedido de consentimento solicitado efetuado pela ouvidoria. A título de esclarecimento, o pedido de consentimento foi
incluído no Fala.BR para atender ao disposto no art. 3º do 10.153/2019, em uma possível hipótese de encaminhamento da manifestação de uma ouvidoria para outra, senão veja-se:

“(...) Art. 8º  O encaminhamento de denúncia com elementos de identificação do denunciante entre unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal será precedido de solicitação de consentimento do denunciante, que se manifestará no prazo de vinte 
dias, contado da data da solicitação do consentimento realizada pela unidade de ouvidoria encaminhadora. 
Parágrafo único.  Na hipótese de negativa ou de decurso do prazo previsto no caput, a unidade de ouvidoria que tenha recebido originalmente a denúncia somente poderá encaminhá-la ou compartilhá-la após a sua pseudonimização. (...)” 

Para iniciar tal ação basta clicar em Autorizar Acesso a Dados disponível para a manifestação em questão.
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Em seguida, o cidadão poderá marcar Sim ou Não para a autorização ou não do envio dos seus dados de pessoais para a atuação de outra ouvidoria. Caso ele autorize, a ouvidoria destino será capaz de visualizar seus
dados pessoais; caso contrário - negativa ou ausência de manifestação pelo cidadão - a ouvidoria destino não será capaz de fazê-lo, recebendo a denúncia, portanto, de forma pseudonimizada (para maiores informações
sobre o conceito de pseudonimização veja a Seção Analisando e Tratando uma Denúncia).

c) Responder Pesquisa: após a manifestação ter sido respondida de conclusiva pelo servidor de ouvidoria, é permitido (facultativamente) ao cidadão avaliar o atendimento realizado pela ouvidoria. As
respostas de pesquisas de satisfação fornecerão subsídios, inclusive estaticamente, para a ouvidoria avaliar o grau de satisfação do cidadão e promover melhorias no atendimento prestado nos serviços
públicos.

Para iniciar tal ação basta clicar em Responder Pesquisa disponível para a manifestação em questão.
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Finalmente, após marcar as respostas às três questões, clique no botão Responder.

d) Denunciar: esta ação existe somente no simplifique. Ressalta-se que, após a análise da manifestação do tipo Simplifique pela ouvidoria, será informado ao cidadão se o órgão competente acatou ou não
a proposta de melhoria peticionada pelo cidadão. Em caso positivo, será informado ao cidadão um prazo para cumprimento da medida.

Caberá ao cidadão autor da manifestação avaliar o integral cumprimento da providência de simplificação ou alteração de procedimento proposta pelo órgão ou entidade. Caso identifique o descumprimento do
compromisso, poderá denunciá-lo à OGU, que fará gestão junto ao órgão ou entidade a fim de recompor ou retificar o procedimento, conforme descrito no art. 14 da IN Conjunta MPDG/CGU nº 1/2018, que dispõe sobre
os procedimentos aplicáveis à Solicitação de Simplificação de que trata o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.
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Para iniciar tal ação basta clicar em Denunciar disponível para a manifestação em questão.

Depois basta ao cidadão descrever os fatos que comprovem o descumprimento de simplificação e, em seguida, clicar no botão Denunciar.

Para o cidadão sem cadastro no Fala.BR conseguir consultar a manifestação no sistema, basta clicar em Consulte sua manifestação na tela inicial do Fala.BR:

Acessando uma Manifestação de Usuário sem Cadastro
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Na tela seguinte, basta informar o Número de Protocolo e o Código de Acesso; estes valores são fornecidos no fim do registro da manifestação e enviados no e-mail cadastrado no Fala.BR (para mais informações
vide a Seção Registrando uma Manifestação). Em seguida clique no botão Consultar.
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Na sequência é apresentada a tela de visualização da manifestação:
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Esta tela de visualização da manifestação é composta por três blocos:

i) Teor: contém os dados informados pelo cidadão durante o registro da manifestação;

ii) Manifestação: contém as informações detalhadas sobre a manifestação. Aqui o cidadão pode verificar algumas informações, como:

Serviço: lista de serviços cadastrados pelo órgão destinatário no Porta de Serviços do Governo Federal (https://www.gov.br);
Órgão de Interesse: órgão que, a depender do tema tratado, possa ter competência ou relação com sobre o assunto exposado na manifestação;
Assunto: lista de assuntos de abrangência geral cadastrada pela OGU;
Subassunto: lista de temas utilizados para classificar as manifestações;
Tags: lista de marcadores que tratam temas específicos cadastrados pelas ouvidorias públicas;
Prazo de atendimento: o prazo de atendimento inicial é de 30 dias, conforme a Lei nº 13.460/2017;
Registrado por: nome do usuário que registrou a manifestação. Caso seja uma denúncia aparece o termo genérico Cidadão;

iii) Resposta e históricos de ações: exibe todas ações executadas sobre a manifestação.

Note que a tela exibe o teor da manifestação com os campos informados durante seu registro; não é permitida qualquer alteração. Caso deseje alterar as informações preenchidas, o usuário deve fazer por meio de
uma resposta a um pedido de complementação solicitado pelo servidor de ouvidoria ou registrar uma nova manifestação, fazendo menção àquela. Ademais, o usuário pode visualizar todas as ações executadas em sua
manifestação em Respostas e históricos de ações e imprimir o conteúdo (basta clicar em Imprimir).

Foi mostrado na Seção Registrando uma Denúncia Não Identificada que, após o registro da manifestação, não é gerado um Número de Protocolo e um Código de Acesso para que o usuário consiga
consultar sua manifestação. Assim, o usuário ficará impossibilitado de acompanhar o tratamento da manifestação na Plataforma Fala.BR. Caso seja seu desejo realizá-lo, recomenda-se ao cidadão registrar a
manifestação de forma identificada, seguindo o procedimento descrito nas seções Registrando uma Manifestação ou Registrando uma Manifestação a partir da Tela Inicial do Sistema.

Acessando uma Denúncia Não Identificada
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