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REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA DA OABPrev-PR 
 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DA ORGANIZAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DA OUVIDORA E DO OUVIDOR 
 
Art. 1° - A Ouvidoria é constituída por um Ouvidor-Geral, a ser nomeado pela 
Diretoria Executiva para o mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. 
 
Art. 2° - A Ouvidoria é órgão independente e tem a atribuição de acompanhar a 
atuação dos Administradores e Colaboradores da Entidade, apresentar críticas e 
sugestões para o aprimoramento da administração em geral, com poderes para 
requisitar informações, receber reclamações e mandar processá-las, bem como 
sugerir a instauração de processos administrativos no âmbito da Diretoria 
Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal 
 
 
Art. 3° - Compete à Ouvidoria: 
 

a) receber, examinar e dar andamento às solicitações que lhe forem 
submetidas, encaminhando-as a quem efetivamente tiver competência 
institucional para dar-lhes o tratamento adequado; 
 

b) proceder à autuação dos expedientes recebidos, quando necessário, bem 
como o seu registro, guarda e arquivamento, de forma a preservar o sigilo 
que cada caso; 
 

c) cobrar, de quem de direito, soluções a respeito das solicitações que lhe 
forem submetidas, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 

d) informar ao requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, uma solução ou 
encaminhamento dado à solicitação posta à sua apreciação; e 

 
e) implementar um canal de comunicação que seja eficaz na intermediação da  

OABPrev- PR com os Participantes, Assistidos e com a sociedade em geral. 
 
 
Art. 4° - No exercício de suas funções, a Ouvidoria poderá: 
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a) solicitar informações ou cópias de documentos a qualquer setor, ou empresa 

terceirizada quando entender indispensável para a solução de solicitação 
posta à análise da Ouvidoria, ainda que albergado por sigilo, devendo 
resguardá-lo; 
 

b) promover ou sugerir a criação de mecanismos e meios destinados à coleta 
de dados necessários ao regular desempenho das atividades da Ouvidoria; 
 

c) proferir despachos preliminares, instaurar diligências e determinar a 
realização de atos que visem a busca de informações acerca das 
solicitações em trâmite na Ouvidoria. 

 
Art. 5º - A Diretoria Executiva, bem como as demais instâncias executivas da 
Entidade, fornecerão o suporte técnico e administrativo necessário à implantação 
e ao funcionamento da Ouvidoria. 

 
 

SEÇÃO II 

DOS EXPEDIENTES 

 
Art. 6º As demandas registradas junto à Ouvidoria terão como requisito de 
processamento a existência de um comprovante de atendimento prévio, pelas 
instâncias ordinárias e regulares, ou comprovante de negativa de atendimento. 
 

Art. 7° - As solicitações submetidas à Ouvidoria, serão organizadas, identificadas e 
encaminhadas para pastas digitais correspondentes ao assunto nela tratado. 
 
Art. 8° - Do expediente constará o número de protocolo de recebimento, o qual 
será informado ao demandante, bem como o nome completo da parte requerente. 
 
Art. 9° - Na execução das atividades da Ouvidora-geral será observado o sigilo 
inerente às solicitações que lhe forem submetidas, sempre que possível. 
 
 

SEÇÃO III  

DAS VEDAÇÕES 
 
Art. 10° - Fica vedado à Ouvidoria: 
 

a) o processamento de solicitações anônimas; 
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b) violar o dever de sigilo em relação ao conhecimento e tratamentos das 

demandas, no exercício de sua função; 
 

c) resposta ou pareceres sobre questões diversas, ainda que postas em tese; 
 

d) o processamento de solicitações que não tenham passado por atendimento 
prévio. 

  

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 11 - Os casos omissos no presente Regimento Interno serão dirimidos pela 
Diretoria Executiva, no âmbito da sua competência. 
 
Art. 12 – O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação 
pelo Conselho Deliberativo, podendo ser alterado mediante proposta de alteração 
da Diretoria Executiva ou da Ouvidoria, ao Conselho Deliberativo. 
 


