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1. APRESENTAÇÃO

Atendendo  ao  disposto  no  Art.  4º,  incisos  V e  VI,  da  Resolução  nº  15/2004,  com

alterações da Resolução nº 11/2010, Resolução nº 17/2015 e Resolução nº 30/2015, este relatório

vem apresentar  um balanço  das  atividades  desenvolvidas  pela  Ouvidoria-Geral  do  Tribunal  de

Justiça  de  Sergipe,  durante  o  período  compreendido  entre  Janeiro/2016  e  Dezembro/2016.

Apresenta,  também,  considerações  sobre  o  seu  funcionamento,  estrutura  e  organização,  com o

objetivo de garantir uma maior transparência às suas atividades.

1.1 Qual o papel da Ouvidoria?

A Ouvidoria-Geral da Justiça foi criada com o intuito de tornar o Poder Judiciário de

Sergipe mais próximo da sociedade, uma vez que, através deste órgão, toda e qualquer pessoa pode

registrar suas dúvidas, reclamações, sugestões, denúncias, elogios junto ao Tribunal de Justiça do

Estado de Sergipe.

As manifestações recebidas servirão de subsídio,  colaborando para elevar o nível de

excelência dos serviços prestados, pois permitirão ao Poder Judiciário:

• um relacionamento democrático com a sociedade;

• a identificação de necessidades;

• um melhor direcionamento das ações;

• avaliação do grau de satisfação da população;

• credibilidade e fortalecimento da imagem da instituição junto à população.

A sociedade, por sua vez, estará fortalecendo o exercício da cidadania, ao expressar sua

opinião quanto aos serviços prestados.

Diante da publicação Resolução nº 30/2016, em 23 de novembro de 2016, a Ouvidoria-

Geral passou a recepcionar os pedidos de informações referentes à Lei de Acesso à Informação (Lei

12.527/2011), no âmbito do Poder Judiciário sergipano.
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1.2 Como se dá o processamento das manifestações?

1º)É feito o cadastramento do relato em sistema informatizado, gerando manifestação

com respectivo número, que será fornecido ao manifestante, para acompanhamento;

2º)As manifestações cadastradas  são lidas e analisadas;

3º)São realizadas as pesquisas necessárias ao esclarecimento da situação narrada; não

sendo  possível  a  resolução  na  própria  Ouvidoria,  a  manifestação  será  encaminhada  ao  órgão

responsável do TJ/SE, para solução.

4º)É dada ciência ao usuário que fez a manifestação, quando este se identifica, pois a

identificação não é obrigatória.

Quanto às manifestações que fogem à competência da Ouvidoria-Geral, ou mesmo do

Tribunal  de  Justiça,  estas  são esclarecidas  de modo a fornecer  a  maior  quantidade  possível  de

informações que permitam ao usuário buscar a unidade ou órgão responsável por solucionar seu

problema.

Oportuno frisar que a Ouvidoria não trata de questões jurídicas, que dizem respeito ao

mérito dos processos, não presta assessoria jurídica às partes, nem tampouco dispõe de competência

correicional, portanto não interfere nem substitui as atribuições da Corregedoria-Geral da Justiça.
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2. RELATÓRIO DO ANO 2016

Desde 2012, devido às mudanças no sistema interno da Ouvidoria, deixamos de realizar

o enquadramento estatístico das manifestações de acordo com o mês em que foram cadastradas,

passando a classificá-las de acordo com o mês quando foram arquivadas.

Entre Janeiro/2016 e Dezembro/2016, foram realizados 4615 atendimentos  somados a

57  manifestações  pendentes  do  ano  anterior. Destas,  4615  foram  concluídas  no  mesmo  ano,

dividindo-se  em  2174  pedidos  de  informação  e  2441  manifestações,  das  quais  262  foram

descartadas. Do ano de 2016, 57 manifestações ficaram pendentes para resolução em 2017.

Houve um aumento de 6,07% no número de atendimentos em relação ao ano anterior.
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2.1 Pedidos de Informação

Com  a  alteração  do  sistema  de  classificação  da  Ouvidoria  decidimos  separar  as

solicitações, dividindo-as em pedidos de informação e manifestação. Os pedidos de informação são

as demandas recepcionadas por telefone ou de forma presencial, em que a resposta é fornecida no

ato  do  atendimento,  não  sendo  necessária  análise  futura.  Relacionam-se  a  questões  de  menor

complexidade.

Os pedidos de informação são classificados da seguinte forma:

• (77,64%) - Andamento processual: consulta simples ao andamento de processo;

• (0,09%) - Cartórios Extrajudiciais: informações relacionadas a cartórios extrajudiciais;

• (0,09%) -  Certidões: orientação sobre procedimento para obtenção de certidões emitidas

pelo TJ/SE;

• (0,18%) - Consulta Indisponível: informações relativas a procedimentos para consultar um

processo;

• (4,51%) - Endereços e telefones: informação acerca de números de telefone e/ou endereços

das unidades do Tribunal;

• (0,37%) - Exercício do Direito: orientação ao manifestante, em causas de juizados especiais,

quando não possuir advogado;

• (0,37%)  -  Organização  e  Funcionamento:  informações  sobre  horário  de  expediente  das

unidades do Tribunal e/ou seu funcionamento;

• (3,36%) - Processos em segredo de justiça: solicitação de informações acerca de processos

que tramitam em segredo de justiça. 

• (2,39%) -  Órgãos Externos:  informações  sobre questões  não afetas  à  competência deste

Tribunal;

• (0,23) – Informação do dia: informação sobre algo específico daquele dia;

• (6,35%) - Outras Informações:  solicitação de informação que não se enquadra em nenhuma

das categorias anteriores.

• (4,42%) - SEI -  Dúvidas relacionadas ao Sistema Eletrônico de Informação implantado no

Tribunal em 23/11/2016, através do Disque SEI. (Incluído em 11/10/2016)
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2.2 Manifestações

São as demandas recepcionadas por telefone e presencialmente que exigem uma análise

mais criteriosa por parte da Ouvidoria, bem como, as cadastradas pelos demais meios de contato.

A partir do ano de 2012, com a implantação do novo sistema da Ouvidoria,  passamos a

classificar  as  manifestações  durante  o  seu  encerramento,  com  isso  a  catalogação  reflete  as

manifestações finalizadas em cada mês do ano em questão, independentemente do período em que

foram registradas.

Houve um aumento de 17,7% na quantidade de manifestações registradas no ano de

2016, quando comparado ao ano anterior. 

Neste período, 2441 manifestações foram concluídas, das quais 262 descartadas pois

estavam  incompletas  ou  foram geradas  em duplicidade.  Desta  feita,  2179  foram  efetivamente

tratadas.

Observamos que no ano de 2016 foi mantida uma média de 203,42 manifestações/mês,

sendo  que  no  mês  de  março  foi  registrado  o  maior  número  de  manifestações,  290  registros,

superando  as  112  manifestações  registradas  em  dezembro,  mês  com  o  menor  número  de

manifestações, em 159%.
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2.2.1 Manifestações quanto à forma de atendimento

Dentre os meios de acesso à Ouvidoria-Geral, notamos claramente a preferência dos

usuários pelo uso do Formulário Eletrônico (45%), acessado no Portal da Ouvidoria, e do Disque

Ouvidoria (36%), seguidos pelo Ouvidor Virtual (11%) e Atendimentos Presenciais (8%).

Após sucessivas quedas no índice que apontava a utilização do formulário eletrônico, no

ano de 2016 esta forma de contato voltou a ser a mais utilizada apontando um crescimento em

relação ao ano passado superando o Disque Ouvidoria em 9%, que não registrava uma queda desde

2013. 
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2.2.2 Manifestações quanto ao seu caráter

Dentre as 2179 manifestações tratadas, no período analisado, 1652 foram identificadas,

correspondendo a 76% do total de manifestações, e 527 foram anônimas, correspondendo a 24% do

total de manifestações.

2.2.3 Manifestações quanto à categoria dos manifestantes

Dentre as 1652 manifestações identificadas, podemos observar uma maior participação

das Partes em litígio (52%), Visitantes (15%) e Advogados (27%).
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Utilizaram os  serviços  da Ouvidoria,  em menor escala,  os  Servidores  (2%),  Órgãos

Externos (3%), Estagiários (0%), Prestadores de Serviços (0%) e Magistrados (0%).

2.2.4 Manifestações quanto à sua natureza

A maior parte das manifestações  cadastradas  foram reclamações (81%), seguidas de

dúvidas (10%), sugestões (2%), elogios (2%) e denúncias (1%).Tipificamos como outros (1%) as

que não se enquadravam em nenhuma das anteriores e como externas (5%) as manifestações que
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diziam respeito a outros órgãos.

Optamos  por  não mais  utilizar  a  classificação crítica,  computando qualquer  tipo  de

insatisfação como reclamação. Em relação aos anos anteriores, observamos um aumento no número

de reclamações1 e sugestões registrados, e um leve declínio nos demais tipos de manifestações.

1 tendo em vista que para o ano de 2012 deixamos de utilizar a classificação crítica, somamos as críticas (4%) e
reclamações (36%) do ano de 2011, e assumimos que 40% das manifestações cadastradas em 2011 foram reclamações.
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2.2.4 Manifestações quanto ao assunto

Dentre as 2441 manifestações concluídas no ano de 2016, apenas 2078 foram separadas

de acordo com o assunto e tema uma vez 262 foram descartadas e outras 101 foram tipificadas

como externas, pois tratavam de questões não afetas a este Tribunal de Justiça.

Para quantificar os atendimentos prestados que se enquadram conforme a Lei federal nº

12.527 como ‘acesso à informação’, a Ouvidoria considera o somatório do número de ‘pedidos de

informação’ e  a  quantidade  de  ‘dúvidas’.  O  entendimento  é  de  que  todos  esses  atendimentos

asseguram ao  cidadão  o  direito  fundamental  de  acesso  à  informação  que  a  Lei  veio  garantir,

chegando ao total de 2390 (2174 pedidos de informação + 216 dúvidas) em 2016.

Cabe  destacar,  porém,  que,  além  desses  atendimentos,  há  os  especificamente

cadastrados como ‘pedido de acesso à informação com base na LAI’ e que tratam de assuntos não

disponíveis  no  Portal  Transparência  do  Tribunal  ou  em  outras  páginas  do  sítio  do  TJ/SE.

Considerando esse entendimento, no período apurado, 48 manifestações seguiram os procedimentos

definidos  na  Resolução  10/2004  com  as  alterações  trazidas  pela  Resolução  nº  30/2015,  pois

tratavam de conteúdos ou formatos de informações não disponíveis no sítio do Tribunal na Internet.

Foi  criado  assunto  específico  também  para  as  demandas  relacionadas  à  Ouvidoria

Ambiental,  instituída  na  estrutura  da  Ouvidoria-Geral  através  da  Resolução  17/2015,  onde  a

população pode denunciar práticas, por parte deste Tribunal, que possam causar degradação ao meio

ambiente,  demonstrando sua insatisfação,  solicitando providências e informações,  decorram tais

práticas de condutas deliberadas ou de problemas técnicos,  como também apresentar sugestões,

elogios, construindo uma relação de parceria na gestão ambiental, no âmbito do Tribunal de Justiça

de Sergipe.

Em relação aos  assuntos,  80% das  manifestações  versaram sobre  atividade-fim,  3%

administrativo,  6%  atendimento,  5%  comunicação,  3% questões  extrajudiciais, 1% Pedido  de

Informação (Lei nº12.527/2011), 1% Ouvidoria Ambiental e menos de 1% não forneciam elementos

suficientes para uma classificação adequada e.
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Na separação por temas, observamos que a maior parte dos registros era relacionada à

morosidade processual (59%); nestes casos a Ouvidoria, ao receber o relato, faz uma análise sobre a

localização  do  processo,  cartório  ou  gabinete,  analisando  há  quanto  tempo  o  feito  está  sem

movimentação.  Caso  esteja  inerte  há  mais  de  100  dias,  sem  razão  aparente,  é  enviada  uma

solicitação para o magistrado, para ciência da situação reclamada. Nos casos de prioridade legal

esse prazo é reduzido para 50 dias. 

O  tema  contempla  também  os  processos  que  até  o  momento  do  cadastro  estavam

irregulares, no entanto, sem a necessidade de intervenção da Ouvidoria foram regularizados, bem

como, as reclamações referentes a processos com trâmite regular. Nos casos em que o processo não

era  regularizado  ou  nenhuma  explicação  era  recebida,  a  manifestação  era  encaminhada  à

Corregedoria-Geral  para  apreciação.  Em  segundo  lugar  estão  as  manifestações  sobre

procedimentos  legais/judiciais  (9,72%),  têm  escopo  em questões  relacionadas  a  mandados

(distribuição, cumprimento, devolução), plantão judiciário, cobrança de custas/emolumentos, prazo

para realização de ato definido em norma/regra para participação no Júri popular/regra para atuação

de perito e  funcionamento da unidade judiciária;  seguido do tema prazos com outros órgãos e

unidades (5,34%), que tratam de demandas onde é verificado um atraso relacionado ao Ministério

Público, Defensoria Pública, advogado, perito, etc.

Destacaram-se  também  as  questões  relacionadas  a:

funcionamento/estrutura/organização/normas  internas (3,32%), capacitação  e  competência

(1,83%), postura ou tratamento (1,78%), situação do processo (1,54%), sistema de informações

(1,35%),  procedimentos legais e extrajudiciais (1,30%), Portal do Advogado (1,25%), rotinas e

práticas da unidade (1,15%) e instalações e condições físicas (1,06%).
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 Segue Quadro Geral2:

2 Não foram incluídas neste quadro geral as 101 manifestações tipificadas como “Externas”, uma vez que fogem à competência do 
Tribunal de Justiça de Sergipe.

Assunto/Natureza Dúvida Sugestão Reclamação Outros Denúncia Elogio TOTAL

Administrativo

Concursos 6 1 4 11
Direitos dos Servidores 7 4 3 1 2 2 19

Funcionam/Estrut/Organiz/N Inter 33 8 24 4 69
Instalações e condições físicas 5 1 16 22
Mutirões / Programas / Projetos 5 1 1 1 1 9

Administrativo - Outros 3 1 1 5
SEI 4 1 5

TOTAL 63 15 49 7 3 3 140

Atendimento

Capacitação / Competência 11 1 1 25 38
Horário agendado audiência / atendimento 9 9

Postura / Tratamento 30 1 3 3 37
Rotina / Práticas da unidade 5 1 15 3 24

Tempo de espera para o atendimento 5 5
Atendimento - Outros 1 1

TOTAL 5 1 71 2 7 28 114

Atividade-Fim

Decisão Judicial 15 2 17
Exercício do Direito 1 1

Localiz Física de proc / doc na Unidade 5 5
Morosidade processual 1230 1230

Prazo com outros órgãos / unidades 111 111
Procedimentos Legais / Judiciais 22 178 2 202

Situação do Processo 32 32
Atividade-Fim - Outros 1 1

TOTAL 56 1539 2 2 1599

Comunicação

Acesso à informação no Sítio do TJ/SE 8 9 3 20
Conteúdo das Informações 7 6 13

Sistema de Informação 5 7 16 28
Comunicação - Outros 3 1 4 1 9

Portal do Advogado 12 13 1 26
TOTAL 35 8 48 2 3 96

Extrajudicial

Atendimento 10 1 11
Emolumentos 2 1 3

Funcionamento / Estrutura / Organização 1 6 7
Instalações e condições físicas

Prazo para expedição de dcumentos 4 4
Procedimentos Legais e Extrajudiciais 3 24 27

Extrajudicial - Outros 1 1
TOTAL 6 46 1 53

Pedido de Informação (Lei nº 12.527/2011)

Recurso – Deferido 4 4
Recurso – Indeferido 2 2

Recurso – Não cumprimento dos prazos
Deferido 32 32

Indeferido – Art. 10 da Lei nº 12.527/2011 7 7
Indeferido – Art. 11 da Resolução 15/2004. 0

Indeferido – Classificada com Sigilo 0
Indeferido – Informação impossível 2 2

1 1
TOTAL 48 48

Responsabilidade Ambiental

Água 1 1
Energia 3 2 5
Mobília

Poluição 1 1
Papel 1 1

Combustível
Isolamento 1 2 3

Responsabilidade Ambiental - Outros 2 8 1 11
TOTAL 2 14 3 3 22

Sem elementos para classificar TOTAL 1 1 3 1 6
TOTAL 216 38 1757 14 13 40 2078

Indeferido - Processo Jud. em Segredo de 
Justiça
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3. PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

3.1 Pesquisa de Satisfação Interna (Servidores)

Realizamos a primeira pesquisa de satisfação focado no público interno (Magistrados e 

Servidores) no período de 13/06/2016 a 31/07/2016. A pesquisa foi amplamente divulgada no Portal

do TJ/SE e através dos e-mails funcionais, sendo respondida por 447 servidores no aludido período.

Para fins de análise  de satisfação, foram considerados  satisfeitos os resultados bom

somados aos ótimos e como insatisfeitos o somatório dos resultados regular, ruim e péssimo. Em

todos os resultados foram descartados os que informaram não possuir informações suficientes para

avaliar o serviço.

17%

54%

8%

17%
4%

Responderam à pesquisa:

Servidor (Atividade-Meio)

Técnico Judiciário (Ati-
vidade-fim)

Diretor de Secretaria / 
Escrivão (Atividade-fim)

Assessor de Juiz (Atividade-
Fim)

Juiz de Direito (Atividade-
fim)

81%

19%

Como avalia o serviço da Ouvidoria-Geral,
 do ponto de vista interno?

Satisfeito

Insatisfeito

85%

15%

Como avalia o atendimento/tratamento 
recebido quando em contato com 

a equipe da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito
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87%

13%

Como avalia o "Portal do Servidor" 
da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

82%

18%

Como avalia as notificações 
internas da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

25%

25%

36%

9%
4%

Como avalia o critério de morosidade 
adotado pela Ouvidoria ?

Concordo completamente

Concordo parcialmente

Neutro

Discordo parcialmente

Discordo completamente

23%

77%

Já foi demandado pela Ouvidoria-Geral?

Sim

Não
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11%

28%

16%

25%

8%
2%1%

8%

Qual o prazo de morosidade considerado
 razoável, no seu entendimento?

15 dias sem movimentação

30 dias sem movimentação

60 dias sem movimentação

90  dias sem movimentação

120  dias sem movimentação

180 dias sem movimentação

1 ano sem movimentação

Outros

34%

23%

13%

11%

10%

4%
3%3%

Qual dos tópicos abaixo, no seu ponto de vista, 
é o mais prejudicial para a prestação dos serviços no seu dia-a-dia?

Número reduzido de servidores

Lentidão do Sistema

Atendimento por TELEFONE dos 
Advogados e Partes nos cartórios e 
assessoria

Atendimento PRESENCIAL dos 
Adv…

Outros

Falta de equipamento ou mobiliário

Falta de cursos e manuais

Ambiente insalubre ou ruidoso

Horário de funcionamento da Uni-
dade
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3.2 Pesquisa de Satisfação Externa (Usuários)

Iniciamos  a  pesquisa  de  satisfação  permanente  focada  no  público  externo  em

10/12/2015. Até o dia 19/01/2017 o formulário foi respondido por 99 usuários.

Para fins de análise  de satisfação, foram considerados  satisfeitos os resultados bom

somados aos ótimos e como insatisfeitos o somatório dos resultados regular, ruim e péssimo. Em

todos os resultados foram descartados os que informaram não possuir informações suficientes para

avaliar o serviço.

Importante  observar  que  para  preencher  a  pesquisa  não  é  necessário  se  identificar,

permitindo ao usuário externar sua opinião sem temer represálias.

6%

41%

13%

14%

25%

Qual o motivo do contato com a 
Ouvidoria-Geral?

Denúncia

Reclamação

Dúvida

Sugestão

Elogio

29%

27%
9%

30%

4%

Qual o meio de contato utilizado?

Formulário Eletrônico

E-mail

Pessoalmente

Telefone

Outro meio

2%

48%

5%2%

25%

17%

Qual o seu vínculo com o 
Poder Judiciário?

Magistrado

Servidor

Advogado

Terceirizado

Estagiário

Parte

Sem vínculo/usuário
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88%

13%

Como você avalia o "site" 
da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

87%

13%

 Como você avalia o formulário eletrônico
no site da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

87%

13%

 Como você avalia o atendimento/tratamento 
recebido da equipe da Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

79%

21%

Como você avalia o tempo de resposta à 
sua solicitação na Ouvidoria-Geral?

Satisfeito

Insatisfeito

41%

59%

Você procurou o órgão ou área envolvida na manifestação, 
antes de recorrer à Ouvidoria-Geral?

Sim

Não

82%

18%

Você utilizaria novamente o serviço 
da Ouvidoria-Geral?

Sim

Não

88%

12%

Você indicaria o serviço da 
Ouvidoria-Geral?

Sim

Não



Relatório Anual – 2016 – Ouvidoria-Geral                                                                                                                     25

3.3 Pesquisa de Satisfação – DIPLAD

Objetivando medir a satisfação do usuário nos serviços prestados pelo Poder Judiciário

de  Sergipe,  foi  efetuada  a  8ª  edição  da  pesquisa  de  satisfação,  in  loco;  neste  ano  os  fóruns

contemplados com a pesquisa foram: Aracaju, Nossa Senhora de Socorro, São Cristóvão, Nossa

Senhora da Glória, Propriá, Estância, Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto através da Diretoria de

Planejamento  e  Desenvolvimento  deste  órgão,  no  período  de  10  a  20  de  maio  de  2016.  A

metodologia utilizada teve como referencial, o número dos processos em andamento, tendo como

amostra do universo pesquisado, a aplicação de 1564 questionários em 09 cidades e 18 Fóruns, a

mão de obra utilizada sem ônus para o TJSE foi de 49 pesquisadores Estagiários de Nível Superior,

com nível de confiabilidade de 95% e margem de erro de 5%.

3.3.1 Conhecimento da Ouvidoria-Geral

Este índice avalia quantos sabem da existência da Ouvidoria no Tribunal de Justiça do 

de Sergipe. 

3.3.2 Objetivo atendido

 Observamos que, dentre os jurisdicionados que buscaram os serviços da Ouvidoria-

Geral em 2016, a maior parte teve os seus objetivos atendidos, ressaltando que o não atendimento

de determinadas demandas deveu-se à sua natureza, pois algumas tratavam de questões não afetas à

competência deste Tribunal e outras de questão processual, não se encontrando previstas dentre as

atribuições da Ouvidoria.

2014 2015 2016
1

10

100

42% 42% 40%
58% 58% 60%

Conhecem
Não conhecem
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3.3.3 Satisfação

Aqui analisamos a satisfação dentre aqueles que utilizaram os serviços da Ouvidoria-

Geral,  sendo  considerados  como  satisfeitos o  somatório  das  respostas  bom  e  ótimo  e  como

insatisfeitos o somatório das respostas regular, ruim e péssimo.

Importante notar que muito embora apenas 80% daqueles que utilizaram os serviços da

Ouvidoria-Geral tiveram seu objetivo atendido, uma grande parcela dos que não tivera êxito na sua

demanda afirmaram estar satisfeitos com o serviço prestado.

3.3.4 Meio de divulgação

Em relação aos meios de divulgação, observamos que a maior parte das pessoas tomou

conhecimento da existência da Ouvidoria através de amigos ou parentes que já tinham se utilizado

desta,  demonstrando  que  o  “boca  a  boca”  tem  sido  mais  eficaz  que  os  demais  meios  de

comunicação, em decorrência da satisfação com os serviços prestados, pois partimos do pressuposto

que só indicamos aquilo que reconhecemos como satisfatório.

2014 2015 2016
1

10

100 81% 74% 94%

19%
26%

6%Satisfeito
Insatisfeito

2016
1

10

100 80%

20%

Sim
Não
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Dentre  as  principais  ações  de  2016,  destacamos  o  início  da  nova  campanha  de

divulgação da Ouvidoria, o projeto Significado de Andamentos, e o novo portal da Ouvidoria.

4.1 Acompanhamento das Ações da Ouvidoria em 2016

4.1.1 Retomar a implantação da WikiOuvidoria

Proposta: seu objetivo é centralizar as informações utilizadas pela Ouvidoria, de

modo  que  poderemos  em  um  único  banco  de  dados  acessar  respostas

padronizadas dos setores, sem a necessidade de solicitar as mesmas informações

repetidamente, inclusive sempre passível de revisão pelo setor responsável para

que o nosso banco de dados não fique ultrapassado, tudo de uma forma dinâmica

e simples.

Resultado: Esta ação está sendo implementada.

4.1.2 Mesa Redonda

Proposta:  Realizar  encontros,  previamente  agendados,  com  as  unidades

judicantes e administrativas deste Tribunal, expondo as funções e objetivos desta

Ouvidoria,  abrindo  espaço  para  o  diálogo  com  tais  unidades,  permitindo

eventuais questionamentos, resposta aos mesmos, e apresentação de sugestões

que possam agregar qualidade aos serviços prestados pelo órgão.

1%
15%

1%

29%

22%

7%

25%

Busdoor
Cartaz
Outdoor
Amigo/Parente
Internet
Panfleto
Outros
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Resultado: Esta ação está sendo implementada.

4.1.3 Campanha de Divulgação da Ouvidoria 2015/2016

Proposta: Nova campanha de divulgação.

Resultado:  Ampla  divulgação  utilizando  Busdoors,  Outdoors,  Cartazes  e  a

plotagem de veículos do TJ/SE iniciada em 8 de setembro de 2016.

4.1.4 Concluir o Manual da Ouvidoria-Geral 

Proposta: criação de manual, contendo os procedimentos internos, os modelos

de ofícios utilizados e informações essenciais para o cadastro da manifestação.

Seu objetivo seria uniformizar as práticas da Ouvidoria. 

Resultado: Esta ação está sendo implementada.

4.1.5 Pesquisa de satisfação Interna

Proposta:  realizar uma  pesquisa  de  satisfação  para  que  os  servidores  da

Ouvidoria avaliar os serviços prestados.

Resultado: Disponibilizamos a Pesquisa de Satisfação no Portal da Ouvidoria

em 10/12/2015, o resultado da pesquisa pode ser encontrado no item 3.1 deste

relatório. 

4.1.6 Atendimento Legal 2.0

Proposta:  Atualizar  o  atendimento  legal,  ficando mais  próximo dos  serviços

prestados pelo Judiciário. 

Resultado:  Com base  no  feedback das  unidades  jurisdicionais  atualizamos  a

peça “10 Mandamentos do Bom Atendente” passando a se chamar “Atendimento

Legal: Passo a Passo”, alterando alguns pontos.

4.1.8 Projeto Aproveite para Conciliar

Proposta:  estimular a possibilidade de conciliar em qualquer fase do processo

dentre os usuários da Ouvidoria-Geral,  esclarecendo os benefícios de procurar

uma das formas de resolução alternativa de conflitos.
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Resultado:  Desde  16  de  março  de  2016  o  formulário  de  cadastro  de

manifestações  na  Ouvidoria-Geral  foi  adaptado  de  modo  que  o  usuário  tem

acesso  a  explicações  sobre  a  importância  da  conciliação/mediação  e  como

funcionam esses  métodos  de soluções  de  conflitos,  sendo direcionado a  uma

página onde é possível agendar uma audiência de conciliação ou mediação.

4.1.9 Projeto TJ/SE Ouviu e Fez Acontecer

Proposta:  levar  ao  conhecimento  do  cidadão/servidor  as  mudanças  que  ele

impulsionou por intermédio da Ouvidoria.

Resultado: Desde 16 de março de 2016 está disponível no Portal da Ouvidoria

lista com algumas das mudanças impulsionadas por manifestações de usuários da

Ouvidoria.

4.1.10 Significado de andamentos:

Proposta:  Tal  solução  permite  ao  usuário,  no  momento  da  consulta  ao

andamento  de  seu  processo,  verificar  o  significado  de  expressões  jurídico-

processuais  não  compreendidas,  traduzidas  numa  linguagem  de  fácil

entendimento, aproximando, dessa forma, o Poder Judiciário do cidadão comum.

(Projeto  importado  do  TJ/DFT  e  conhecido  no  I  Encontro  do  Colégio  de

Ouvidores Judiciais)

Resultado: Em 08 de agosto de 2016 foi implantada a ferramenta, com algumas

alterações, permitindo a visualização do significado de cada termo passando o

cursor do mouse sobre as expressões jurídicas na consulta processual do TJSE.

4.1.11 Novo Portal

Proposta:  atualizar o Portal da Ouvidoria com um novo design e um formato

mais responsivo, adequado a smartphones e tablets.

Resultado:  Em 16/03/2016 foi  lançado o novo Portal  da Ouvidoria,  que traz

agora um design moderno e mais acessível para os usuários. Além das notícias,

ficaram bastante  visíveis  os  ícones  ‘Manifestação  –  Cadastrar’,  ‘Pesquisa  de

Satisfação’ e ‘Ouvidoria Ambiental’. Além disso, tendo em vista o crescimento



Relatório Anual – 2016 – Ouvidoria-Geral                                                                                                                     30

do uso de celulares e tablets, o Portal foi adequado para facilitar a navegação a

partir desses dois canais de comunicação.

4.1.12 Metas internas:

Proposta: estipular as metas internas para os próximos 4 anos. 

     Resultado: item 4.2 deste relatório. 
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4.2 Metas Internas

Diante da necessidade de reavaliar o planejamento estratégico da Ouvidoria, analisamos

a necessidade de alterar, incluir e modificar as nossas metas internas. Foram mantidas as três metas

do  ciclo  anterior:  as  Metas  1  e  2,  que  têm  como  intuito  conferir  celeridade  ao  trâmite  das

manifestações, e a Meta 3 que tem como objetivo maior mensurar o quanto a Ouvidoria é conhecida

dentre os jurisdicionados, utilizando-se para tanto, a pesquisa de satisfação realizada anualmente

pela Diretoria de Planejamento Estratégico.

Incluímos  nesse  rol  a  Meta  4  que  trata  da satisfação dos  usuários  com os  serviços

prestados pela Ouvidoria. 

4.2.1 Meta 1: Tempo de tramitação das demandas

Com a finalização do ciclo anterior do planejamento da Ouvidoria, avaliamos que esta meta

deveria  passar  a  ser  analisada  em  dias  úteis,  uma  vez  que  desde  a  publicação  da  Instrução

Normativa nº 9/2015 foi estabelecido o prazo de 5 dias úteis a todas as unidades do Tribunal de

Justiça de Sergipe, para resposta aos questionamentos encaminhados pela Ouvidoria.

Atingimos a média prevista para 2017 ainda em 2016, reduzindo o prazo de 10 dias úteis

para 7,94 dias úteis. 

Meta 1 Indicador :Tempo de conclusão da demanda (Média )
Objetivo estratégico: Garantia dos direitos da cidadania

O que mede 
Tempo de tramitação da manifestação até a sua efetiva conclusão.

Para que medir 
Quem mede Ouvidoria-Geral
Quando medir Anualmente
Onde medir Sistema da Ouvidoria-Geral

Como medir 

Meta  
Ano base 2015 2016 2017 2018 2019
10 dias úteis 9 dias úteis 8 dias úteis 7 dias úteis 6 dias úteis

Garantir uma prestação mais célere para os usuários da Ouvidoria, 
considerando a interação do órgão com as demais unidades do 
Tribunal, reduzindo o tempo para resposta final.

Média entre a data do cadastro e data de arquivamento das 
manifestações.

Reduzir em 40% o tempo médio para conclusão das solicitações até 
2019.



Relatório Anual – 2016 – Ouvidoria-Geral                                                                                                                     32

4.2.2 Meta 2: Tempo para primeiro contato

No ano de 2016 não atingimos a meta de 2,62 dias úteis para um primeiro contato,

atingindo o índice de 2,87 dias úteis, uma redução de 4,5% no tempo no índice mas distante da

redução almejada de 12,7% almejada.

2015 2016

1

10

100

1000

10000

10 7,949

4351 4615

META 1

Meta (dias úteis)

Resultado (dias úteis)

Demanda

Meta 2 Indicador :Tempo para o primeiro contato (Média)
Objetivo estratégico: Garantia dos direitos da cidadania

O que mede 

Para que medir 
Quem mede Ouvidoria-Geral
Quando medir Anualmente
Onde medir Sistema da Ouvidoria-Geral

Como medir 

Meta  
Ano base 2015 2016 2017 2018 2019

3 dias úteis 2,62 dias úteis 2,25 dias úteis 1,87 dias úteis 1,5 dias úteis

Tempo de resposta entre o registro da solicitação e o primeiro 
contato com o usuário.
Garantir um contato inicial mais rápido entre a Ouvidoria e os 
usuários.

Média entre o tempo do cadastro e tempo do primeiro contato com o 
manifestante.
Reduzir em 50% o tempo médio do primeiro contato com o 
manifestante até 2019.



Relatório Anual – 2016 – Ouvidoria-Geral                                                                                                                     33

4.2.3 Meta 3: Divulgação da Ouvidoria

Observamos  que  a  Ouvidoria  permaneceu  no  patamar  de  40%,  no  entanto,  a  ação

prevista para auxiliar no cumprimento da meta, a campanha de divulgação 2016, só foi iniciada em

8 de setembro. Desta feita, como a pesquisa que mensura este índice é realizada anualmente em

maio, só poderemos mensurar os efeitos da divulgação na pesquisa de satisfação que será realizada

em 2017.

2015 2016

1

10

100

1000

10000

3 2,872,5

4351 4615

META 2

Meta (dias úteis)

Resultado (dias úteis)

Demanda

Meta 3 Indicador :Visibilidade da Ouvidoria-Geral
Objetivo estratégico: Garantia dos direitos da cidadania

O que mede 

Para que medir 

Quem mede Diretoria de Planejamento
Quando medir Anualmente
Onde medir Pesquisa de Satisfação Anual da DIPLAD

Como medir 
Meta  Elevar o índice em 80% até 2019.

Ano base 2015 2016 2017 2018 2019
42,00% 50,40% 58,80% 67,20% 75,60%

Consciência dos usuários da Justiça sergipana quanto à 
existência da Ouvidoria.

Para se ter uma ideia do alcance da Ouvidoria e o quão eficaz é 
a sua divulgação, uma vez que como um instrumento de acesso 
da população, deve ser amplamente difundido para que possa 
ser efetivamente utilizado, quando necessário.

Analisando as respostas emitidas pelos entrevistados na 
pesquisa de satisfação anual.
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4.2.4 Meta 4: Satisfação da Ouvidoria

Diante das ações tomadas ao longo de 2015/2016 foi perceptível o crescimento no grau 

de satisfação dos usuários. Superamos a meta proposta para 2019 ainda em 2016 com um 

crescimento de 27% na satisfação em relação ao ano base de 2015. 

2015 2016

1

10

100

1000

10000

42 4050

4351 4615

META 3

Meta

Resultado

Demanda

Meta 4 Indicador :Satisfação
Objetivo estratégico: Garantia dos direitos da cidadania

O que mede A satisfação dos usuários da Ouvidoria-Geral. 

Para que medir Para avaliar a qualidade dos serviços prestados.
Quem mede Diretoria de Planejamento
Quando medir Anualmente
Onde medir Pesquisa de Satisfação Anual da DIPLAD

Como medir 
Meta  Elevar a satisfação em 25 % até 2019.
Ano base 2015 2016 2017 2018 2019

74,00% 78,62% 83,24% 87,87% 92,50%

Analisando as respostas emitidas pelos entrevistados na 
pesquisa de satisfação anual.
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3.3 Ações propostas para 2017

• Concluir  a  implantação  da  WikiOuvidoria:   seu  objetivo  é  centralizar  as

informações utilizadas pela Ouvidoria, de modo que poderemos em um único

banco de dados acessar respostas padronizadas dos setores, sem a necessidade de

solicitar as mesmas informações repetidamente. Sempre passível de revisão pelo

setor responsável para que não fique ultrapassado, tudo de uma forma dinâmica

e simples.

• Mesa redonda: Realizar encontros, previamente agendados, com as unidades

judicantes e administrativas deste Tribunal, expondo as funções e objetivos desta

Ouvidoria,  abrindo  espaço  para  o  diálogo  com  tais  unidades,  permitindo

eventuais questionamentos, resposta aos mesmos, e apresentação de sugestões

que possam agregar qualidade aos serviços prestados pelo órgão.

• Concluir  o  Manual  da  Ouvidoria-Geral:  Criação  de  manual,  contendo  os

procedimentos  internos,  os  modelos  de  ofícios  utilizados  e  informações

essenciais para o cadastro da manifestação. Seu objetivo seria uniformizar as

práticas da Ouvidoria.

  

• Atualização do sistema da Ouvidoria:  Promover atualizações no sistema da

2015 2016

1

10

100

1000

10000

74 9478,62

4351 4615

META 4

Meta

Resultado

Demanda
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Ouvidoria-Geral  de  acordo  com as  demandas  dos  magistrados,  servidores  e

usuários. 

Aracaju/SE, 20 de janeiro de 2016.

DESEMBARGADORA IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
OUVIDORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
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ANEXOS

(II Encontro do Colégio de Ouvidores Judiciais -  João Pessoa/PB – 05/09/2016)

(Nova campanha da Ouvidoria – 08/09/2016)
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(Aproveite para conciliar – 16/03/2016)

(Atendimento Legal: Passo a passo – 08/09/2016)
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(Significado de andamentos – 24/08/2016)

(Novo Portal da Ouvidoria-Geral – 16/03/2016)
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(Jornal O Estado de São Paulo - Tribunal de Justiça de Sergipe mais bem avaliado no quesito transparência –
12/05/2016 - 

Link: http://migre.me/vwKpW )

http://migre.me/vwKpW
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(Novo Portal da Ouvidoria-Geral – 16/03/2016)

(Ouvidora do TJSE faz palestra em evento comemorativo aos 10 anos da Ouvidoria do MP/SE – 01/08/2016)
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