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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/2017  e  Dezembro/2017.

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  setor

responsável do TJ/SE, para solução.

4º)É dada ciência ao usuário que fez a manifestação.

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 2017

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 em que foram arquivadas.

Entre Janeiro/2017 e Dezembro/2017, foram efetuados 5645 registros nessa Ouvidoria,

dividindo-se em 3535 pedidos de informação e 2110 manifestações.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1534

2961

3446

4351
4615

5645



Relatório Anual – 2017 – Ouvidoria-Geral                                                                                                                     10

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 3535 pedidos de informação foram classificados da seguinte forma:

• (64,83%) - Andamento processual: consulta simples ao andamento de processo;

• (11,24%) - Outras Informações: solicitação de informação que não se enquadra em nenhuma

das categorias anteriores;

• (6,79%) - Endereços e telefones: informação acerca de números de telefone e/ou endereços

das unidades do Tribunal;

• (4,96%) - Informação do dia: informação sobre algo específico daquele dia;

• (3,28%) -Cartórios Extrajudiciais: informações relacionadas a cartórios extrajudiciais;

• (3,91%)  -  Organização  e  Funcionamento:  informações  sobre  horário  de  expediente  das

unidades do Tribunal e/ou seu funcionamento;

• (2,04%) - Processos em segredo de justiça: solicitação de informações acerca de processos

que tramitam em segredo de justiça;

• (1,95%) -  Órgãos Externos:  informações  sobre  questões  não afetas  à  competência  deste

Tribunal; 

• (0,12%) -  Certidões:  orientação sobre procedimento para obtenção de certidões emitidas

pelo TJ/SE;

• (0,12%) - Consulta Indisponível: informações relativas a procedimentos para consultar um

processo - 4;

• (0,42%) - Exercício do Direito: orientação ao manifestante, em causas de juizados especiais,

quando não possuir advogado - 14;

• (0,33%) - SEI -  Dúvidas relacionadas ao Sistema Eletrônico de Informação;
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Acompanhamento anual
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2.2 Manifestações

São as demandas que exigem uma análise mais criteriosa por parte da Ouvidoria.

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.

Neste  período,  2110  manifestações  foram  concluídas.  Outras  185  descartadas  pois

estavam incompletas ou foram geradas em duplicidade. 

Comparativo anual de manifestações concluídas

Observamos que no ano de 2017 tivemos uma média de 175,83 manifestações/mês.

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 foram (49%) acessado no Portal da Ouvidoria, pelo

Disque ouvidoria (34%) dos atendimentos,   por e-mail  (8%) e Atendimentos Presenciais  (9%).
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Formulário
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2.2.2 Manifestações quanto à categoria dos manifestantes

Dentre as 2110 manifestações, podemos observar uma maior participação das Partes em

litígio (45%), seguindo de Advogados  ( 36%),  Cidadão  (13%), Órgão Externo  (3%), Servidor

(1%),  Estagiário (1%),  Magistrado (0,18%) e  Prestador de serviço (0,14%).
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2.2.3 Manifestações quanto à sua natureza

A maior  parte  das manifestações cadastradas foram reclamações (90%), seguidas  de

dúvidas (5%), externa (2%), sugestões  (1%), elogios (1%) e denúncias (0,1%). Tipificamos como

outros (0,4%) as que não se enquadravam em nenhuma das anteriores.

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

insatisfação como reclamação.

POR NATUREZA 
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2.2.4 Manifestações quanto ao assunto

Houve  2110  manifestações  concluídas  no  ano  de  2017,  foram  descartadas  185.

Tipificadas como externas 48 manifestações, pois tratavam de questões não afetas a este Tribunal de

Justiça.

Cabe  destacar,   que  há  atendimentos  especificamente  cadastrados  como  ‘pedido  de

acesso à informação com base na  Lei federal nº 12.527 como ‘acesso à informação’. Considerando

esse entendimento, no período apurado, 22 manifestações seguiram os procedimentos definidos na

Resolução 10/2004 com as alterações trazidas pela Resolução nº 30/2015.

Há 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,
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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,  (85%) das manifestações versaram sobre atividade-fim,  (5%)

administrativo,  (3%) atendimento, (3%) comunicação,  (3%) questões extrajudiciais,   (1%)  Pedido

de  Informação  (Lei  nº12.527/2011),  (0,1%)  Ouvidoria  Ambiental  e  (0,05%)  não  forneciam

elementos suficientes para uma classificação adequada .

POR ASSUNTO - ANUAL

Na separação por temas, relacionados à atividade-fim, observamos que a maior parte

dos registros era relacionada à morosidade processual; 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, entramos

em contato com a unidade. O tema contempla também os processos que até o momento do cadastro

estavam  irregulares,  no  entanto,  sem  a  necessidade  de  intervenção  da  Ouvidoria  foram
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regularizados, bem como, as reclamações referentes a processos com trâmite regular. Nos casos em

que  o  processo  não  é  regularizado,  a  manifestação  é  encaminhada  à  Corregedoria-Geral  para

apreciação. 

Em  segundo  lugar,  na  atividade-fim,  estão  as  manifestações  sobre  procedimentos

legais/judiciais,  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,  que

tratam de demandas onde é verificado um atraso relacionado ao Ministério Público, Defensoria

Pública, advogado, perito, etc.
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Segue Quadro Geral1: 

1 Não foram incluídas neste quadro geral as 48 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 9 4 13

Direitos dos Servidores 2 2 4
Funcionam/Estrut/Organiz/N Inter 14 7 14 2 37
Instalações e condições físicas 2 12 14
Mutirões / Programas / Projetos 6 1 1 8
Administrativo - Outros 7 9 1 1 18
SEI 1 1
TOTAL 39 10 41 4 1 95

Atendimento

Capacitação / Competência 1 7 8 16
Horário agendado audiência / atendimento 4 4
Postura / Tratamento 22 8 30
Rotina / Práticas da unidade 1 1 4 6
Tempo de espera para o atendimento 0
Atendimento - Outros 1 1
TOTAL 1 2 38 16 57

Atividade-Fim

Decisão Judicial 1 22 23
Exercício do Direito 2 2
Localiz Física de proc / doc na Unidade 7 7
Morosidade processual 1 1 1441 1443
Prazo com outros órgãos / unidades 1 67 68
Procedimentos Legais / Judiciais 178 178
Situação do Processo 20 20
Atividade-Fim - Outros 11 11
TOTAL 24 2 1726 1752

Comunicação

Acesso à informação no Sítio do TJ/SE 2 1 2 5
Conteúdo das Informações 3 3 3 9
Sistema de Informação 5 6 7 18
Comunicação - Outros 1 1 4 2 8

Portal do Advogado 8 1 11 1 21
TOTAL 19 12 27 3 61

Extrajudicial

Atendimento 4 4
Emolumentos 2 5 7
Funcionamento / Estrutura / Organização 2 2
Instalações e condições físicas 1 1

Prazo para expedição de documentos 9 9
Procedimentos Legais e Extrajudiciais 7 33 1 41
Extrajudicial - Outros 2 1 4 7
TOTAL 11 1 58 1 71

Pedido de Informação (Lei nº 12.527/2011)

Recurso – Deferido 0
Recurso – Indeferido 2 2
Recurso – Não cumprimento dos prazos
Deferido 18 18
Indeferido – Art. 10 da Lei nº 12.527/2011 1 1
Indeferido – Art. 11 da Resolução 15/2004. 1 1
Indeferido – Classificada com Sigilo 0
Indeferido – Informação impossível 0

0
TOTAL 22 22

Responsabilidade Ambiental

Água 0
Energia 1 1
Mobília
Poluição 0
Papel 0
Combustível
Isolamento 0
Responsabilidade Ambiental - Outros 1 1
TOTAL 2 2

Sem elementos para classificar TOTAL 1 1 2

TOTAL 116 29 1890 8 2 17 2062

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

3.1 Pesquisa de Satisfação – DIPLAD

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

de  Sergipe,  foi  efetuada  a  9ª  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, Simão Dias, Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto e Tobias

Barreto através da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento deste órgão, no período de 10 a 21

de julho de 2017.  A metodologia  utilizada  teve  como referencial,  o  número dos  processos  em

andamento, tendo como amostra do universo pesquisado, a aplicação de 2.006 questionários em 10

cidades  e  19 Fóruns,  a  mão de  obra  utilizada  sem ônus para  o  TJSE foi  de  71(setenta  e  um)

pesquisadores Estagiários de Nível Superior do TJSE e requisitados de algumas prefeituras. Esta

pesquisa tem uma margem de erro de 5% com nível de confiabilidade de 95%.

Pesquisa  disponível:  http://www.tjse.jus.br/planejamento/index.php/pesquisa-de-

satisfacao/resultados.

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 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 estudada.

4.2 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
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eventuais questionamentos, resposta aos mesmos, e apresentação de sugestões

que possam agregar qualidade aos serviços prestados pelo órgão.

Resultado: Esta ação está sendo estudada.

4.3 Campanha de Divulgação da Ouvidoria 

Proposta: Nova campanha de divulgação.

Resultado  esperado:  Possibilidade  de  divulgação  utilizando  Busdoors,

Outdoors, Cartazes e a plotagem de veículos do TJ/SE 

4.4 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 estudada.

4.5 Pesquisa de Satisfação Interna

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

Ouvidoria avaliar os serviços prestados.

Resultado: retomar a Pesquisa de Satisfação no Portal da Ouvidoria, via e-mail

com a resposta ou via contato telefônico, no momento de transmitir a resposta ao

manifestante, e também pessoalmente, quando o manifestante vier à Ouvidoria.

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.

Resultado: direcionar 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
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impulsionou por intermédio da Ouvidoria.

Resultado: Esta ação está sendo estudada.

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: Atualizar a ferramenta já implementada.
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4.2 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.

4.2.1 Meta 1: Tempo de tramitação das demandas

Avaliamos que esta meta deveria continuar 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 2018 ainda em 2017, reduzindo o prazo de 8 dias úteis, da

meta previamente estabelecida,  para 6,74 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.
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4.2.2 Meta 2: Tempo para primeiro contato

No ano de 2017 atingimos o patamar  de 1,79 dias  úteis  para um primeiro  contato,

melhorando o índice proposto que era de 2,25 dias úteis .

4.2.3 Meta 3: Divulgação da Ouvidoria

Observamos que o índice de conhecimento da Ouvidoria permaneceu no patamar de

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.

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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34,25%, próximo ao quantitativo do ano anterior. Desta feita, como a pesquisa que mensura este

índice é realizada em julho, só poderemos mensurar os dados da pesquisa em relação ao primeiro

semestre de 2017. 

Entretanto, observamos da análise das 19 unidades pesquisadas que em 10 delas houve

um acréscimo no conhecimento da Ouvidoria, só havendo um decréscimo em 07 unidades, em 02

unidades não há referências anteriores para comparação.

Aracaju/SE, 25 de janeiro de 2018.

DESEMBARGADORA ELVIRA MARIA DE ALMEIDA SILVA
OUVIDORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
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