RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
DA OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TJPE
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021

Balanço Geral de maio a agosto de 2021

Ouvidor-Geral Desembargador Eduardo Sertório Canto

OG TJPE EM NÚMEROS

Visão geral sobre os resultados
Nos meses de maio a agosto de 2021, considerados para a coleta
dos dados objeto deste relatório, foram recebidas, no total, 4.586
manifestações pela Ouvidoria. Dessas, 4.218 (92%) encontram-se
concluídas e 368 (8%) estão em andamento.
Conforme retrata a Tabela 1, o Índice de Solução das
Manifestações – isto é, o percentual das manifestações recebidas
no quadrimestre que foram solucionadas no próprio
quadrimestre – foi de 92%.

Em comparação com o mesmo período do ano de 2020, houve
um acréscimo de 11% em percentual. Esse dado indica um ganho
de efetividade no trabalho desempenhado pela Ouvidoria.
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Manifestações recebidas de acordo com a natureza
A Ouvidoria classifica as manifestações recebidas de acordo com
a natureza (Tabela 2), da seguinte forma: pedidos de agilização,
solicitações/informações, reclamações, pedidos fundados na Lei
de Acesso à Informação, elogios, denúncias e sugestões.
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Pedidos de agilização processual: 2.421 (52,8%)
Mantém-se o padrão reportado nos relatórios anteriores. A
morosidade processual ainda é a maior insatisfação dos usuários,
já que os pedidos de agilização processual respondem por 52,8%
das manifestações recebidas no quadrimestre.
Em comparação com o mesmo período de 2020, observa-se um
crescimento do número absoluto de pedidos de agilização
recebidos pela Ouvidoria, de 1738 para 2421. Isso representa um
aumento de 39%.

Solicitações: 1851 (40,4%)
Os pedidos aqui referidos dizem respeito a solicitações de
informação simples e outras solicitações diversas.
As solicitações de informação em questão não se confundem com
aquelas enquadradas na Lei de Acesso à Informação, relativas a
dados que estejam de posse do Tribunal de Justiça,
frequentemente mais complexas.
Como exemplos mais frequentes de solicitação de informação
simples cita-se: horário de funcionamento dos fóruns, contatos
das unidades judiciárias e endereços.
Também estão compreendidas nesta categoria outras solicitações
diversas, a exemplo de certidões, ajuda na localização de
processos judiciais antigos e pedidos de agendamento de
atendimento presencial.
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Com o advento da pandemia e a implementação do atendimento
via WhatsApp, observou-se uma forte tendência de crescimento
deste tipo de manifestação. Em relação ao mesmo período de
2020, observou-se um crescimento de 1022 para 1851
solicitações, isto é, 81%.

Reclamações: 244 (5,3%)
Neste quadrimestre, as reclamações mais frequentes dizem
respeito à dificuldade de contato com as unidades judiciárias e à
instabilidade dos sistemas, notadamente o PJe.
Em comparação com o mesmo período de 2020, observa-se, em
números absolutos, um crescimento de 214 para 244, ou 14%. Por
outro lado, no segundo quadrimestre de 2020, as reclamações
representavam 6,9% do total, enquanto neste quadrimestre
correspondem a 5,4%.
Desse modo, pode-se afirmar a existência de um crescimento em
números absolutos, mas uma redução proporcional das
reclamações em relação ao total das manifestações registradas no
período.

Lei de Acesso à Informação: 35 (0,8%)
É de se registrar, neste segundo quadrimestre de 2021, a redução
de 49 para 35 pedidos fundados na LAI – Lei de Acesso à
informação, em comparação com o segundo quadrimestre de
2020.
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Os pedidos de informação referem-se aos seguintes assuntos: (i)
concursos (37,1%); (ii) gestão do Judiciário (34,3%); (iii) processos
judiciais (22,9%); e (iv) organização do judiciário (2,9%),
conforme ilustrado na Tabela 3. Além disso, foi registrado um
pedido de acesso à informação relativo a dados detidos pelo
Poder Executivo Estadual (2,9%), atinente à posse de armas de
fogo no Estado de Pernambuco.

Dos 35 pedidos registrados, 23 (66%) já foram respondidos pelas
unidades detentoras das informações.
Outros 12 (34%) encontram-se em andamento, sendo que,
desses, 11 ainda estão com prazo em curso para resposta pela
unidade interessada.

Elogios: 25 (0,5%)
A maioria dos elogios refere-se ao trabalho dos magistrados e
servidores. No segundo quadrimestre de 2021, notou-se uma
redução no número de elogios registrados na Ouvidoria em
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relação ao mesmo período de 2020, quando foram contabilizados
41 elogios.
Dentre as unidades mais elogiadas, destacam-se, com dois
registros cada, as seguintes:
 1ª Vara de Sucessões e Registros Públicos da Capital;
 Central de Queixas da Central dos Juizados Especiais.

Denúncias: 7 (0,2%)
A maioria das denúncias é relativa à eventual falta de cuidado no
atendimento. Observou-se também a redução no número de
denúncias registradas, de 21, no segundo quadrimestre de 2020,
para 7.
Estatisticamente, (i) 6 (86%) encontram-se concluídas, depois de
prestados os esclarecimentos ao denunciante, e (ii) 1 (14%) está
em andamento, mas ainda com prazo legal em curso para
resposta.
Sugestões: 3 (0,1%)
Destacam-se as seguintes sugestões:
Manifestação nº 1382 – sugestão apresentada por servidor do
TJPE, para que a “certidão de militância”, apta a atestar a atuação
de advogado em determinado processo judicial, tenha validade
indeterminada. Foi encaminhada à Assessoria Especial da
Presidência;
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Manifestação nº 3185 – pretende a implementação do acesso do
usuário externo ao sistema de tramitação dos chamados abertos
na Setic – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
do TJPE, visando a dar maior transparência ao trâmite dos
chamados. Foi encaminhada à Setic.
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Para Além dos Números

O Balcão Virtual e o recesso forense
Na busca pela expansão inteligente dos seus canais de contato, a
Ouvidoria passou a disponibilizar ao cidadão, a partir do mês de
maio de 2021, o atendimento também pelo Balcão Virtual.
A divulgação do novo serviço foi
realizada por meio das redes
sociais do TJPE, com o auxílio da
Ascom
–
Assessoria
de
Comunicação (Imagem 1).

Imagem 2

De maio a agosto foram realizados
182 atendimentos por meio do
Balcão Virtual, sendo que 32 deles
ocorreram durante o recesso
forense do mês de junho.

No período do recesso, a Ouvidoria manteve ativo o seu balcão
virtual no mesmo horário do plantão judiciário, de 23 a 30 de
junho de 2021, das 13h às 17h, em todos os dias da semana. Os
usuários atendidos comumente buscavam ajuda para entrar em
contato com as unidades plantonistas, o que foi atendido com
sucesso.
Em que pese não ser expressivo o número total de atendimentos
realizados por meio do Balcão Virtual, observa-se que esse canal
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satisfaz demanda semelhante ao atendimento presencial,
preferência de alguns usuários. Dessa forma, proporciona-se, em
tempos de pandemia, um contato mais próximo entre usuário e
Ouvidoria, mas sem risco à saúde.

Ouvidoria proativa: na prática
A Ouvidoria recebeu, no início de 2021, manifestações relativas à
demora na feitura de cálculos pelo 3º Distribuidor da Capital.
Ao encaminhar os pedidos de agilização à unidade, constatou-se
que a morosidade decorria de um déficit na quantidade de
servidores contadores na referida unidade.
Assim sendo, o Ouvidor-Geral encaminhou a questão à
Corregedoria Geral da Justiça. Com parecer favorável do
Corregedor Geral da Justiça, foi autorizada pela Presidência do
TJPE a nomeação de um Analista Judiciário - Contador para
reforçar a equipe do 3º Distribuidor.
O exemplo reforça a importância da Ouvidoria como agente
comunicador das demandas do público externo e interno à alta
gestão.
Dessa forma, tem-se uma Ouvidoria proativa, sensível às questões
que lhe são comunicadas e capaz de participar para a efetiva
melhoria dos serviços.
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Posse do Vice-Ouvidor
No 28 de junho de 2021,
o Desembargador Fábio
Eugênio Dantas foi
empossado
ViceOuvidor
Geral
do
Tribunal de Justiça de
Pernambuco.
A designação ocorreu
Imagem 2
diante da vacância do
cargo, antes ocupado pelo Desembargador Alfredo Magalhães
Jambo, empossado, na mesma ocasião, para o cargo de Diretor do
Centro de Estudos Judiciários.
Segundo reportagem veiculada pela Ascom do TJPE1, na ocasião o
Ouvidor-Geral, Desembargador Eduardo Sertório, destacou a
tripla alegria que marcou o momento. Disse:
“Voltar ao Tribunal depois de tanto tempo e poder presenciar
esse excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela
atual gestão do presidente Fernando Cerqueira é motivo de
alegria para todo o Judiciário. Alegria também é ver à frente
do CEJ um intelectual do gabarito do desembargador Alfredo
Jambo que trará uma imensa contribuição no desempenho do
seu trabalho. O terceiro motivo de alegria é a participação de
um eminente jurista como o desembargador Fábio Eugênio,
que considero como um irmão, na Ouvidoria”.

Reportagem veiculada em: https://www.tjpe.jus.br/web/fonavid/noticias/-/asset_publisher/EWHk4OFC6IJp/content/tomamposse-vice-ouvidor-geral-e-diretor-do-centro-de-estudos-judiciarios-cej/10180?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fweb%2Ffonavid%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INS
TANCE_EWHk4OFC6IJp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTAN
CE_LGamEdbY8BFv__column-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dcerim%25C3%25B4nia%2Bde%2Bposse .
Acesso em 6/9/2021.
1
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Atendimento via WhatsApp
O atendimento via aplicativo de mensagens WhatsApp,
implementado em outubro de 2020, vem se firmando, no ano de
2021, como uma das mais importantes portas de entrada da
Ouvidoria.
Embora nos meses de junho a agosto – marcados por férias
escolares e recesso forense – tenha ocorrido uma redução no
número de atendimentos em relação ao mês de maio, o fluxo
permaneceu alto, sempre em mais de 200 atendimentos por mês.

Atribui-se a rápida adesão dos usuários a este canal de
atendimento a alguns fatores. Destacam-se:
 A facilidade de acesso pelo smartphone;
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 A demanda reprimida por informações simples e diretas,
especialmente na emergência epidemiológica;
 O perfil informal da comunicação e o tempo de resposta
curto.
Demanda via CNJ e Prêmio CNJ de Qualidade
São encaminhadas pelo CNJ manifestações a todas as ouvidorias
judiciárias do país. O tempo de solução dessas manifestações é o
critério utilizado pelo CNJ para avaliar as Ouvidorias no Prêmio
CNJ de Qualidade.
A pontuação é atribuída da seguinte forma:
 10 pontos, se 70 a 90% forem solucionadas em até 30 dias;
 20 pontos, se mais de 90% forem solucionadas em até 30
dias.
O período de apuração para o prêmio de 2021 vai de 1º de julho
de 2020 a 30 de junho de 2021.
Na edição de 2020 do Prêmio, referente ao período de julho de
2019 a junho de 2020, a Ouvidoria do TJPE não conseguiu
pontuar. Em outras palavras, menos de 70% dos casos eram
solucionados em até 30 dias.
Atenta a essa situação, a partir de julho de 2020, a Ouvidoria
passou a adotar algumas medidas na intenção de melhorar o
índice de resposta às demandas encaminhadas pelo CNJ. Foram
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elas: 1) concentração das demandas do CNJ em um só analista; 2)
monitoramento contínuo dos índices; e 3) sensibilização do
público interno por meio de ofício conjunto, da Presidência, CGJ e
Ouvidoria.
Os resultados desse trabalho contínuo já se apresentaram nos
meses de julho de 2020 a março de 2021, período em que
estiveram, em média, bastante superiores aos 70% necessários
para atingir o primeiro nível de pontuação.
Contudo, de abril a julho de 2021, a foram atingidos os 100% de
resposta no prazo de 30 dias.
No mês de agosto, já foram respondidas 81 das 92 manifestações
recebidas e as 11 restantes encontram-se com prazo legal em
curso para resposta. Assim sendo, é perfeitamente possível
atingir o percentual de 100% de solução em 30 dias, seguindo o
padrão dos meses anteriores.
Assim sendo, no Prêmio CNJ de Qualidade de 2021 a Ouvidoria
passará a pontuar 10 pontos e há real expectativa de atingir a
pontuação máxima na edição de 2022.

Saneamento da base
Com a inauguração do Sistema OG no final de março de 2021 e a
rápida adaptação dos usuários à nova ferramenta, a Ouvidoria
passou a desenvolver um projeto de saneamento da base de
manifestações remanescentes no antigo Sistema Escuta.
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Em 26 de abril de 2021 foi apurada a existência de 1161
manifestações em andamento no Sistema Escuta, dos anos de
2019, 2020 e 2021.
Após o trabalho de revisão de toda a base, observou-se uma
redução de 90%. Desse modo, em 30 de agosto de 2021
remanesciam 112 manifestações em aberto no Sistema Escuta,
conforme Tabela 4.

Esse trabalho de saneamento da base e solução de manifestações
antigas segue em andamento, até que a Ouvidoria possa trabalhar
exclusivamente com o Sistema OG.

Consolidação do Sistema OG e evolução contínua
O Sistema OG, inaugurado em 26 de março de 2021, teve rápida
adesão pelos usuários que procuram a Ouvidoria-Geral.
No mês de abril de 2021 foram recepcionadas 615 manifestações
por meio do novo sistema e esse número se manteve na casa das
900 manifestações nos meses de julho e agosto de 2021,
conforme Tabela 5.
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O Sistema também propiciou a otimização do tempo de trabalho
da equipe técnica da Ouvidoria, pois possibilita a realização de
toda a comunicação com usuário dentro do próprio Sistema.
No mês de julho de 2021, foi realizada nova reunião entre a Setic
e a Ouvidoria, com o intuito de discutir modificações para o
aprimoramento do Sistema OG em uma nova versão.
Ademais, a Setic disponibilizou novos relatórios com os dados
extraídos do Sistema OG, que permitem o melhor
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. Poderão ser
medidos com mais facilidade e segurança indicadores relativos à
entrada e conclusão de manifestações, produtividade dos
servidores e unidades mais demandadas ou elogiadas.

Ranking da Transparência
No mês de março 2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
publicou os critérios de avaliação para o Ranking da
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Transparência do Poder Judiciário. A avaliação anual tem como
objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam
no fornecimento de informações de forma clara e organizada.
Ao todo, as ouvidorias de justiça, responsáveis por parte da
pontuação total do referido “ranking”, foram avaliadas com base
em 11 critérios, dentre os quais: divulgação do Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SIC) no sítio eletrônico do órgão, bem
como dos canais disponíveis para utilizá-lo; disponibilização de
formulário eletrônico para o registro de denúncias e reclamações,
além de campo específico para a avaliação do serviço; publicação
de relatórios estatísticos da Ouvidoria; indicação, no “site”, das
Respostas e Perguntas mais frequentes (FAQ); e a destinação de
campo específico para a publicação da “Carta de Serviços ao
Cidadão”.
Na premiação deste ano, a Ouvidoria-Geral de Justiça do Poder
Judiciário de Pernambuco pontuou em todos os critérios nos
quais foi avaliada, contribuindo para a elevação do percentual
geral do Tribunal.
Mesmo com a inserção de novos critérios de avaliação pelo CNJ, a
Ouvidoria repetiu o feito alcançado em 2020, satisfazendo a
todos os requisitos dela exigidos no Ranking da Transparência.

Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
No final do mês de agosto de 2021, os servidores da Ouvidoria
participaram de curso de formação intitulado “Lei Geral de
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Proteção de Dados para o Serviço Público”, ofertado pela Escola
Judicial do TJPE.
O Curso, que contou com a expertise dos professores Rodrigo
Pellegrino de Azevedo e Alberto Borges, é de enorme
importância para preparar a Equipe para receber as demandas
fundadas na LGPD.

Encerramento
A pandemia do novo coronavírus seguramente segue impondo
desafios a todas as áreas do TJPE. No caso da Ouvidoria não é
diferente. Apesar disso, a Equipe tem logrado êxito em se
reinventar para aprimorar continuamente o serviço prestado ao
cidadão.
Para isso, este segundo quadrimestre de 2021 foi marcado pela
preocupação em sanear a base de manifestações da Ouvidoria e
mensurar o trabalho realizado para identificar falhas e corrigi-las.
Afinal, a alma do trabalho desempenhado pelo Órgão é a
capacidade de oferecer ao usuário uma resposta efetiva e rápida.
Nesse sentido, o período, em que pesem os desafios, foi bastante
produtivo e resultou na oferta de um melhor serviço ao usuário.

Des. Eduardo Sertório, Ouvidor-Geral, e equipe.
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