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1. Apresentação 

 

A Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania é uma unidade setorial da 
Controladoria Setorial de Justiça, e tem como competência: I-facilitar o acesso do cidadão 
ao serviço de ouvidoria; II – atender com cortesia e respeito a questão apresentada, 
afastando-se de qualquer discriminação ou prejulgamento; III – registrar as manifestações 
recebidas no sistema informatizado definido pelo órgão superior do SIGO/DF; IV – 
responder às manifestações recebidas; V – encaminhar as manifestações recebidas à área 
competente do órgão ou da entidade em que se encontra, acompanhando a sua 
apreciação; VI – participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades 
integrantes do SIGO/DF, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades que 
lhes são comuns; VII – prestar apoio ao órgão superior na implantação de 
funcionalidades necessárias ao exercício das atividades de ouvidoria; VIII – manter 
atualizadas as informações e as estatísticas referentes às suas atividades; e IX – 
encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do andamento e do 
resultado das manifestações recebidas; conforme previsão constante do artigo 9º da Lei 
nº 4.896, de 31 de julho de 2012. 

A seguir, serão apresentados os dados consolidados e sistematizados das 
manifestações recebidas na SEJUS durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, os 
quais foram extraídos do Sistema OUV-DF e Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão - e-SIC. 

2. Manifestações do Sistema OUV-DF 

SEJUS - Situação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020: 

Gráfico 1: Total de manifestações 
 
 
 
 
                                                                                                          

Fonte: Sistema OUV-DF 
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Tabela 1 - Quantidade total de manifestações tratadas pelo OUV-DF:  

Manifestações Sistema OUV-DF Quantidade 
Respondidas 999 
Em análise 06 
Resolvidas 56 

Em análise 03 

Resolvidas após resposta complementar 06 

Não resolvidas 123 

Não resolvidas após resposta 
complementar 

04 

Total de manifestações 1191 

 
Gráfico 2: Porcentagem das manifestações tratadas entre 01/01/2020 a 31/12/2020 pelo OUV-DF 

 
                                                                                            Fonte: Sistema OUV-DF 

 

Gráfico 3: Evolução mensal das manifestações tratadas entre 01/01/2020 a 31/12/2020 

 
                                                                              Fonte: Sistema OUV-DF 
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A média de manifestações recebidas no ano de 2020 foi de 99,25. O mês de 
setembro registrou o maior número de manifestações, 162. Enquanto que os meses de 
maio e julho registraram o menor número, 52 manifestações.  

Durante o ano de 2019 foram registradas 1575 manifestações, ou seja,  houve 
um decréscimo de 384 manifestações comparado com os números de 2020. Isso se deve 
à finalização do processo eleitoral de Conselheiro Tutelar, reduzindo no ano de 2020 o 
número de manifestações registradas sobre “Eleição para Conselheiros tutelares”, que 
contou com 17 registros, conforme será demonstrado no tópico “Assuntos mais 
demandados”. 

Gráfico 4: Comparativo 2019 x 2020 

  
 

3. Formas de Entradas  
 

São formas de entrada de manifestação: telefone (162 e ouvidorias seccionais), 
protocolo, internet, eventos externos e atendimentos presenciais. Durante o ano de 2020 
foram registrados os seguintes números no Sistema OUV-DF: 
  Tabela 2 – Distribuição de demandas por tipos de entrada no OUV-DF:  

Formas de entrada Quantidade 
Telefone (162 e ouvidorias seccionais) 546 

Mídia 01 

Protocolo (Memorando e Ofício do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios) 

11 

Internet (OUV-DF, aplicativo e-GDF e e-mail) 614 

Ouvidoria Itinerante 06 

Presencial 13 

Total de manifestações 1191 
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                        Gráfico 5: Quantidade de manifestações por formas de entrada 

 
                                                                                    Fonte: Sistema OUV-DF 

 
Em termos de percentuais, têm-se os seguintes dados: 
 
    Gráfico 6: Formas de Entrada em % 

                        
Fonte: Sistema OUV-DF 

Do exame da tabela 2 e dos gráficos acima, nota-se que a internet foi o canal 
mais utilizado durante o ano de 2020, em segundo lugar, o telefone (162 e telefone de 
ouvidorias seccionais). A forma de entrada presencial registrou a entrada de 13 
manifestações, enquanto que a entrada pelo projeto Ouvidoria Itinerante registrou 06 
manifestações, sendo 05 decorrentes do evento “Ação Dia de Finados”, realizado no dia 
02/11/2020 nos seis cemitérios do Distrito Federal. Por último, o Protocolo registrou a 
entrada de 11 manifestações e mídia 01 registro. 
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Nota-se que a internet foi o canal mais utilizado pelo cidadão no ano de 2020 
para registrar suas manifestações. Isto porque, com a pandemia provocada pelo COVID-
19, os serviços do Na Hora passaram a ser prestados por meio de agendamento, 
fazendo-se necessário o cadastro prévio no Sistema OUV-DF. Dessa forma, o grande 
público do Na Hora, passou a conhecer e utilizar o Sistema OUV-DF não apenas como 
meio de agendamento dos serviços do Na Hora, mas como forma de registrar suas 
manifestações.   

 

4. Tipos de Demandas  
 

As demandas de Ouvidoria podem ser classificadas em seis categorias: Denúncia, 
Reclamação, Sugestão, Solicitação, Informação e Elogio. De acordo com o Sistema OUV-
DF foram registrados no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:  

 
Tabela 3 – Quantitativos de demandas por classificação – OUV-DF: 

Classificação Quantidade Rank 

Reclamação 661 1º 

Solicitação 184 2º 

Elogio 108 3º 

Informação  94 4º 

Denúncia 121 5º 

Sugestão 23 6º 

Total de manifestações 1191 ______ 
 

       Gráfico 7: Quantitativos de demandas por classificação – OUV-DF: 

                          
              Fonte: Sistema OUV-DF 

Observando a tabela 4 e os gráficos acima, constata-se que a manifestação 
Reclamação obteve o maior registro durante todo ano de 2020; Solicitação ocupa o 
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segundo lugar e Denúncia o terceiro. Comparando esses dados com os de 2019, 
percebe-se uma mudança de cenário, pois em 2019 a manifestação Denúncia estava em 
segundo lugar com 225 registros e em 2020 esse número reduziu para 121. 

 

5. Assuntos mais solicitados 
Os assuntos mais demandados na SEJUS no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 

estão descritos a seguir, conforme dados extraídos do Sistema OUV-DF: 
Tabela 4 – Quantitativos de manifestações por assuntos mais demandados – OUV-DF: 

Assunto mais solicitados Quantidade de 
manifestações 

1. Atendimento nas agências do NA HORA 406 

2. Servidor Público  183 

3. Conselho Tutelar 127 

4. Concurso Público no DF  52 

5. Violência contra criança ou adolescente 36 

6. Cemitério 26 

7. Site Governamental 18 

8. Eleição para Conselheiros Tutelares 17 

9. Serviço prestado por órgão/entidade do governo do DF 15 

10. Idoso 13 

11. Falha em procedimento do órgão 13 

12. Servidor Terceirizado do serviço público 13 

13. Agendamento em Serviços Públicos 12 

14. Atendimento ao cidadão em órgão, entidade pública do DF 12 

15. Conselheiro Tutelar 12 

16. Assuntos Funerários 11 

17. Segurança da informação e comunicação do Governo de Brasília 9 

18. Funcionamento de unidade de menores 9 

19. Serviços prestados por empresas conveniadas ao GDF 8 

20. Núcleo de atendimento a famílias e autores de violência doméstica 7 

21. Parecer em processo 3 

22. Outros 179 

 Total de manifestações 1191 
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6. Assuntos mais solicitados por classificação 

De acordo com a classificação, os assuntos mais demandados durante o ano de 
2020 são: 

 

             Reclamação: 

 Atendimento nas agências do Na Hora--------- 240 
 Conselho Tutelar ----------------------------------102 
 Servidor Público ----------------------------------  63 
 Violência contra criança ou adolescente --------  35 
 Cemitério -----------------------------------------  20 

 
 

              Solicitação: 

 Atendimento nas agências do Na Hora--------- 100 
 Concurso Público ---------------------------------  15 
 Conselho Tutelar ----------------------------------  10 
 Parecer em processo ------------------------------ 07 
 Atendimento na rede de Ouvidorias ------------  04 

 

              Denúncia: 

 Servidor Público ------------------------------------------------------------- 121 
 Segurança da informação e comunicação do Governo de Brasília -------- 08 
 Conselho Tutelar -------------------------------------------------------------- 05   
 Conselheiro Tutelar ----------------------------------------------------------- 04  
 Sistema Socioeducativo ------------------------------------------------------ 02 

 

              Elogio: 

 Atendimento nas agências do Na Hora------------------------------53  
 Servidor Público -------------------------------------------------------21   
 Servidor Terceirizado do serviço público do DF -------------------- 11   
 Atendimento ao cidadão em órgão/entidade publicado DF -------10  
 Serviço prestado por órgão/entidade do governo do DF --------- 07 
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            Informação: 

 Concurso Público --------------------------------- 37 
 Atendimento nas agências do Na Hora---------  09  
 Trabalho ------------------------------------------- 05   
 Servidor Público ----------------------------------- 05  
 Conselho Tutelar ---------------------------------- 05   

 
               Sugestão: 

 Conselho Tutelar -------------------------------------------------------- 05   
 Atendimento nas agências do Na Hora-------------------------------- 04  
 Serviço prestado por órgão/entidade do governo do DF ------------03   
 Idosos -------------------------------------------------------------------- 02  
 Servidor Público --------------------------------------------------------- 02   

 
Em termos de percentual, os assuntos mais demandados por classificação no 

período de 01/01/2020 a 31/12/2020 seguem discriminados no gráfico abaixo: 
          Gráfico 8: Percentual dos assuntos por classificação 

           
                                                                                                          Fonte: Sistema OUV-DF 

 
 

7. Prazo de Resposta 
 

O índice de cumprimento do prazo de resposta no período de 01/01/2020 a 
31/12/2020 de acordo com o Sistema OUV-DF é de 07 dias. 

 
Nota-se um prazo médio de resposta às manifestações em 07 dias, sendo que o 

prazo para resposta é de 20. Em se tratando de denúncia, esse prazo pode ser prorrogado, 
conforme disposto no artigo 25, parágrafo 1º do Decreto nº 36.462, de 23 Abril de 2015. 
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Gráfico 9: Índice de cumprimento do prazo de resposta OUV-DF 

                         2020                             2019 

                           
                                                                                 Fonte: Sistema OUV-DF 

 
 
Nota-se que em comparação ao ano de 2019, houve uma diminuição de 10 (dez) 

dias no prazo de resposta durante o ano de 2020. Isto porque, com a implantação do 
Projeto “Usando o OUV-DF”, as áreas técnicas mais demandas passaram a utilizar o 
Sistema Informatizado de Ouvidoria – OUV-DF para receber as manifestações e responder 
à Ouvidoria, e isto fez com que o prazo de resposta diminuísse de forma considerável.  

 
 
8. Resolutividade  

 
A Resolutividade é um indicador mensurado através da percepção do cidadão 

após receber sua resposta, ou seja, é o próprio cidadão que finaliza sua manifestação 
classificando-a como resolvida ou não resolvida, para os registros de denúncias, 
reclamações e solicitações de serviços. É importante ressaltar que este indicador é 
mutável e pode ser alterado conforme avaliação e reavaliação das respostas recebidas 
pelos cidadãos. 
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Gráfico 10: Resolutividade das demandas respondidas no OUV-DF, no período de 01/01/2020 a 
31/12/2020: 

                      
        Fonte: Sistema OUV-DF 

Em que pese a resolutividade do 4º trimestre ter alcançado o percentual de 
56%, de um modo geral, durante o ano de 2020 o percentual alcançado foi inferior à 
meta de resolutividade estabelecida pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 

Isto porque, devido à pandemia causada pelo COVID-19, os serviços do Na 
Hora passaram a ser prestados por meio de agendamento eletrônico, fazendo-se 
necessário o cadastro prévio no Sistema OUV-DF. Dessa forma, limitou-se o número de 
vagas dos serviços prestados pelo Na Hora em razão das medidas de contenção ao 
COVID-19, o que causou insatisfação por parte da população. Os órgãos federais como 
Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS e Agência 
Regional do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, não retornaram com os 
atendimentos presenciais; e o atendimento presencial da CEB e Caesb somente nos 
postos do Na Hora, haja vista que suas agências mantêm-se fechadas, que resulta em um 
aumento das demandas nas unidades do Na Hora. 

Ao analisar as demandas classificadas como não resolvidas, nota-se uma 
recorrência de avaliações negativas referente às reclamações dos agendamentos de 
serviços pelo Na Hora, especificamente dos serviços da CEB. 

Outro fator de descontentamento da população refere-se ao agendamento 
eletrônico dos serviços devido à dificuldade de obter ou redefinir a senha para entrar no 
sistema; dúvidas sobre o passo a passo do agendamento e sobre os serviços que 
necessitam de agendamento; a dificuldade de se conseguir vaga para agendamento de 
determinados órgãos devido à alta demanda. 
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Ademais, da análise das demandas classificadas como não resolvidas, houve 
uma recorrência de avaliações negativas de um demandante freqüente específico no 1º e 
2º trimestre.  

 
                 Gráfico 11: Evolução da resolutividade da SEJUS 

               
 

                  

9. Índice de resolutividade das demandas do cidadão registradas no 
Ouv-DF 

 
A pesquisa de satisfação do OUV-DF no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, 

respondida pelo cidadão, resulta no índice de resolutividade, no índice de satisfação com 
o serviço de Ouvidoria; no índice de recomendação deste serviço; na satisfação do 
atendimento recebido; na satisfação do sistema OUV-DF e na satisfação com a resposta 
dada pela Ouvidoria, os quais são apresentados abaixo: 
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Evolução de Resolutividade em 2020
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Fonte: Sistema OUV-DF 

 
 

10. Dados Comparativos 
 

Tabela 5: Dados comparativos Sistema OUV-DF 

 Meta estabelecida 
pela OGDF 

SEJUS 2020 

Total de demandas ____ 1191 
Resolutividade 50% 33% 
Satisfação com Serviço de Ouvidoria 75% 59% 
Índice de recomendação 80% 64% 
Fonte: http://www.ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/PLANO-DE-A%C3%87%C3%83O-
2020.pdf 

 
 
11. Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC 
 

 
       A Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania também recepciona os 

pedidos de informação registrados no Serviço de Informações ao Usuário (SIC), os quais 
podem ser realizados presencialmente em qualquer Ouvidoria do Distrito Federal ou 
diretamente por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão - e-SIC. 

 
Durante o ano de 2020 o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão- e-SIC registrou um total de 515 manifestações; dentre esses números, 52 
referem-se a recurso de 1ª instância, 26 referentes à 2ª instância e 23 de 3ª instância. Já 
em 2019 foram recebidos e respondidos 162 protocolos, sendo que destes, 10 cidadãos 
entraram com recurso 1ª instância e 01 com 2ª instância e 01 com 3ª instância. 
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Tabela 6: Dados comparativos e-SIC 

e-SIC Quantidade 
2019 162 
2020 515 

 
 
12. Conclusão 
 

No período de 01/10/2020 a 31/12/2020, a Ouvidoria da SEJUS realizou as 
seguintes atividades: 

1) Acolhimento, distribuição e acompanhamento das demandas recebidas no 
Sistema de Ouvidoria OUV-DF e no Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, 
direcionadas à SEJUS e à FUNAP; 

 
2) Participação no evento “Ação Dia de Finados” pelo Projeto Ouvidoria 

Itinerante, realizado no dia 02/11/2020, nos seis cemitérios do Distrito Federal; 
 
3) Realização de treinamento com os servidores que trabalharam no evento 

“Ação Dia de Finados” pelo Projeto Ouvidoria Itinerante.  
 
4) Ganhadora do 5º concurso de melhores práticas em Ouvidoria com o projeto 

“Na Hora com o cidadão” que visou garantir acesso a dois canais de ouvidoria ao 
cidadão usuário dos serviços das unidades do Na Hora, sejam eles: acesso a um o 
telefone para contato com o 162 e o link nos computadores de autoatendimento 
do Sistema Informatizado de Ouvidoria do Distrito Federal (OUV-DF);  

 
5) Tratamento presencial junto às áreas técnicas para buscar uma solução 

efetiva para as demandas apresentadas pelo cidadão; 
 
6) Realização de contato telefônico a fim de solicitar informações 

complementares referentes ao relato;  
 
7) Realização de contato telefônico com o cidadão a fim de orientar e auxiliar 

no agendamento de serviços do Na Hora; 
 

8) Realização de contato telefônico com o cidadão que teve sua demanda 
respondida de forma definitiva via Sistema OUV-DF, porém utilizou o canal 162 
para registrar sua manifestação, a fim de dar-lhe resposta sobre sua demanda;  
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9) Melhoria da resposta definitiva ao cidadão; 
 
10)  A Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão- Na 

Hora disponibilizou em todas as unidades do Na Hora pontos de 
autoatendimento, onde o agendamento ou acesso aos serviços on-line podem ser 
realizados, inclusive com o suporte da equipe da recepção, para aqueles que 
tiverem dificuldade de operar o sistema ou não possuam acesso a computador, 
celular ou Internet, além de oferecer ao cidadão outros canais de comunicação 
com o Na Hora, através das redes sociais, e-mail e telefone; e 

 
11) Participação do Programa de Integridade da SEJUS. 

 
 

Equipe Ouvidoria: 

Alinne Paula Fernandes Moreira – Ouvidora 

Rejane da Silva Carvalho Cunha Rego - Assessora 


