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Apresentação 
 

  Os dados a seguir apresentados referem
Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal 
Informações ao Cidadão -
outubro a 31 de dezembro de 2020
 

Convém esclarecer
2019, e em razão da solicitação constante 
desde o dia 11 de março de 2020, as manifestações da Secretaria da Juve
responsabilidade da Casa Civil. De igual modo, a Secretaria de Justiça não responde mais 
pelos assuntos relacionados à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, cujas 
manifestações de ouvidoria sobre os temas 
remetidas à Ouvidoria da Casa Civil do Distrito Federal
00400-00023234/2020-00.

 
 
Da Visão Geral
 
SEJUS - Situação 

conforme dados extraídos do OUV
 
 

 
 
 
 
 
Durante o período supracitado, foram tratadas 

foram respondidas; 10 em análise; 19 não resolvidas; 26 resolvidas; 1 resolvida após 
resposta complementar e 1 não resolvida após resposta 

 

402 manifestações tratadas
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Apresentação  

Os dados a seguir apresentados referem-se às manifestações registradas no 
Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV-DF e no Sistema Eletrônico do Serviço de 

- e-SIC, relativos às manifestações da SEJUS no período 
o a 31 de dezembro de 2020. 

Convém esclarecer, que por força do Decreto nº 40.327, de 19 dedezembro de 
da solicitação constante do Processo nº 00400

desde o dia 11 de março de 2020, as manifestações da Secretaria da Juve
responsabilidade da Casa Civil. De igual modo, a Secretaria de Justiça não responde mais 
pelos assuntos relacionados à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, cujas 
manifestações de ouvidoria sobre os temas relativos à pessoa com 

s à Ouvidoria da Casa Civil do Distrito Federal, conforme disposto no
00. 

Visão Geraldo Sistema OUV-DF 

Situação no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2020
extraídos do OUV-DF: 

o supracitado, foram tratadas 402manifestações
foram respondidas; 10 em análise; 19 não resolvidas; 26 resolvidas; 1 resolvida após 
resposta complementar e 1 não resolvida após resposta complementar. Ou seja:

 
402 manifestações tratadas

Secretaria  
de Justiça e Cidadania  

se às manifestações registradas no 
DF e no Sistema Eletrônico do Serviço de 

SIC, relativos às manifestações da SEJUS no período de 01 de 

do Decreto nº 40.327, de 19 dedezembro de 
Processo nº 00400-00018473/2020-30, 

desde o dia 11 de março de 2020, as manifestações da Secretaria da Juventude são de 
responsabilidade da Casa Civil. De igual modo, a Secretaria de Justiça não responde mais 
pelos assuntos relacionados à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, cujas 

pessoa com deficiência foram 
, conforme disposto no Processo nº 

01 de outubro a 31 de dezembro de 2020, 

ifestações, das quais 345 
foram respondidas; 10 em análise; 19 não resolvidas; 26 resolvidas; 1 resolvida após 

complementar. Ou seja: 

402 manifestações tratadas 
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Da Visão Geraldo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão - e-SIC 
 
 
 

 
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC registrou um 

total de 62 manifestações no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, sendo 53 foram 
respondidos dentro do prazo e 3 em tramitação durante o período de análise. Foram 
registrados ainda, 06 recursos de 1ª instância, os quais foram respondidos dentro do 
prazo. 

 

     56 pedidos de informação 
   06 recursos de 1ª Instância   
 
 
Do Total de manifestações nos Sistemas OUV-DF e e-SIC 
 
Somando-se todas as manifestações recebidas pelos Sistemas OUV-DF e e-SIC, 

tem-se um total de 464 manifestações. 
Fazendo-se uma comparação desses dados com os números registrados nos 

quatro trimestres de 2020, temos a seguinte evolução: 
 
Gráfico 1: Evolução das manifestações 
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Da Análise das Manifestações registradas no Sistema OUV-DF 
 
Das 402 manifestações registradas no Sistema de Informação OUV-DF no 

período de 01/10/2020 a 31/12/2020, direcionadas à Secretaria de Justiça e Cidadania, 
temos as seguintes situações: 

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

Manifestações SistemaOUV-DF Quantidade 
Respondidas 349 
Em análise 06 
Resolvidas 26 

Resolvidas após resposta complementar 01 

Não resolvidas 19 

Não resolvidas após resposta complementar 01 

Total de manifestações 402 

 
Segue abaixo o percentual e a apresentação gráfica desse número de 

manifestações: 
 
               Gráfico 2: Percentual de manifestações  

               
Fonte: Sistema OUV-DF 
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A evolução mensal das manifestações tratadas entre 01/10/2020 a 31/12/2020 é 
representada no gráfico a seguir:  
 

                           Gráfico 3: Evolução mensal extraída do OUV-DF 

                            
          Fonte: Sistema OUV-DF 

 
Da análise do gráfico, tem-se que no mês de outubro foram recebidas 151 

manifestações; em novembro foram registradas 143;eem dezembro, 108demandas. 
Totalizando 402 no período de 01/10/2020 a 31/12/2020. 

 

 Das Formas de Entradas  
 

São formas de entrada de manifestação: telefone (162 e ouvidorias 
seccionais),protocolo, internet, eventos externos e atendimentos presenciais. Desse 
modo, segundo as informações constantes do Sistema OUV-DF no período de 
01/10/2020 a 31/12/2020, tem-se que: 

 
Tabela 2 – Distribuição de demandas por tipos de entrada no OUV-DF:  

Formas de entrada Quantidade 
Telefone (162 e ouvidorias seccionais) 192 

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

05 

Internet(OUV-DF, aplicativo e-GDF e e-mail) 197 

Ouvidoria Itinerante 05 

Presencial 03 

Total de manifestações 402 
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De acordo com o Sistema OUV-DF, esses números representam o seguinte 
percentual: 

 
Gráfico 4: Quantidade demanifestações por formas de entrada 

                                 
         Fonte: Sistema OUV-DF 

 
 

Do exame da tabela 2 e do gráfico 4, nota-se que a internet foi o canal mais 
utilizado no período, em segundo lugar, o telefone (162 e telefone de ouvidorias 
seccionais). O Protocolo registrou a entrada de 04 ofícios do MPDFT e 01 Memorando; o 
projeto Ouvidoria Itinerante registrou a entrada de 05 manifestações durante o evento 
“Ação Dia de Finados”, realizado no dia 02/11/2020 nos seis cemitérios do Distrito 
Federal; e por último, foram realizados 03 atendimentos presenciais. 

 
Comparando-se as formas de entrada internet e telefone do 4º trimestre com 

os trimestres anteriores, temos que: 
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            Gráfico 5: Comparativo do uso de Internet e Telefone nos trimestres de 2020 

              
 

 Observa-se um aumento do uso da internet no quarto trimestre como forma de 
entrada de manifestação. Isto porque, com o aumento das manifestações do público do 
Na Hora referente aos agendamentos de serviço, o cidadão passou a utilizar mais o site do 
Sistema OUV-DF, haja vista a necessidade criar senha para agendar os serviços do Na 
Hora, e assim, facilitou o registro de manifestações pelo cidadão.  
 
 Dos 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-
DFforam registrados no período de 01/10/2020 a 31/12/2020:  

 
Tabela3 – Quantitativos de demandas por classificação – OUV-DF: 

Classificação Quantidade 

Reclamação 206 

Solicitação 103 

Elogio 39 

Informação  26 

Denúncia 21 

Sugestão 7 

Total de manifestações 402 
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               Gráfico 6: Quantidade total no período de 01/10/2020 a 31/12/2020 por Classificação 

                                  
        Fonte: Sistema OUV-DF 

 
A evolução mensal das manifestações por classificação durante o ano de 2020 

segue assim representada: 
 
Gráfico 7: Evolução das manifestações  
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando a tabela 3 e os gráficos acima, constata-se que a manifestação 
Reclamação obteve o maior registro dos quatro trimestres de 2020, apresentando 206 
registros. A classificação Solicitação ficou com 103 registros, o maior número registrado 
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no ano de 2020. O Elogio fica em terceiro lugar com 39 demandas, seguido das 
classificações Informação, Denúncia e Sugestão com 26, 21 e 7, respectivamente.  

Interessante observar que a classificação Reclamação liderou em número de 
registros durante todo o ano de 2019 e 2020. 

 

Dos Assuntos mais solicitados 

Os 10 assuntos mais demandados no período de 01/10/2020 a 31/12/2020 no 
Sistema OUV-DF estão representados no gráfico abaixo e discriminados na tabela 6, a 
seguir relacionados: 

 
Gráfico 8:  Assuntos mais demandados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           Fonte: Sistema OUV-DF 
 
    Tabela 4 – Quantitativos de manifestações por assuntos mais demandados – OUV-DF: 

Classificação Quantidade 

Atendimento nas agências do NA HORA 189 

Servidor Público  40 

Conselho Tutelar 39 
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Concurso Público no DF  14 

Cemitério 14 

Site Governamental 09 

Violência contra criança ou adolescente 08 

Conselheiro Tutelar 07 

Agendamento em serviços públicos 06 

Atendimento ao cidadão em órgão, entidade pública 
DF 

06 

Outros 70 

Total de manifestações 402 
 

O percentual dos assuntos mais demandados por classificação no período de 
01/10/2020 a 31/12/2020 segue discriminado no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 9: Percentual dos assuntos por classificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema OUV-DF 

Do Prazo de resposta 
 

O índice de cumprimento do prazo de resposta no período de 01/10/2020 a 
31/12/2020 de acordo com o Sistema OUV-DF é de: 
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                           Gráfico 10: Índice de cumprimento do prazo de resposta OUV-DF 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Fonte: Sistema OUV-DF 

 

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. 

Em comparação ao terceiro trimestre de 2020, houve acréscimo de 02 dias de 
prazo de resposta, que se justifica em razão do aumento do número de manifestações 
registradas no quarto trimestre de 2020. 

 
Da Resolutividade  
 
A Resolutividade é um indicador mensurado através dapercepção do cidadão 

após receber sua resposta, ou seja, é o próprio cidadão que finaliza sua manifestação 
classificando-a como resolvida ou nãoresolvida, para os registros de denúncias, 
reclamações esolicitações de serviços. É importante ressaltar que este indicador é 
mutável e pode ser alterado conforme avaliação e reavaliaçãodas respostas recebidas 
pelos cidadãos. 

A resolutividade alcançada pela Ouvidoria da Secretaria de Estado de Justiça e 
Cidadania no período de 01/10/2020 a 31/12/2020 é de 56%, conforme gráfico abaixo:  

 
Gráfico 11: Resolutividade das demandas respondidasno OUV-DF, no período de 01/10/2020 a 
31/12/2020: 
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        Fonte: Sistema OUV-DF 
 
A meta estabelecida pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal é de 50% de 

resolutividade, conforme estabelecido no Plano de Ação em Ouvidoria- PAO 
(http://www.ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/PLANO-DE-A%C3%87%C3%83O-
2020.pdf), e conforme é possível observar, a meta alcança no quarto trimestre foi de 56% 
de resolutividade. 

Convém informar que de acordo com o Rank das Secretarias do Distrito Federal, a 
SEJUS ocupa o 8º lugar, conforme informações extraídas do Painel Ouvidoria 
(http://www.painel.ouv.df.gov.br/dashboard/rank-orgaos):  

 
                                           Rank dos Órgãos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                       Fonte: Painel Ouvidoria 
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            Gráfico 12: Evolução da resolutividade da SEJUS 

           
 

Do 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema OUV-DF 
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Do Projeto Ouvidoria Itinerante 
 

No dia 02 de novembro de 2020, data em que se comemora o Dia de Finados, a 
Subsecretaria de Assuntos Funerários (SUAF) em ação conjunta com a Ouvidoria da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por meio do Projeto 
Ouvidoria Itinerante, realizou o evento “Ação Dia de Finados” nos 6 (seis) cemitérios do 
Distrito Federal, quais sejam: Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Gama, Brazlândia e 
Taguatinga.  

A ação objetivou o aprimoramento da fiscalização preventiva em detrimento de 
ações reativas, mediante o atendimento do público cemiterial no tocante ao acolhimento 
de reclamações, elogios, sugestões, encaminhamentos de solução às demandas surgidas, 
bem como a disseminação da Ouvidoria como meio de comunicação entre a sociedade e 
a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.  

Para a realização do atendimento do público cemiterial, os servidores 
participaram de treinamento oferecido pela Ouvidoria da Secretaria de Justiça em 
conjunto com a Subsecretaria de Assuntos Funerários e a Vigilância Sanitária.  
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Da 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) Realização de cursos do Programa: capacitação on-line – Sistema de Gestão de 
Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF; 

3) Tratamento presencial junto às áreas técnicas para buscar uma solução efetiva 
para as demandas apresentadas pelo cidadão; 

4) Realização de contato telefônico com o cidadão a fim de solicitar informações 
complementares referentes ao relato, e dessa forma poder atuar com mais 
celeridade na resposta para o cidadão;  
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5) Realização de contato telefônico com o cidadão a fim de orientar e auxiliar no 
agendamento de serviços do Na Hora; 

6) Realização de contato telefônico com o cidadão que registrou a manifestação 
pelo canal 162, a fim de informar-lhe sobre a resposta definitiva, que também 
foi encaminhada via OUV-DF;  

7) Participação do Programa de Integridade da SEJUS; 
8) Participação no evento “Ação Dia de Finados” pelo Projeto Ouvidoria 

Itinerante; e 
9) Realizou treinamento com os servidores que trabalharam no evento “Ação Dia 

de Finados” pelo Projeto Ouvidoria Itinerante.  
 
 
 
 

Equipe Ouvidoria: 
Alinne Paula Fernandes Moreira – Ouvidora 

Rejane da Silva Carvalho Cunha Rego - Assessora 


