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com o Cidadão
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com o Cidadão

● Raimundinha Assunção - Atendente do Setor de Relacionamento com o

Cidadão



INTRODUÇÃO

A Ouvidoria-Geral do Poder Judiciário do Estado de Roraima tem suas

atribuições regidas pela Resolução TJRR/TP nº 17, de 1º de junho de 2022, em

conformidade com a Resolução CNJ nº 432, de 27 de outubro de 2021.

Atualmente, o Desembargador Ricardo de Aguiar Oliveira é o Ouvidor-Geral

de Justiça, eleito pelo Tribunal Pleno para ocupar o cargo durante o biênio

2021/2023.

A sede da Ouvidoria fica localizada no Edifício Administrativo Luiz Rosalvo

Indrusiak Fin, na Avenida Capitão Ene Garcêz, 1696, piso térreo, bairro São

Francisco, Boa Vista/RR, conferindo acessibilidade a todos os cidadãos, inclusive

àqueles com necessidades especiais de deslocamento.

Este relatório será encaminhado ao Tribunal Pleno, por força da Resolução

CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015 e da Resolução TJRR/TP nº 17, de 1º de

junho de 2022 e contém dados estatísticos relativos às atividades desenvolvidas na

Ouvidoria do TJRR no ano de 2022.

Durante o ano de 2022, a Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Roraima

manteve atendimento ininterrupto ao Judiciário e à sociedade, em respeito à

contínua prestação de serviços deste Poder Judiciário.

1. AS DEMANDAS RECEBIDAS

No ano de 2022, a Ouvidoria-Geral recebeu 405 demandas, que equivalem à

média mensal de 33,75 manifestações, das quais 53 foram referentes à Lei de

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Em 2021, recebemos 270 manifestações.

Houve, assim, acréscimo, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/797
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_215_16122015_26032019162517.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_215_16122015_26032019162517.pdf
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2019/24_2019.pdf
https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/797
https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/797


Do total de 405 demandas recebidas, 374 foram totalmente deferidas ou

parcialmente deferidas; 31 foram indeferidas. Com relação aos pedidos de acesso à

informação, dos 53 recebidos, 49 foram atendidos integralmente ou parcialmente,

sendo 4 indeferidos.

O atendimento por WhatsApp e por formulário próprio disponível no site da

Ouvidoria, no link https://juris.tjrr.jus.br/juris/ouvidoria/public/nova-manifestacao,

despontaram como as formas preferidas de comunicação dos cidadãos. Além destes

meios, a Ouvidoria mantém o atendimento presencial, bem como atendimentos por

telefones, e-mails e correspondência, via Correios.

Solicitações e reclamações representam a maior parte das demandas

realizadas no ano de 2022, com 38,5% e 39,8% dos registros, respectivamente,

conforme gráfico abaixo:

https://juris.tjrr.jus.br/juris/ouvidoria/public/nova-manifestacao


Dúvidas e possível demora na tramitação de autos foram os assuntos mais

tratados nas demandas registradas:



Quanto à conclusão dos atendimentos, 31 manifestações foram indeferidas e

374 foram deferidas, do total de 405 atendimentos.

2. INFORMAÇÕES GENÉRICAS SOBRE OS SOLICITANTES

Em 2022, a Ouvidoria também identificou os solicitantes por ocupação e sexo.

No que diz respeito à ocupação, cujo campo de preenchimento é livre, dentre os 156

solicitantes que preencheram o campo no formulário, a maior parte é formada por

advogados e peritos, que realizaram 77 manifestações, seguidos de servidores

públicos e estudantes, que formalizaram o total de 26 e 12 manifestações,

respectivamente.

Dentre aqueles que se identificaram pelo sexo, predominaram, com sutil

diferença, as demandas abertas por homens, com 186 manifestações, ao passo que

mulheres apresentaram 170 solicitações:





3. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Dos 53 pedidos de acesso à informação, com base na Lei nº 12.527/2011,

recebidos em 2022, 49 foram atendidos integralmente e/ou parcialmente e 4

indeferidos.

4. CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS

Esta Ouvidoria recebe manifestações pertinentes aos cartórios extrajudiciais,

e dá a devida resposta às solicitações, com contínuo feedback quanto à prestação

de serviços por eles prestados aos usuários.

5. PESQUISAS DE SATISFAÇÃO (feedback)

Em conformidade com a Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015,

efetuamos adequações nos links da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao

Cidadão (SIC) no sítio do Tribunal de Justiça, com atualização das Respostas a

Perguntas Frequentes e inclusão do novo Formulário de Avaliação dos Serviços da

Ouvidoria. Visando sempre melhorar o atendimento, a Ouvidoria disponibilizou para

seus usuários, por meio da intranet e do WhatsApp, formulário de pesquisa de

satisfação (feedback), que apresentou os resultados abaixo:

1. Quanto à atenção e cordialidade no atendimento prestado pela

Ouvidoria, o(a) senhor(a) se encontra:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_215_16122015_26032019162517.pdf
https://www.tjrr.jus.br/index.php/perguntas-frequentes
https://www.tjrr.jus.br/index.php/avaliacao-ouvidoria
https://www.tjrr.jus.br/index.php/avaliacao-ouvidoria


2. Quanto ao tempo decorrido entre o envio de sua manifestação e o

recebimento da resposta da Ouvidoria, o(a) senhor(a) se encontra:

3. Quanto à solução apresentada pela Ouvidoria, o(a) senhor(a) se

encontra:



4. Quais dos itens abaixo justifica sua resposta à pergunta anterior:

5. Sua demanda foi atendida?



6. Com relação à atuação da Ouvidoria como unidade responsável por

intermediar sua comunicação com o TJRR, o(a) senhor(a) se encontra:

7. Qual seu grau de instrução (escolaridade)?



8. Qual sua nacionalidade?

9. Qual seu sexo:



6. MARCOS

No ano de 2022, o Tribunal Pleno editou a Resolução TP nº 17, de 1º de

junho de 2022, que regulamentou as atribuições, organização e funcionamento da

Ouvidoria-Geral do Poder Judiciário do Estado de Roraima para adequação à

Resolução CNJ nº 432/2021, firmando-a como órgão autônomo, integrante da alta

administração do Tribunal de Justiça e essencial à administração da Justiça, com a

missão de servir de canal de comunicação direta entre o cidadão, magistrados e

servidores com o Poder Judiciário do Estado de Roraima, com vistas a orientar,

transmitir informações e colaborar no aprimoramento das atividades desenvolvidas,

no intuito de promover o eficaz atendimento das demandas acerca dos serviços

prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR.

Também em 2022, esta Ouvidoria criou o Setor de Atendimento à Mulher

(SAM) por meio da Portaria/OGJ nº 01, de 09 de setembro de 2022, com o objetivo

de disponibilizar um canal específico de escuta ativa para o recebimento de

reclamações e/ou notícias relacionadas à violência contra a mulher nas suas

variadas formas, no âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima.

https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/797
https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/797
https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/2562


Ainda como fruto do trabalho desta Ouvidoria-Geral de Justiça junto à

Presidência do TJRR, no Procedimento SEI nº 0014335-98.2022.8.23.8000, a

Ouvidoria foi contemplada com nova estrutura de cargos e funções, por meio da

Resolução TJRR/TP nº 58, de 30 de novembro de 2022, que alterou a Resolução

TJRR/TP nº 70/2016, conferindo possibilidades de efetuar um trabalho mais

dinâmico e adequado aos anseios institucionais e da sociedade.

Por fim, em 2022, este Tribunal de Justiça de Roraima recebeu o Selo

Diamante/Excelência do Conselho Nacional de Justiça, no Prêmio CNJ de

Qualidade 2022 e a Ouvidoria obteve pontuação máxima em todos os indicadores

observados por aquele Egrégio Conselho para conceder-nos a premiação.

CONCLUSÃO

Conforme relatado, os tipos de manifestações mais registradas em 2022

trataram de reclamações e solicitações, com os devidos encaminhamentos feitos por

esta Ouvidoria para a mais rápida resolução das demandas, de modo que

confirmamos nosso compromisso de ouvir o cidadão e fornecer informações claras e

adequadas, bem como pronto atendimento à população com constante

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.


