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A Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás, nos termos da 

Lei Estadual nº 17.630/2012 recebe e processa sugestões, reclama-

ções, denúncias, elogios e informações, inclusive aquelas baseadas 

na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 e Lei Estadual nº 

18.025/2013), competindo também a este Órgão, nos termos legais, 

apresentar e dar publicidade às reclamações recepcionadas.

Nesse sentido, o período de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2021 

foram formalizadas 2.301 manifestações. Mais uma vez, a maioria 

dos registros aportados na Ouvidoria refere-se à reclamações.

O primeiro gráfico representa o percentual de manifestações re-

gistradas por assunto:

Destaca-se, ainda, que neste período foram feitos 853 atendimen-

tos telefônicos, apenas para prestações de informações.
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O segundo gráfico apresenta o percentual de manifestações que 

foram processadas e finalizadas pela Ouvidoria, com demonstra-

tivo dos assuntos que lideram: a reclamação por excesso de pra-

zo - escrivania, totalizando, aproximadamente, 32% dos registros 

recepcionados, ao passo que a reclamação por excesso de prazo 

- gabinete, representam quase 25% dos registros, enquanto que re-

clamações diversas aparece como o terceiro assunto mais deman-

dado, englobando 12% das reclamações.`

O gráfico a seguir ilustra as unidades mais demandadas em com-

paração ao trimestre anterior:

Período: 1º/2 a 30/4/2021:

O terceiro gráfico expõe as três unidades mais demandadas: 

1º  1º Oriundas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ

2º  Comarca de Goiânia - 3ª UPJ-Unidade de Processamento Judi-

cial dos Juizados das Fazendas Públicas

3º  Comarca de Goiânia - 1ª UPJ - 1ª Unidade de Processamento Ju-

dicial - Varas de Família 
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O gráfico a seguir retrata a evolução anual da taxa de ingresso de 

manifestações aportadas neste Órgão neste trimestre:

Com o advento do art. 13 do Decreto Judiciário nº 243/2020, a Ou-

vidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás passou a ser a uni-

dade  responsável  pelo  Serviço  de  Informações  ao  Cidadão  -  

SIC,  no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Assim, pontuamos que, nesse trimestre, foram recepcionados 27 

pedidos de informações com base na LAI. Desses pedidos,  3 foram 

indeferidos  e  13 atendidos.  Cabe  ressaltar  que,  desse  montante,  

11 pedidos encontram-se em andamento, ou seja, aguardam algu-

ma providência do órgão demandante ou da parte solicitante.

Por fim, destacamos que nesse período foram recepcionadas 183 

manifestações oriundas da Ouvidoria do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, sendo que, desse montante, praticamente 90% fo-

ram respondidas dentro do prazo de 30 dias.
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Neste ponto, esclarecemos que, no início do ano em curso, en-

frentamos um problema técnico com o nosso endereço eletrônico, 

pois não estávamos recebendo qualquer e-mail do CNJ. Com isso, 

nenhuma demanda direcionada a este Órgão, durante este ano, es-

tava sendo recepcionada. O problema fora solucionado e voltamos 

a receber normalmente as demandas.

Os dados levantados neste relatório prestam-se a um acompanha-

mento quantitativo das demandas apresentadas à Ouvidoria, e for-

necem, portanto, uma análise geral. Caso haja interesse, poderão 

ser produzidos relatórios setoriais contendo informações detalha-

das sobre unidades específicas.
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