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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 Informações (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 novembro, dezembro de 2019 à janei-

ro de 2020 foram formalizadas 1.365 manifestações. Mais uma vez, a 

maioria dos registros aportados na Ouvidoria refere-se à reclamações. 

Nesse trimestre foram feitos 683 atendimentos telefônicos com 

prestação de informações ou seja, não houve registro no sistema.
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O segundo gráfico mostra que foram finalizadas manifestações, 

sendo que 8% foram tidas por improcedentes. 90% por procedentes 

solucionadas e 2% como procedente não solucionada, ou seja, o re-

gistro está pendente de resolução na Ouvidoria.

O terceiro gráfico representa os canais de entrada das manifestações:
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Nesse trimestre foram recepcionadas 8% de manifestações oriundas 

da Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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

ção ao trimestre anterior:

1º  Oriundas do CNJ

2º  Comarca de Aparecida de Goiânia

3º  Comarca de Goiânia - 2º Juizado Especial da Fazenda Pública

4º  Comarca de Anápolis

5º  Comarca de Valparaíso de Goiás

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

mento quantitativo das demandas apresentadas à Ouvidoria, e forne-

cem, portanto, uma análise geral. Caso haja interesse, poderão ser pro-

duzidos relatórios setoriais contendo informações detalhadas sobre 

unidades específicas.
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