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INTRODUÇÃO

Através da Portaria nº VP2-02/2020-GC, publicada no DJE do dia
13/02/2020, o Excelentíssimo Desembargador Augusto de Lima Bispo,
2º Vice-Presidente, determinou a realização de inspeção no âmbito da
Ouvidoria Judicial com a finalidade de verificar o regular
funcionamento da unidade; identificar as rotinas de trabalho e o acervo
de reclamações; averiguar o cumprimento dos prazos; examinar os
livros e pastas de arquivo; aferir a adequação do quadro de pessoal;
identificar os usuários e respectivos perfis de acesso aos sistemas
judiciais e administrativos; e conferir as instalações, mobiliário e demais
equipamentos.
Foi publicado, igualmente, o Edital nº 02/2020 noticiando a realização
da inspeção para o período de 02 a 03/03/2020, a fim de dar
conhecimento às partes, advogados, Ministério Público, Procuradoria
Geral do Estado e Defensoria Pública, além da OAB.
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ABERTURA 
DOS 

TRABALHOS 
DE 

INSPEÇÃO

Abertura dos trabalhos de inspeção (03/03/2020).
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DA
OUVIDORIA 

JUDICIAL
(Atribuições)

A Ouvidoria Judicial tem por finalidade intermediar a comunicação entre o cidadão e a
Justiça, contribuindo para a elevação dos padrões de transparência, presteza e segurança
das atividades dos membros, Unidades e serviços auxiliares do Poder Judiciário, atuando
em regime de cooperação com as demais Unidades, preservada, em relação a estas, sua
independência (art. 169, Resolução TJBA, nº 05/2013).
É competência da Ouvidoria Judicial:

I – receber e examinar manifestações sobre atividades desenvolvidas pelo Poder
Judiciário do Estado da Bahia;
II – divulgar seu papel institucional à sociedade;
III – elaborar e dirigir à Presidência do Tribunal de Justiça e ao 2ª Vice Presidente
relatório trimestral consolidando das manifestações recebidas, bem como os seus
encaminhamentos e resultados;
IV – manter intercâmbio com entidade pública ou privada que exerça atividades
similares, com vista à consecução dos seus objetivos;
V – informar a Presidência do Tribunal de Justiça, ao 2º Vice Presidente e aos
Corregedores, sempre que solicitado, a respeito das manifestações recebidas;e
VI. Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas
pela 2ªVice-Presidente.

Normas de regência:

Resolução TJBA nº 05/2013, que aprova o Regimento dos Órgãos Auxiliares de Apoio
Técnico Administrativo da Justiça; e
Resolução TJBA nº 15/2008, que disciplina o Regimento Interno da Ouvidoria;
RITJBA, art. 86, I, “a”.
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ORGANOGRAMA
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Ouvidoria Judicial do TJBA
(Art. 170, da Resolução TJBA nº 15/2008).



O Órgão é composto, sob a administração geral do 2° Vice-Presidente, pelo Juiz
Ouvidor, Ouvidor Adjunto, Secretaria, diligenciadores e recepção, além de estagiários
(Art. 170, da Resolução TJBA nº 05/2013).

Todos os colaboradores foram entrevistados, individualmente, identificando-se suas
respectivas atribuições, vinculo com o Poder Judiciário e carga horaria de trabalho.

À época da realização da inspeção na Ouvidoria Judicial a equipe de trabalho estava
composta por 06 servidores, 01 terceirizada, 04 estagiários de nível superior, sendo
01 deles voluntário e 01 estagiária de nível médio. A seguir quadro descritivo

A frequência dos servidores é registrada no sistema GEFRE. Estagiários e terceirizados
tem registro em folha de frequência específica.

Os vínculos com o PJBA foram comprovados.

EQUIPE

E

FREQUÊNCIA
Desembargador Augusto de 

Lima Bispo
2º Vice-Presidente

Edmo Del Rei Lima
Diligenciador

Tâmara Luíza do Nascimento 
Lobato

Secretária

Bel. Raimundo Nonato Borges 
Braga

Juiz Ouvidor

João Carlos Sena Moisés
Diligenciador

Maria Benedita Gama Viana
Recepção

Bel. Guilherme José de 
Carvalho Neto

Ouvidor Adjunto

Gilson Duarte Presídio
Diligenciador

Maria das Graças Bezerra Silva
Recepção
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NOME CADASTRO NATUREZA
DO VÍNCULO

DESIGNAÇÃO P/OJ ATRIBUIÇÃO

Guilherme José Carvalho 
Neto

800192-8 Estatutário 19/04/2010 Ouvidor Adjunto

Edmo Del Rei Lima 500238-9 Estatutário 17/12/2014 Diligenciador

Gilson Duarte Presídio 501650-9 Estatutário 03/03/2015 Diligenciador

João Carlos Sena Moisés 505555-8 Estatutário 22/10/2018 Diligenciador

Maria Benedita Gama 
Viana

500261-3 Estatutário 21/05/2015 Recepção

Maria das Graças Bezerra 
Silva

171713-8 Estatutário 07/02/2019 Recepção

Tâmara Luíza do 
Nascimento Lobato

- Terceirizada 09/2018 Secretária

QUADRO 
DE

PESSOAL
(Vínculo)
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QUADRO DE 
ESTAGIÁRIOS

NOME ESCOLARIDADE PERÍODO

Ananda Melo de Barros Estagiária de nível 
superior

2018/2020

Ana Luíza Trancoso Cohen Estagiária de nível 
superior (voluntária)

-

Clara Schianta Mutti Estagiária de nível 
superior

2019/2020

Gabriel Lima de Andrade Estagiário de nível 
superior

2018/2020

Nathalia Ferreira dos Santos Estagiária de nível 
médio

2020/2022
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FORMAS DE 
ACESSO

DO CIDADÃO

O acesso do cidadão aos serviços prestados pela Ouvidoria dá-se por
diversas formas, sendo que a grande maioria dos usuários externos utiliza o
sistema Ouvidoria online , disponível na página inicial do sítio eletrônico do
Tribunal, para registro da sua manifestação.

Além do sistema, o acesso à Ouvidoria também se dá por e-mail, telefone
ou presencialmente, registrando-se que o atendimento presencial
atualmente encontra-se suspenso em face da pandemia do novo
coronavírus.

A forma que o cidadão registra sua solicitação na Ouvidoria Judicial
denomina-se manifestação e são assim classificadas: Reclamação (agilização
de processo); Reclamação (extrajudicial); Solicitação de Informação;
Denúncia; Elogio.

As solicitações que resultam de atendimento presencial, telefônico ou por

e-mail, que não comporte pronta resposta, são registrados no sistema da

Ouvidoria gerando uma manifestação que obedece a um número de

ordem, permitindo ao usuário externo e ao pessoal da Ouvidoria o

acompanhamento da demanda.

Canais de acesso:

Sistema Ouvidoria online: https://ouvidoria.tjba.jus.br/#/

Email: ouvidoria@tjba.jus.br

Telefones: 0800.071.2222/(071)3372-5565/3372-7518/3372-7536/3372-7535/99739-

3152/99972-0792.
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ESTATÍSTICA 
E DINÂMICA DAS 
MANIFESTAÇÕES

A atividade precípua do Órgão (receber, analisar e dar tratamento às manifestações dos
cidadãos) é gerida por sistema próprio, implantado em setembro de 2018.

Aproximadamente 60% das manifestações recebidas pela Ouvidoria Judicial referem-se à

solicitações de impulsionamento processual; 26% das manifestações veiculam solicitações de

informações diversas; e cerca de 11% trazem denúncias referentes ao funcionamento do

serviço do Poder Judiciário Estadual.

O sistema da Ouvidoria Judicial ao registrar uma manifestação dispara, automaticamente, e-

mail para o cidadão, parte ou advogado, indicando o número de ordem da manifestação

gerada e acusando o recebimento da solicitação. Ademais, ainda automaticamente, aciona

por e-mail o Juiz e a Unidade responsável por prestar a informação ou promover a agilização

do processo.

A partir desse procedimento inicial, os e-mails são reiterados a cada 10 dias, caso não se

obtenha a providência solicitada, sendo o prazo total para resposta de até 30 dias. Para as

manifestações que envolvem a agilização de processos, o próprio sistema da Ouvidoria

captura o impulsionamento processual, registrando-o nas manifestações abertas, fazendo o

arquivamento destas, após as devidas comunicações aos interessados.

O sistema em comento foi desenvolvido pela própria equipe de TI do Tribunal, o que viabiliza

as customizações para atender às necessidades que se apresentam na busca de uma melhor

prestação de serviço.

Vale registro que já durante a inspeção foi identificada a necessidade de realizar melhorias no

sistema, com a implantação, por exemplo, do acesso à consulta processual a partir do próprio

sistema, o que não era possível.

Melhorias adicionais vem sendo continuamente demandadas à equipe de TI, a fim de tornar o

sistema cada vez mais funcional.
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INSTALAÇÕES 
E

PATRIMÔNIO

A Ouvidoria Judicial encontra-se instalada no 3° andar, ala Sul do Prédio sede. O espaço
conta com 01 recepção, 01 sala com 04 estações de trabalho e 02 pequenas salas sendo
uma delas destinada ao Ouvidor Adjunto.

Foi identificada a necessidade de mudança das instalações físicas da Ouvidoria, inclusive
para adequar-se à nova realidade imposta pelas medidas sanitárias vigentes, o que de
fato foi efetivado, transferindo-se a Unidade para a sala 314 A-Sul, do mesmo prédio,
(sede) com algum acréscimo de espaço o que permitiu individualizar mais uma sala
para a secretária.

O patrimônio encontrado está devidamente tombado. Alguns computadores necessitam
de modernização, o que será demandado diretamente à SETIM. Consta de anexo a este
relatório o registro de tombo da Unidade, inclusive com as alterações decorrentes da
mudança suso mencionada.
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SISTEMA DA 
OUVIDORIA
(Melhorias 

implementadas)

A inspeção revelou, como dito, a imediata necessidade de melhorias no
sistema da Ouvidoria, sendo implementadas, de logo, as seguintes:

⚫ Consulta processual integrada ao sistema Ouvidoria online
⚫ Inclusão do campo número do processo nas manifestações do tipo

informação e denúncia.
⚫ Implementação no sistema do uso do Nome Social no preenchimento das

manifestações (Resolução CNJ 270/2018)
⚫ Identificação nas Unidades do cartório demandado

Data da implantação do sistema: 28/09/2018
Sustentação: COSIS – COORDENAÇÃO DE SISTEMAS

Contato: 3372-1566/1871/7531/7570
SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
Contato: 3483-3709/3705/3706/3712
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O SIC foi criado para atender às especificações da Lei n° 12.527/2011(Lei de Acesso
à Informação- LAI). É também é um serviço da Ouvidoria Judicial, podendo ser
acessado diretamente pelo portal do TJBA, no link http://www5.tjba.jus.br/portal/,
ou através do sistema Ouvidoria , onde o usuário poderá formular sua solicitação.

Através do Decreto Judiciário nº 557, de 04 de junho de 2012, o Serviço de
Informação ao Cidadão ficou vinculado ao serviço da Ouvidoria Judicial. Iniciou-se
um estudo para regulamentação da Lei nº 12.527/2011 e o disposto na Resolução
CNJ nº 215/2015, mas o assunto não avançou, sendo que o documento encontrado
foi apenas uma minuta de resolução que não chegou a ser editada. O tema
permanece oportuno de regulamentação, tendo em vista que o pedido de
informação pode ser direcionado a qualquer setor do tribunal através da Ouvidoria
Judicial, fazendo-se necessário a padronização de um procedimento para respostas
às solicitações do cidadão. Por ora, tem servido de baliza normativa tão somente a
Resolução CNJ já referida.

Modificações foram demandadas à TI do tribunal, no sentido de unificar esse
formulário ao sistema Ouvidoria, o que viabilizará a melhor gestão das solicitações
formuladas na plataforma.

Perguntas frequentes e algumas informações mais corriqueiras também estão
disponibilizadas ao cidadão em link existente dentro do formulário SIC. Ressalta-se
que as informações disponibilizadas no serviço de informação ao cidadão, bem
assim a possibilidade do cidadão, através do sistema da Ouvidoria, manifestar sua
opinião acerca do serviço recebido são de grande relevância ao Premio CNJ de
Qualidade.



PUBLICAÇÕES 
DA 

OUVIDORIA
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CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão da Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia está abrigada no sistema Ouvidoria na aba “sobre”. Nela o cidadão
consegue obter, de forma simplificada, informações acerca das atribuições da
ouvidoria, dos diversos serviços prestados e de seus canais de acesso.

A carta deve ser reformulada para contemplar informações acerca dos demais
serviços prestados pelo tribunal, sob pena de ficar desatualizada e não
pontuar no prêmio CNJ de Qualidade.

OUTROS

Além da Carta de Serviços ao Cidadão a Ouvidoria também possui um
panfleto informativo e um cartaz de divulgação do Órgão, amplamente
distribuído no tribunal e fóruns. Em anexo exemplares do material publicitário
em uso.
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SISTEMA DE 
GESTÃO DE 
QUALIDADE

SGQ
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A inspeção realizada revelou a conveniência de se implantar um
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na Ouvidoria visando
implementar a documentação, mensuração e transparência nas
suas práticas a partir da racionalização dos processos de trabalho.

A ação foi iniciada e está sendo desenvolvida através do Núcleo
de Gestão da Qualidade do TJBA, órgão então vinculado à 1ª Vice-
Presidência, tendo como consultora a servidora Luciane Laborda.

A seguir alguns dos documentos já produzidos na implantação do
SGQ.

⚫ PG-OJ-01 - Acompanhar manifestação do Cidadão
⚫ PO-OJ-0a – Acompanhar indicativo da Corregedoria
⚫ PO-OJ-02 – Receber e encaminhar relatos do CNJ
⚫ FL-OJ-PO-02-01 - Relatório de Produtividade CNJ



REUNIÕES COM A PRESENÇA DO JUIZ OUVIDOR
(Registradas em ATA).

Reunião 01:
Sensibilização para a Qualidade e importância da
gestão eficaz dos processos.

Reunião 02:
Identificação de problemas e oportunidades de
Melhoria no Sistema da Ouvidoria do poder Judiciário
da Bahia.

Reunião 03:
Identificação de problemas e oportunidades de
Melhoria no Sistema da Ouvidoria do poder Judiciário
da Bahia, no que tange à Gestão de e-mails e
chamadas telefônicas.

Reunião 04:
Homologação de Melhorias implementadas no
Sistema da Ouvidoria.

Reunião 05:
Definições e melhorias dos Relatórios emitidos pela
OUVIDORIA.

Reunião 06:
Definição do método para inclusão dos magistrados
substitutos no campo da Ouvidoria.

Reunião 07:
Gestão de e-mails Ouvidoria, melhorias propostas.

Reunião 08:
Apresentação “novo ambiente de Gestão de e-mails”
e “Modelo de Relatório”. A ocorrer em 03/12/2020
(remarcada em função de demanda CNJ).

ENCONTROS COM OS GRUPOS DE TRABALHO/ ELABORAÇÃO DE
DOCUMENTOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.

Aproximadamente 30 encontros com os grupos de trabalho para
conhecimento das rotinas e elaboração de documentos do SGQ.
Abaixo lista de documentos do SGQ:

PG e PO's
PG-OJ-01 - Acompanhar Manifestação do Cidadão - rev.01
PO-OJ-01 - Acompanhar Indicativo da Corregedoria - rev.01
PO-OJ-02 - Receber e Encaminhar relatos do CNJ - rev.01
PO-0J-03 - Gestão de e-mails - rev. 00 (em construção)

FORMULÁRIOS
FL-OJ-PG-01-01 - Registro de Atendimentos Telefônicos - rev.01
FL-OJ-PO-01-01 - Controle de Manifestações com Indicativo à 
Corregedoria - rev.01
FL-OJ-PO-02-01 - Relatório de Produtividade CNJ - rev.01

MAPEAMENTO
OJ - 01 - ACOMPANHAR MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO - rev.00
OJ - 02 - ACOMPANHAR INDICATIVO DA CORREGEDORIA - rev.00
OJ - 03 - RECEBER E ENCAMINHAR RELATOS DO CNJ - rev.00

MPRO 
MPRO-OJ-01 - Acompanhar Manifestação do Cidadão - rev.00
MPRO-OJ-02 - Receber e Encaminhar Relatos do CNJ - rev.00

OBJETIVOS E METAS
OM-OJ-01 - rev.00

MAPA DE FUNÇÕES
Inclusão das funções da OJ.

RELATÓRIO DE
MELHORIAS

OJ – SGQ

(Reuniões)



RELATÓRIO DE 
MELHORIAS

OJ – SGQ
Melhorias implementadas 

nas rotinas

SISTEMA DA OUVIDORIA PJBA

Aumento do número de caracteres de 300 para 600, nas
solicitações do cidadão e nas respostas da Ouvidoria;
Alteração do termo “arquivada” para “respondida”;
Alteração de “arquivada automaticamente pela unidade”
para “respondida automaticamente pelo sistema” e
“respondida pela unidade”;
Não obrigatoriedade do número do processo em caso de
Denúncia, sendo opcional;
Menu de consulta processual para casos de segredo de
justiça;
Bloqueio imediato nas situações em que mais de uma
pessoa trata a mesma manifestação;
Filtro para arquivamento automático do Indicativo da
corregedoria quando o processo for movimentado;
Possibilidade de visualização de solicitações sobre
segredo de justiça;
Filtro para arquivamento automático das manifestações
em que os processos foram movimentados no indicativo
da corregedoria;
Filtro do indicativo do CNJ;
Campo de resposta nas manifestações do Indicativo da 
Corregedoria, NUREDI e Presidência; e
Filtro às 18h00min, diariamente, para resposta 
automática do sistema às manifestações que tiveram 
movimentação processual.

GESTÃO DE E-MAILS
Novo ambiente para Gestão de e-mails:

Organização das pastas dos e-mails por categorias e 
filtros, possibilitando que os pedidos de agilização, 
solicitação de informação, demandas CNJ e denúncias 
sejam direcionados para pastas especificas.
Acesso ao e-mail pessoal pelo ambiente da Ouvidoria, 
sem a necessidade de abrir nova aba;
Entrada de e-mails do CNJ diretamente para pasta
específica, evitando a sua perda;
Direcionamento de e-mails que não necessitam de
resposta para pasta apropriada;
Exclusão automática de e-mails que não tenham relação
com a Ouvidoria.

INDICATIVO À CORREGEDORIA
Os processos com Indicativo de encaminhamento à 
Corregedoria agora dispõem de uma rigorosa inspeção, 
sendo assim, o envio, só ocorre após verificação de 
etapas de controle, ver PO-OJ-01 - Acompanhar 
Indicativo da Corregedoria - rev.01.

E-MAILS PROVENIENTES DO CNJ
A Ouvidoria agora dispõe de rotinas específicas para 
gestão dos e-mails do CNJ, o que proporciona melhor 
organização, domínio e devolutivas das demandas 
oriundas deste conselho, ver PO-OJ-02 - Receber e 
Encaminhar relatos do CNJ - rev.01.

MAPEAMENTO DAS FUNÇÕES
Definições mais claras dos papeis dos colaboradores,
contribuindo para o aumento da produtividade.

ATUALIZAÇÃO DE E-MAILS E TELEFONES DA CAPITAL E DO
INTERIOR
Integração de servidor à “comissão de contato”, o que
proporcionará a atualização dos dados das Unidades e
consequente melhoria da comunicação.



RELATÓRIO DE
MELHORIAS

OJ – SGQ

AVANÇOS QUALITATIVOS 
E QUANTITATIVOS

⚫ Diminuição do tempo de respostas às manifestações do Cidadão, em virtude dos
novos incrementos implantados no sistema da Ouvidoria;

⚫ Redução dos intervalos no retorno às solicitações recepcionadas por correio
eletrônico, em decorrência do novo ambiente para “Gestão de e-mails”;

⚫ Aumento da apuração e devolutivas das demandas provenientes do CNJ,
assegurando maior confiança para este Conselho;

⚫ Restrição para o envio de processos à Corregedoria em função da intensificação
de medidas adotadas para a solução das demandas do cidadão;

⚫ Melhoria na interação com as unidades do PJBA, devido à participação de alguns
membros da Ouvidoria na “comissão de contato”.

⚫ Maior participação e motivação da equipe da OJ, pelo fato de estarem envolvidas
no processo de construção dos documentos e melhorias.



SISTEMA DE 
ORGANIZAÇÃO 

JUDICIÁRIA -
SOJ
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A Ouvidoria Judicial vale-se do banco de dados do SOJ para direcionamento das
manifestações dos cidadãos para as Unidades Judiciárias do Estado. Sucede que
esse banco de dados é dinâmico, entretanto não vem sendo convenientemente
atualizado. Isso acarreta, na prática, dificuldade para o serviço da Ouvidoria que,
frequentemente, exibe mensagem de erro, em razão de não identificar a
Unidade Judiciária selecionada para endereçamento da demanda no sistema
SOJ. Anexo a este relatório, para efeito de ilustração, mensagem dessa natureza,
destacando a necessidade de uma ação conjunta Ouvidoria e Gestor do SOJ para
unificação da base de dados. O SOJ atualmente está sendo administrado pela
SEPLAN.



RELATÓRIOS

24

A Resolução TJBA nº 15/2008, que instituiu o Regimento Interno
da Ouvidoria Judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
preconiza que o Órgão deverá emitir relatórios identificando o
conteúdo das manifestações recebidas, conforme glossário que
estabeleceu (art. 11 e incisos).

O sistema de registro das manifestações – Ouvidoria online ,
contudo, não está parametrizado para atender os ditames da
Resolução, inviabilizando a emissão de relatórios nos padrões
mencionados no texto normativo.

Somente com a disponibilização de algum tipo de inteligência
artificial, que possa fazer a leitura das manifestações, poder-se-á,
sem a restruturação do sistema, obter as informações.

Os relatórios emitidos são aqueles disponibilizados pelo sistema
no link ouvidoria.tjba.jus.br/#/estatistica-ouvidoria. Print das
telas em anexo
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS I
(CAPACITAÇÕES)

Das entrevistas realizadas com a equipe da Ouvidoria, observando
suas práticas e rotinas, algumas ações de melhorias foram
deflagradas já imediatamente à inspeção. Contudo, outras ações
precisam ser implementadas para melhor estruturação do Órgão.
Listamos as seguintes:

⚫ Capacitação no preenchimento de planilhas de controle de
atividades desenvolvidas por ocasião da implantação do sistema de
estão da Qualidade;

⚫ Capacitação no normativo interno do tribunal (Regimento Interno,
Regimento dos Órgãos Auxiliares, Regimento da Ouvidoria Judicial);

⚫ Capacitação nos normativos externos (Resoluções do CNJ
relacionados à Ouvidoria Judicial, Lei de Acesso à Informação e a
LGPD);

⚫ Capacitação na implantação da Política de Prevenção ao Assédio
Moral, Assédio Sexual e Discriminação.
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS II
(PESSOAL)

A Ouvidoria Judicial precisa de reestruturação no seu quadro de
pessoal visando melhor apoiamento jurídico e na área da tecnologia
da informação. Já foram encetadas solicitações de reforço de pessoal
com essa expertise à Presidência do Tribunal de Justiça.

Lista de expedientes:

⚫ TJ-OFI-2020/07225
⚫ TJ-OFI-2021/02418
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS III
(TECNOLOGIA)

⚫ Os serviços da Ouvidoria podem ser ampliados através
da disponibilização de número vinculado ao WhatsApp,
com implantação de assistente virtual, objetivando
minimizar o impacto de solicitações de informações
corriqueiras ao seu pessoal. Já foi disponibilizada a
ferramenta para teste e encontra-se em face de estudo
da viabilidade operacional.

⚫ A Ouvidoria deve contar com profissional da Tecnologia
da Informação(TI) para dar suporte secundário ao seu
sistema.

⚫ A Ouvidoria precisa de um portal no sitio do Tribunal de
Justiça, tendo em vista que ali só existe um link de
acesso para sistema de registro de manifestações. O
portal permitirá não só o acesso ao sistema, como
também a disponibilização de informações, notícias,
normativos, contribuindo para a melhor transparência
do serviço.
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS IV
(ESTATÍSTICAS)

⚫ A partir das manifestações registradas pelo usuário, a
Ouvidoria Judicial vê-se na condição de depositária de
relevantes informações úteis à administração do tribunal
para a identificação dos gargalos do serviço judicial. Contudo
essas informações não são adequadamente aproveitadas por
ausência de mecanismos de leitura artificial destas
manifestações, para geração de relatórios temáticos, como,
inclusive, regulamentado na Resolução nº 15/2008. Na
tentativa de implementar um ferramenta que venha a ler
essas manifestações, foi habilitado servidor da SEAD com
expertise na mineração dessas informações em sistema.

⚫ As estatísticas disponibilizadas no sistema da Ouvidoria não
se faz acompanhar de um conteúdo analítico, o que pode
gerar interpretações equivocadas na sua consulta direta pelo
usuário. Portanto, a elaboração de relatórios que possuam,
também, um campo analítico é relevante a melhor
compreensão dos dados fornecidos estatisticamente.
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS V
(DIVULGAÇÃO 
DO PAPEL 
INSTITUCIONAL 
DA OUVIDORIA)

A Ouvidoria judicial necessita de maior visibilidade no site
do tribunal de justiça, de forma permanente, a fim de
divulgar o seu papel institucional à sociedade. Assim,
espaços como a radioweb do tribunal devem ser buscados
pela Ouvidoria e também divulgação nas redes sociais do
tribunal, sendo um dos seus papéis institucionais trabalhar
para melhorar a imagem institucional e a credibilidade do
Poder Judiciário, o que está alinhado com os macros
desafios deste, elencados na Estratégia Nacional para o
período 2021/2026, razão da necessidade das ações a
seguir listadas.

⚫ Elaboração do portal da Ouvidoria
⚫ Ocupação de espaço na rádio web
⚫ Republicação do material publicitário da Ouvidoria
⚫ Campanhas internas para alertar os servidores
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS VI
(INTERCÂMBIO)

A Ouvidoria Judicial tem como atribuição buscar intercâmbio com
entidades públicas ou privadas que desenvolvam atividades
similares. Neste contexto deve se buscar estreitamento do
relacionamento institucional com a Ouvidoria dos outros
tribunais, Defensoria Pública, Ministério Público, além da
Ouvidoria do próprio CNJ. Neste particular, tem-se mantido
contato permanente com o Colégio Nacional de Ouvidores,
através de grupo nacional de WhatsApp.
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS VII
(PRÊMIO DE 
QUALIDADE)

Outro ponto de interseção da Ouvidoria com os macros desafios do poder
judiciário está relacionado com a agilidade e produtividade na prestação
jurisdicional. Neste sentido, a Ouvidoria deve assumir um protagonismo de
intermediar, com resultados efetivos, o impulsionamento dos processos
judiciais, que se encontrem paralisados e sejam objeto de manifestação de
partes e advogados, buscando seu andamento através da Ouvidoria. São
consabidos os motivos que levam ao retardamento na prestação jurisdicional,
que perpassa pela falta de pessoal, de magistrados e, até, da litigiosidade
excessiva, quando não predatória.

A Ouvidoria Judicial registra em média 1000 manifestações mensais,
buscando, justamente, o impulsionamento processual. Pretende-se, estimular
os senhores magistrados a atenderem as solicitações da Ouvidoria,
movimentando os processos demandados com a maior brevidade possível.

Para estimular o pronto atendimento às demandas da Ouvidoria, seria de
todo interessante se criar critérios de pontuação pelo pronto atendimento
das demandas da Ouvidoria visando a premiação Justiça em Números do
Poder Judiciário do Estado da Bahia, cujos critérios são divulgados
anualmente, razão da ação a seguir proposta.

⚫ Respostas às demandas da Ouvidoria como critério no julgamento do prêmio
Justiça em Números.
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AÇÕES 
PROPOSITIVAS VIII 
OUVIDORIA FAST

O sistema Ouvidoria que faz o gerenciamento das manifestações
apresentadas pelas partes e advogados, além dos pedidos de informação do
cidadão, permite, nas demandas de natureza judicial, que o magistrado se
logue ao sistema da Ouvidoria e faça o gerenciamento das manifestações que
lhe forem encaminhadas por e-mail. Entretanto, a funcionalidade ainda é
pouco conhecida dos magistrados, quando na verdade dever-se-ia ter a
cultura de acessar diariamente o sistema da ouvidoria para verificar as
manifestações ali registradas relacionadas a cada Unidade Judiciária.

Afigura-se conveniente e oportuno uma campanha de esclarecimento acerca
da funcionalidade e, ainda, a instituição de um dia de baixa das manifestações
da Ouvidoria, a exemplo do que ocorre com a semana de baixa de sentenças,
campanha reconhecidamente exitosa no nosso tribunal, razão das ações
propostas a seguir.

⚫ Estimular a utilização do sistema Ouvidoria online pelos juízes titulares ou
substitutos e servidores

⚫ Instituir dia de baixa na Ouvidoria
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Início a finalização deste relatório de inspeção com referência elogiosa aos servidores da Ouvidoria
Judicial. Trata-se de serviço delicado, normalmente buscado pelo cidadão em razão do insucesso
obtido junto às Unidades que são responsáveis diretas pela prestação do serviço e, não raro, o estado
emocional daquele que busca o serviço da Ouvidoria já se encontra deverás abalado, gerando, no mais
das vezes, uma comunicação ruidosa.

Pesa a favor do quadro funcional, no particular, a experiência de vida, tendo em vista que quase na sua
totalidade já são servidores com tempo de aposentação completo, ou quase isso, acrescida da
experiência acumulada por vários anos de trabalho na própria Ouvidoria. Mas o Órgão carece de
renovação no seu quadro de pessoal, para fazer o enfrentamento das demandas que a
contemporaneidade nos impõe, a exemplo do bom tratamento às solicitações com base na Lei nº
12.527 e o cuidado na preservação de dados imposto pela Lei nº 13.709 (LGPD).

Vale registro, que além das funções que lhe são próprias, esse pequeno grupo de servidores ainda é
responsável pelo atendimento geral das ligações direcionadas ao tribunal, que encerou as atividade da
sua central telefônica, fazendo com que o fluxo de ligação migrasse para os canais telefônicos da
Ouvidora.

Ainda temos uma população que prefere obter a informação desejada de forma presencial ou
telefônica, ao invés de ir buscá-la no site do próprio tribunal. Então, demandas como solicitação de
número de telefones, endereço e nome de titulares de Unidades demandadas são cotidianamente
apresentadas.

É bem facejo a presença de estagiários no ambiente da Ouvidoria tendo em vista que trazem consigo
mais competência no manuseio de recursos tecnológicos, respondendo com maior facilidade e-mails,
bem como no trato com o próprio sistema Ouvidoria e suas complexidades, mas a sustentação do
serviço há de ocorrer por servidores do quadro.

Ações deverão ser empreendidas, de forma efetiva, para reestruturação do quadro de pessoal, até em
face das eminentes aposentadorias que ocorrerão. Ademais o órgão não possui quadro de pessoal
próprio, funções gratificadas ou cargos, o que, em momento oportuno, deverá ser considerado para
implementação.

CONCLUSÃO
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A Ouvidoria Judicial assumirá papel preponderante na divulgação da transparência do tribunal, em
razão de demandas do próprio CNJ. Então se fará necessário, como dito em linhas pretéritas,
investir em capacitação de pessoal e melhorar nosso aporte tecnológico. A utilização de inteligência
artificial, para elaboração de relatórios, bem assim para animar assistente virtual, por exemplo, será
de grande utilidade ao serviço.

Não posso finalizar este relatório sem deixar uma referência elogiosa ao trabalho da Juíza Ouvidora
que me antecedeu, Dra. Marina Kümmer de Andrade, responsável por ações de modernização na
Ouvidoria Judicial, como a concepção do sistema Ouvidoria online, atualmente em uso e, claro, a
pessoa do incansável Ouvidor Adjunto, Guilherme José de Carvalho, que é a alma da Ouvidoria;
nossos Diligenciadores, Edmo e João, que dão sustentações às demandas, além do restante da
equipe responsável pelo atendimento pessoal e telefônico.

Concluo com a assertiva no sentido de que os serviços da Ouvidoria estão regulares, não havendo
demandas represadas ou sem o devido tratamento, ficando evidenciado que o órgão goza de boa
credibilidade entre as Unidades Judiciárias e perante a sociedade, mas, sem dúvidas, há espaço de
melhoria, conforme relatado, oportunidades essas que deverão ser aproveitadas.

Registre-se, por oportuno, que a Ouvidoria Judicial foi dos primeiros órgãos do tribunal a se adaptar
à situação pandêmica, não tendo descontinuado os seus serviços, em razão de tamanho infortúnio,
e que, mesmo com as limitações ocasionadas pelo distanciamento social imposto, ações de
melhoria foram implementadas, como a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ,
que contou com a inestimável contribuição da servidora consultora Luciane Laborda, pelo Núcleo de
Gestão da Qualidade -NUGEQ.

Em anexo a este relatório, estão encartados os documentos que evidenciam o quanto aqui
positivado, para os fins de direito.
Agradecendo a colaboração das unidades administrativas que interagem com a Ouvidoria, a
exemplo da SETIM, ASCOM, AEP I, e o Gabinete da 2ª Vice-Presidência, além da inestimável
colaboração da assessora de magistrado, Rosângela Silva, que muito além do seu mister engajou-se
na causa da Ouvidoria.

CONCLUSÃO
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