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1) Das manifestações recebidas 

A partir de dados estatísticos gerados no Sistema da Ouvidoria em 06/05/2016, no

mês de abril  de 2016, foram recebidas  706 (setecentas e seis) manifestações.  Desse total,  529

(quinhentas e vinte e nove) são manifestações originárias do mês e 177 (cento e setenta e sete) são

derivadas de manifestações já existentes, representando uma média de 35,3 ocorrências por dia útil.

Do total de manifestações originárias trabalhadas, 492 (quatrocentas e noventa e duas) ou 93,01% já

se encontram com o processamento concluído nesta Ouvidoria e 37 (trinta e sete) ou 7% aguardam

providências (tabela 1 e gráfico 1).

              Tabela 1 – Relatório estatístico: Situação/Abril/2016                                                                    
                                                                    Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT

                        Gráfico 1 – Relatório estatístico: Situação/Abril/2016

                        Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT
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Valores Absolutos Porcentagens
Manifestações Originárias 529 74,93%
Manifestações Derivadas 177 25,07%
Total 706 100,00%

                        Situação – Abril de 2016
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2) Das manifestações originárias

 

Do total de atendimentos, 368 (trezentos e sessenta e oito), ou seja, 76,86%, tiveram

por objeto “Entes Externos”, a maioria com reflexos na atuação deste Ministério Público do Distrito

Federal  e  Territórios  –  MPDFT,  sendo encaminhados  aos  órgãos  de  execuções  respectivos.  As

manifestações  exclusivamente  externas  à  atividade  deste  MPDFT foram remetidas  para  outros

Ministérios Públicos, Ouvidorias e instituições (tabela 2 e gráfico 2).

              Tabela 2 – Relatório estatístico: Grupo Objeto/Abril/2016
                                Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT

                Gráfico 2 – Relatório estatístico: Grupo Objeto/Abril/2016 

                Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT      
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Valores Absolutos Porcentagens
Entes Externos 368 69,57%
MPDFT 82 15,50%
Relato incompreensível 79 14,93%
Total 529 100,0%

                 Grupo Objeto – Abril de 2016
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Cumpre  esclarecer  que  82  (oitenta  e  duas) manifestações  cuidam  de  assuntos

atinentes ao funcionamento do MPDFT, sendo  75 (setenta e cinco) referentes à “Procedimentos,

Serviços  e  Estrutura  do  MPDFT”,  6  (seis) referente  aos  “Servidores,  Estagiários  e  Unidades

Administrativas (departamentos)” e 1 (uma) referentes à “Membros do MPDFT” (gráfico 3).

      Gráfico 3  – Dados extraídos do Relatório estatístico: Objeto/Abril/2016
      Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT

Quanto à classificação das manifestações,  ressalta-se que grande parte refere-se à

“Solicitação de providências e/ou Informação”, com 281 ocorrências (53,12%); à “Denúncia”, com

183 ocorrências (34,59%) e à “Reclamação”, com 43 ocorrências (8,13%). Por fim, as demais são

22 ocorrências (4,16%), que classificam-se em “Sugestão”, com 10 ocorrências; “Crítica”, com 7

ocorrências e “Elogios”, com 5 ocorrências (gráfico 4).

                          Gráfico 4 – Relatório estatístico: Manifestação/Abril/2016

                          Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT
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Os  assuntos  mais  frequentes  foram:  “outros”,  com  225  manifestações;

“educação/saúde/idoso/pessoas  com  deficiência”,  com  87  manifestações;  “consumidor/serviços

públicos”, com 51 manifestações; “administração e funcionamento do Ministério Público”, com 48

manifestações;  “crimes/execução penal”,  com  46 manifestações;  “improbidade administrativa”,

com 18 manifestações; “lei de acesso à informação/remuneração de Membros e Servidores”, com

17  manifestações;  “concurso  público”,  com  11  manifestações;  “meio  ambiente”,  com  7

manifestações; “demanda alheia à competência da Ouvidoria /consultas e dúvidas jurídicas”, com 6

manifestações;  “controle  externo da atividade policial”,  com  5 manifestações;  “irregularidades

trabalhistas”, com 4 manifestações e “infância e juventude, com 4 manifestações.

 Gráfico 5 – Relatório estatístico: Assunto CNMP/Abril/2016

 Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT

* O assunto “outros” contempla temas não relacionados na taxonomia do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

Exemplo: corrupção, eleições, família, transporte público, conselho tutelar, entre outros temas.
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Em relação ao meio de recebimento,  303 (trezentas e três) manifestações foram

efetuadas pelo Formulário Eletrônico disponível na página da Ouvidoria, no sítio do MPDFT; 116

(cento e dezesseis) por meio de contato pessoal e 61 (sessenta e uma) via contato telefônico. As

demais formas de recebimento juntas representam 49 (quarenta e nove) manifestações (gráfico 6).

   Gráfico 6 – Relatório estatístico: Meios de Recebimento/Abril/2016

     Fonte: Departamento de Tecnologia de Informação – DTI/MPDFT

3) Das manifestações considerando o local do fato

As manifestações efetivadas nesta Ouvidoria são classificadas de acordo com o local

do fato, ou seja, o local em que ocorrem ou que ocorreram os fatos relatados pelo manifestante.

Neste tópico, estima-se quantificar as demandas registradas de acordo com as circunscrições de

cada Coordenadoria no Distrito Federal (tabela 3).

                         Tabela 3 – Relatório estatístico: Localidades/Abril/2016
                                           Fonte: Ouvidoria/MPDFT
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Quantitativo de manifestações considerando o local do fato (DF)
Coordenadorias/Local do Fato Valores Absolutos Porcentagens

Brasília 402 80,4%
Taguatinga 20 4,0%
Ceilândia 17 3,4%

Samambaia 12 2,4%
Gama 8 1,6%
Guará 6 1,2%

Planaltina 6 1,2%
Riacho Fundo 6 1,2%
São Sebastião 6 1,2%
Sobradinho 6 1,2%

Núcleo Bandeirante 4 0,8%
Santa Maria 4 0,8%

Paranoá 2 0,4%
Brazlândia 1 0,2%

Total 500 100,0%
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4) Das manifestações derivadas

As manifestações derivadas são resultados das manifestações originárias,  onde se

reabre e se inicia um novo processo de trabalho dentro da Ouvidoria. No mês, foram recebidas 177

(cento e setenta e sete) respostas de manifestações iniciadas nesta Ouvidoria. Dentre elas,  145

(cento e quarenta e cinco) foram oriundas de outros Ministérios Públicos, Ouvidorias e instituições

externas e 32 (trinta e duas) deste Ministério Público (tabela 4).

    Tabela 4 – Relatório estatístico: manifestações Derivadas/Abril/2016
                      Fonte: Ouvidoria/MPDFT

Das  32 (trinta e duas) respostas oriundas deste Ministério Público,  6 (seis) foram

encaminhadas pela Secretaria-Geral,  4 (quatro) pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT –

PGJ, 3 (três) pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, 3 (três) pelo Ouvidor Suplente, 2 (duas)

pela 1ª PROFAM, 2 (duas) pela Corregedoria do MPDFT, 1 (uma) pela APS/PGJ, 1 (uma) pela 3ª

PROFAM, 1 (uma) pela 8ª PJE, 1 (uma) pela 9ª P. J. Cível, 1 (uma) pela CPJ Ceilândia, 1 (uma)

pela CPJ Taguatinga, 1 (uma) pela CPJ Samambaia, 1 (uma) pela PJIJ, 1 (uma) pela PROPED, 1

(uma)  pela  PDDC,  1  (uma) pela  SECOM/API  e  1  (uma)  pela  P.  J.  do  Tribunal  do  Juri  de

Taguatinga/DF.

5) Da participação nas redes sociais – FACEBOOK 

Neste mês, além das notificações, recebemos 9 mensagens privadas dos internautas,

as quais foram prontamente respondidas. 

Efetuamos 20 posts  (publicações) e obtivemos um alcance total de 2.812 (dois mil

oitocentos e doze) visualizações. Deste total, com 474 alcances, a publicação que mais se destacou

foi: 

"Artigo: Ouvidoria Pública em tempos de crise

Escrito por Rose Meire Cyrillo

Promotora de Justiça e Ouvidora do MPDFT.
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Manifestações Derivadas – Recebidas
Valores Absolutos Porcentagens

Ministérios Públicos, Ouvidorias e Instituições Externas 145 81,92%
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT 32 18,08%
Total 177 100,00%
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O atual  cenário  político-econômico  brasileiro  mostra-se  bastante  conturbado,  por

motivos diversos,  os quais não serão aqui pontuados,  por mais  que influenciem diretamente as

relações do cidadão com as instituições públicas e privadas, haja visa que o objeto da presente

análise é a Ouvidoria Pública, enquanto canal de ausculta da sociedade e instrumento de validação

do cidadão como ente importante no processo democrático e na gestão participativa da coisa pública

e, seu relevante papel em momentos de convulsão social.

Em tempos de crise, onde as dificuldades se agigantam, é comum que as relações

sociais  assumam um tom reivindicatório mais  intenso.  O cidadão passa a  questionar  com mais

assiduidade os governantes e suas opções políticas, na mesma proporção que exercem com mais

veemência os direitos de cidadania,  principalmente aqueles ligados ao princípio da participação

social e o da transparência ativa e passiva da Administração Pública.

Nesse contexto de ebulição a Ouvidoria Pública surge, mais do que nunca, como um

catalisador dos anseios sociais, uma caixa de ressonância dos reclamos da população, um para-raios

da tensão que verte da sociedade que sofre com os efeitos nefastos da falta de políticas públicas em

áreas essenciais, da carestia e dos incessantes abalos dos valores básicos da vida política, os quais

retroalimentam uma espiral  de  desconfiança  quanto  à  legitimidade das  instituições  e  instâncias

governamentais.

Em busca  de  amenizar  tais  impactos  e,  ante  ao  crescente  número  de  demandas

levadas às Ouvidorias Públicas e imbricadas com tais controvérsias, cabe aos Ouvidores Públicos a

missão de transformar esse amálgama de reclamações e pedidos de providências em campo fértil de

oportunidades  para  cooperação,  participação  e  mudanças  de  paradigmas,  identificando  e

explorando,  ao  máximo,  os  potenciais  de  mobilização  da  equipe,  quais  sejam:  conhecimento

(saber); habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber ser/agir), com vistas a um trabalho de excelência

no atendimento do cidadão.

É vital acolher o cidadão e, após uma escuta ativa e humanizada, interpretar seus

anseios, mediar e conciliar os conflitos que estão subjacentes às suas demandas e, principalmente,

com sensibilidade e firmeza, persuadir os responsáveis pelas possíveis soluções que as concretizem,

num prazo razoável, tudo em prol de uma efetiva prestação de serviços ao cidadão, que é, antes de

mais nada, um sujeito de direitos e como tal tem que ser tratado.

Situações de turbulência como as vivenciadas na atualidade requerem uma atuação

mais proativa do Ouvidor que, com habilidade e equilíbrio, avaliará a demanda posta e buscará
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alternativas para uma melhor resolução do problema trazido pelo cidadão. A título exemplificativo,

em  manifestações  que  envolvem  questões  de  superendividamento,  empréstimos  e  resgate  da

cidadania financeira, o manifestante pode ser orientado a buscar auxílio junto ao Banco Central, que

criou o Cidadania Financeira, programa voltado para a promoção da educação financeira e que visa

garantir  proteção  aos  consumidores  de  serviços  financeiros  ou,  junto  ao  TJDFT,  que  criou  no

âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, o Programa de

Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados, que tem o objetivo de promover a

prevenção, o tratamento e a resolução amigável de conflitos envolvendo consumidores em situação

de  superendividamento,  oferecendo  oficina  de  educação  financeira,  orientações  financeira  e

psicossocial  individualizadas  e  solução consensual  dos  conflitos  com os  credores,  por  meio  de

palestras e mesas redonda.

Como  se  vê,  é  muito  importante  para  o  fortalecimento  das  Ouvidorias  Públicas

construir  um relacionamento  sólido  com outros  entes  governamentais  e  demais  atores  sociais,

trabalhando de forma articulada e conexa entre si, de forma colaborativa e não hierarquizada e, em

favor do cidadão, numa perspectiva de rede, onde as ações se complementem e se harmonizem, pois

só faz sentido a existência de ouvidorias que estejam integradas com o todo, como uma célula que

compõe  o  organismo vivo  do  Estado,  engrenagem essencial  para  o  perfeito  funcionamento  do

complexo mecanismo da Administração Pública.

Por outra ótica, em muitos órgãos públicos também cabe à Ouvidoria a gestão do

canal do SIC - Serviço de Informação ao Cidadão, implementado para atender às exigências da Lei

de Acesso à Informação, nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e que ampliou sobremaneira a

participação cidadã no controle da gestão pública.

Referida ferramenta ganhou um contorno especial nesse período em que a população

tem procurado se inteirar mais sobre os atos dos governantes, pois facilita a busca de informações

mais pormenorizadas sobre gastos, políticas públicas e gestão do erário. Não é demais afirmar que o

cidadão despertou para a importância da transparência dos atos da administração pública e que o

acesso à informação passou a ser a regra.

Neste particular aspecto, também cabe às Ouvidorias Públicas esse papel pedagógico

de orientar e indicar ao cidadão quais os caminhos mais adequados para ter a sua demanda atendida,

ou seja, se a sua intenção é de criticar, elogiar, pedir providências, denunciar ou fazer sugestões, ele

terá a disposição o canal da Ouvidoria. Já se o seu objetivo for ter acesso à informação produzida e
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sob  a  guarda  de  algum órgão  ou  entidade  pública,  o  canal  correto  é  o  do  SIC  -  Serviço  de

Informação ao Cidadão.

Assim,  resta  evidente  a  importante  contribuição  das  Ouvidorias  Públicas  na

construção de uma sociedade mais bem informada, com direitos humanos ainda mais protegidos e

cidadania concretizada, reflexo de cidadãos mais conscientes de seus direitos e responsabilidades

coletivos e  de administrações  públicas mais transparentes,  eficientes e eficazes na prestação de

serviços. 

Por  fim,  cabe  destacar  que  o  desenvolvimento  dessa  teia  de  competências,  com

certeza mudará a perspectiva que sem tem hoje da Ouvidoria Pública, que além de importante canal

de comunicação entre o cidadão e o órgãos públicos, há que ser compreendida,  também, como

unidade de inteligência, com plena capacidade de sistematização de informações e de elaboração de

indicadores,  assim  como  uma  área  de  produção  de  resultados,  criando  um  círculo  positivo  e

virtuoso, com reflexos na consolidação da confiança do cidadão nas instituições, legitimando-as

enquanto instrumentos de concretização da cidadania e do Estado Democrático de Direito."

6) Da Pesquisa de Satisfação

Após os atendimentos pessoais é facultado a cada manifestante o preenchimento de

um formulário que mede o grau de satisfação do atendimento prestado e  das instalações  desta

Ouvidoria, bem como um espaço para registrar sugestões de melhorias. Os graus de satisfação são:

Bom, Regular e Ruim.

Neste mês, foram registradas 116 (cento e dezesseis) manifestações via atendimento

pessoal. Deste total, foram preenchidos 43 (quarenta e três) formulários de pesquisa de satisfação,

o que equivale a 37,06 % dos atendimentos realizados.

  

6.1) Quanto ao atendimento

A partir dos dados coletados, obtiveram-se os seguintes resultados:

42 (quarenta e dois) registros “BOM” e 1 (um) “REGULAR” (gráfico 7).

                Gráfico 7 – Pesquisa de Satisfação (Atendimento Pessoal)/Abril/2016
                                          Fonte: Ouvidoria do MPDFT
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6.2) Quanto às instalações da Ouvidoria

Obtivemos  36 (trinta e seis) registros “BOM”,  6 (seis) ausências de registros e  1
(um) “RUIM” (gráfico 8).

         
               Gráfico 8 – Pesquisa de Satisfação (Atendimento Pessoal)/Abril/2016

                                                   Fonte: Ouvidoria do MPDFT
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