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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade  

 

A carta de serviços é um produto do processo Gestão do Atendimento pertencente ao 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização-Gespública, que tem como objetivo 

desenvolver nas organizações um cunho empreendedor, orientado para resultados e que atenda às 

demandas da sociedade quanto aos serviços prestados pela organização. 

Facilitar e simplificar a vida do cidadão/usuário é com certeza um forte aspecto na melhoria 

da máquina pública e a carta de serviços do Fórum Clóvis Beviláqua alinhada ao planejamento 

estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará tem como objetivo divulgar os compromissos de 

atendimento assumidos com o cidadão/usuário de seus serviços. 

Ao divulgar a carta de serviços, o Fórum Clóvis Beviláqua irá facilitar e ampliar o acesso 

do cidadão aos seus serviços e estimular sua participação no monitoramento do setor público, 

proporcionando fortalecimento do controle social. 

A prática de uma carta de serviços revela uma organização em transformação, sustentada 

em princípios de participação e comprometimento, informação e transparência, aprendizagem, 

participação do cidadão.  

Em parceria com a SEPLAG e o núcleo do Gespública no Ceará fizemos a adesão ao 

Acesso Cidadão, um portal interativo e atrativo que disponibiliza a carta de serviços de forma 

padronizada para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Para acessar basta conectar-se ao endereço: www.acessocidadao.ce.gov.br 
 

 

Passo-a-passo para implantação  

 

Inicialmente, foi constituída a equipe de trabalho que em seguida elaborou o plano de ação, 

identificando os serviços oferecidos pela organização. 

Essa equipe formatou a carta de serviços através de um formulário com os compromissos de 

atendimento, prazos e canais de acesso. O Chefe de cada departamento aprovou a carta de serviço do 

setor e após essa etapa, houve o cadastramento no sistema informatizado e em seguida sua 

publicação. 



 

Após a publicação, partimos para a fase de divulgação interna da ferramenta através de reuniões e 

depois seguimos com a divulgação externa através de programa de TV 

“Judiciário em Evidência”, banners físicos nos setores com serviços cadastrados e banners virtuais na 

página eletrônica do Tribunal de Justiça do Ceará. 

No momento, estamos na fase de monitoramento da ferramenta, avaliando as notas dos 

usuários e medindo o desempenho dos serviços prestados. 

 

 

Resultados alcançados 

 

Na Carta de Serviços do Fórum Clóvis Beviláqua foram cadastrados 14 serviços: 

• Apoio ao peticionamento eletrônico dos serviços e-Saj; 

        • Atendimento ao cidadão; 

        • Autorizações judiciais diversas para crianças e adolescentes; 

        • Busca de Informações de processos antigos, 

        • Cadastro de pretendentes interessados em adoção de crianças institucionalizadas e de crianças 

disponíveis para adoção; 

        • Certidão de antecedentes criminais (Folha Corrida); 

        • Certidão de distribuição cível; 

        • Fiscalização das normas de proteção aos direitos das crianças e adolescentes; 

        • Leilões; 

        • Restituições de bens apreendidos; 

        • Serviço de protocolo de petições e documentos; 

        • Solicitação de informações sobre distribuição de processos; 

        • Telejustiça: serviço de consultas processuais e administrativas; 

        • Visitas guiadas ao Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

Foram 4 serviços avaliados até o momento que obtiveram média de 4,5 na avaliação dos 

usuários, onde o máximo é 5. 

 

 
 

 

 

 


