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Serviços Disponíveis na Ouvidoria do Poder Judiciário

APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços ao Cidadão da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Ceará atende aos ditames da Lei 13.460, de 26
de junho de 2017, e é uma iniciativa que se alinha ao planejamento estratégico do Poder Judiciário Cearense, que tem como valores, a
transparência e o diálogo com a sociedade. Aqui constam a apresentação da Ouvidoria do Poder judiciário, demonstrando e informando
acerca das atividades realizadas pelo órgão, suas funções e objetivos, prazos e procedimentos realizados, além de apresentar os pontos
a serem trabalhados, projetos desenvolvidos e a serem implementados no Biênio 2019-2021, visando um melhor desempenho na
atuação de intermediação entre o Poder Judiciário e a sociedade, através da melhoria na prestação de serviços da Instituição.
O Poder Judiciário do Estado do Ceará inicialmente criou a Ouvidoria do Fórum Clóvis Beviláqua em 1996, através da Portaria 705/96.
Posteriormente em 2004 foi criada a Ouvidoria do Poder Judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça, através da Resolução n° 23/2004,
publicada no DJE de 25/08/2004, vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça. Todavia, a Ouvidoria do Poder Judiciário resguarda
sua independência funcional no âmbito de suas atribuições, sendo um órgão que tem por finalidade a interlocução das questões que
envolvem o Poder Judiciário e o jurisdicionado, garantindo o registro e o tratamento adequado aos diversos tipos de manifestações
acerca dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. A Ouvidoria exerce papel mediador nas relações envolvendo o Poder Judiciário
e a sociedade.
A Ouvidoria é um espaço que visa garantir o direito de todo cidadão de se manifestar, receber resposta, e de propor ações para
estimular a participação popular, a transparência e a eficiência na prestação de serviços pelo Estado, de modo que as manifestações
decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados.
Fundamental para a Ouvidoria desempenhar efetivamente o seu papel, a parceria e o apoio institucional da Presidência do Tribunal de
Justiça, Órgãos/Setores do Poder Judiciário e Unidades Judiciárias, além de todos os servidores do Poder Judiciário compromissados
com a prestação de um serviço de qualidade, contribuindo para a elevação contínua dos padrões de transparência, presteza e segurança
das atividades prestadas.
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Esta Carta de Serviços se propõe a ser mais uma ferramenta disponibilizada para a sociedade, informando-a de quais os serviços
prestados pela Instituição, como acessar e obter esses serviços, e quais os compromissos com o atendimento e os padrões de
atendimento estabelecidos.
Além disso, estabelece as diretrizes e os planos de ação a serem utilizados como orientação das atividades da Ouvidoria, relacionando
os projetos a serem desenvolvidos no sentido de aprimorar a prestação dos serviços deste Setor, ao longo do biênio 2019-2021,
cumprindo assim, sua função como organismo de interlocução e inserção de participação social, em conformidade com os parâmetros
que garantam a qualidade e a excelência na prestação do serviço do Poder Judiciário aos cidadãos.
Assim, reafirmamos o compromisso desta Ouvidoria do Poder Judiciário, com a transparência, compromisso e credibilidade, além de
atuação permanente em processo de integração com a sociedade, facilitando o acesso do usuário/cidadão aos seus serviços.

1. A OUVIDORIA
A Ouvidoria atua em caráter colaborativo com a Presidência do Tribunal de Justiça
e com os demais órgãos/setores do Poder Judiciário Estadual, visando ser um canal
direto de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário, objetivando defender
seus direitos, na busca contínua da melhoria na prestação jurisdicional.
A qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça se aperfeiçoa com a atuação
da Ouvidoria, uma vez que auxilia na identificação de pontos a serem aprimorados e
contribui, assim, para a melhoria dos procedimentos e dos processos administrativos,
numa busca constante de eficiência e da transparência administrativas.
O papel da Ouvidoria é previsto na Lei n° 15.833 de 27 de julho de 2015, publicada no
DJE de 30/07/2015, em seu art. 30, regulamentado pela Resolução do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará n° 08/2016, publicada no DJE de 16/03/2016,
art. 4°.
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O art. 30, § 2°, da Lei n° 15.833 de 27 de julho de 2015, publicada no DJE de 30/07/2015, estabelece as seguintes atribuições:
I – Coordenar as atividades de Ouvidoria no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará;
II – Garantir aos cidadãos que procurarem a Ouvidoria, o retorno das providências adotadas;
III – Implantar, aprimorar e ampliar, por meio de instrumentos como e-mail, pessoalmente, por telefone e outros meios, a comunicação
entre os cidadãos e o Poder Judiciário;
IV – Receber as reivindicações do público em geral acerca de temas relacionados à prestação jurisdicional;
V – Filtrar as informações recebidas pelos canais de comunicação estabelecidos entre a Ouvidoria e a sociedade, direcionando-as aos
órgãos responsáveis e propondo providências para os casos concretos;
VI – Demais atividades correlatas.
A Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará n° 08/2016, em seu art. 4°, § único, normatiza a suso referida
Lei e acresce, além das competências lá relacionadas, as seguintes competências da Ouvidoria:
(...)
VI – Registrar todas as manifestações recebidas da sociedade em geral, que contenham sugestões, críticas, reclamações, denúncias,
elogios, pedidos de informações e/ou esclarecimentos de dúvidas sobre quaisquer atos praticados ou de responsabilidade das unidades
integrantes deste Tribunal;
VII – analisar e encaminhar à unidade competente, quando for o caso, as manifestações recebidas, para providências ou esclarecimentos
que se fizerem necessários, objetivando encontrar soluções satisfatórias;
VIII – Responder às manifestações no menor prazo possível, com clareza e objetividade;
IX – Manter o interessado sempre informado das providências ou soluções efetivamente tomadas em relação ao seu reclamo;
X – Realizar, em parceria com outras unidades do Tribunal, ações destinadas ao esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão
jurisdicionado, incentivando a participação popular e promovendo, internamente, a cultura da instituição voltada para os interesses
e as necessidades dos usuários;
XI – Manter e garantir, quando solicitado, o sigilo da fonte das denúncias, queixas e sugestões;
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XII – Criar um processo permanente de divulgação do serviço da Ouvidoria, para conhecimento, utilização continuada e ciência ao
público em geral dos resultados alcançados;
XIII – Coordenar o Telejustiça;
XIV – Sugerir medidas de aprimoramento da prestação dos serviços jurisdicionais, com base nas reclamações e sugestões recebidas;
XV – Realizar demais atividades correlatas.
A Ouvidoria do Poder Judiciário também é responsável pelo registro e sistematização das contribuições da sociedade, realizadas através
das Audiências Públicas promovidas pela Ouvidoria em todas as Zonas Judiciárias do Estado do Ceará, como forma de obtenção de
subsídios para o desenvolvimento de ações que visem a melhoria da eficiência e da transparência administrativa, além da excelência
no desenvolvimento de métodos, procedimentos e trâmites judiciais mais céleres e uniformizados.

2 . O ACESSO – COMO ENTRAR EM CONTATO COM A OUVIDORIA
Para facilitar o atendimento, o Tribunal de Justiça criou vários canais de acesso:
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Ouvidoria do Poder Judiciário do Ceará:
(Tribunal de Justiça/Turmas Recursais e Comarcas do Interior)
Email: ouvidoriageral@tjce.jus.br | ouvidoriamulher@tjce.jus.br
Telefones: (85) 3207-7428
Sistema Ouvidoria (SIOGE)
http://www8.tjce.jus.br/ouvidoria/MainInternet.do
Atendimento Pessoal: De segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, na (Sede do Tribunal de Justiça, localizado na Avenida General Afonso
Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, CEP: 60822-325, Fortaleza - Ceará - Brasil).

Ouvidoria do Fórum Clóvis Beviláqua:
(Varas da Capital / Juizados Especiais)
Email: for.ouvidoriaforum@tjce.jus.br
Telefones: (85) 3492-8180
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Atendimento Pessoal: De segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, na (Sede do Fórum Clóvis Beviláqua, localizada na rua Desembargador
Floriano Benevides Magalhães, 220, Bairro Edson Queiroz, CEP: 60.811-690, Fortaleza - Ceará - Brasil).

Ouvidoria da Corregedoria Geral de Justiça:
Criada pela Resolução do Tribunal de Justiça n° 02/2019, publicada no DJE de 29/01/2019.
Email: cgj.ouvidoria@tjce.jus.br
Telefones: (85) 3207-7182 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h)
Atendimento Pessoal (na sede da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, localizado na Avenida
General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, CEP: 60822-325, Fortaleza – Ceará – Brasil).
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3. FUNÇÕES DA OUVIDORIA
Na figura a seguir, são detalhadas as funções reconhecidas da Ouvidoria Pública.
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4. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A teor da Lei n° 16.208/2017, publicada no DOE de 06/04/2017)1, que trata sobre a organização administrativa do Poder Judiciário, em
seu artigo 30, § 1°, dispõe que as atividades da Ouvidoria serão dirigidas pelo Desembargador Ouvidor e coordenadas por profissional
de nível superior, nomeado em comissão, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Assim, a atualmente a Ouvidoria do Poder Judiciário é composta pelo Desembargador Ouvidor, pelo Coordenador da Ouvidoria, 03
(três) servidores técnicos judiciários e 01 (um) estagiário, que compõem a Secretaria Administrativa do Setor.

5. ANÁLISE DO AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER JUDICIÁRIO
A Ouvidoria do Poder Judiciário atua no contexto da prestação de atividade judiciais à sociedade, envolvendo principalmente a
análise e interpretação das percepções dos usuários quanto à prestação desses serviços, analisando as apontadas deficiências ou
irregularidades, sob o ponto de vista dos cidadãos.
Nesse sentido, a Ouvidoria busca receber as informações, sugestões, reclamações ou denúncias dos usuários sobre as atividades do
Poder Judiciário, encaminhando tais manifestações aos setores competentes, possibilitando a identificação de possíveis melhorias
para os serviços prestados pela Instituição, assim como reunindo informações como insumo para a inteligência dessas melhorias
através da feitura de relatórios gerenciais anuais de feedbacks.
A maior parte dos atuais desafios impostos à Ouvidoria do Poder Judiciário, no entanto, são de ordem gerencial. A análise dos normativos
que constituem a atual base legal para a Ouvidoria, implicam numa atualização e modernização de todos os procedimentos utilizados
no Setor. Paralelamente, a Ouvidoria vem desenvolvendo programa intenso de redefinição de diretrizes estratégicas e aprimoramento
de mecanismos internos de gestão, os quais vêm demandando igual esforço no sentido de formalizar, sistematizar e aprimorar a
gestão dos processos da Ouvidoria.
1
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ANEXO F

No sentido de alinhar suas atividades aos objetivos organizacionais, a Ouvidoria busca ainda integração mais direta com o Planejamento
Estratégico do Tribunal de Justiça para o quinquênio 2015-2020.
Atualmente, o desempenho das funções fundamentais da Ouvidoria, encontra-se estruturado - Atendimento ao Cidadão, audiências
públicas, recebimento e análise de manifestações, de tal sorte que, tecnicamente, os avanços propostos como diretrizes estratégicas
que compõem a presente Carta de Serviços são de ordem majoritariamente gerenciais, sem prejuízo das demais atividades relacionadas.
Quadro 1 – Serviços disponíveis aos cidadãos
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Atendimento ao Cidadão

USUÁRIO

LOCAL DE ACESSO

Presencialmente

Sede da Ouvidoria do Poder Judiciário – 2º andar do Palácio
da Justiça – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – Av.
Cidadão/Usuário
General Afonso Albuqueruque Lima, s/n, Cambeba. Fortaleza/CE., Cep.: 60.822-325

Por telefone

Cidadão/Usuário (85) 3207.7428

Por e-mail

Cidadão/Usuário

Sistema de Ouvidoria - SIOGE

Através do link
Cidadão/Usuário https://www.tjce.jus.br/ouvidoria/registre-sua-manifestacao/

Através do E-mail
ouvidoriageral@tjce.jus.br

Portal TJCE
Acesso aos dados referentes às Audiências Públicas
Cidadão/Usuário https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2019/07/
realizadas pela Ouvidoria Geral
total_de_audiencias_publicas_realizadas.pdf
Acesso aos dados do TJCE e à Cartilha da Ouvidoria Cidadão/Usuário

Portal do TJCE
http://www.tjce.jus.br
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6. O QUE COMPETE À OUVIDORIA RECEBER
A Ouvidoria atua na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões ilegais ou injustos cometidos no
âmbito do Poder Judiciário estadual, com competência para atuar nos processos que tramitam nos Fóruns e Juizados das Comarcas
do Interior, Turmas Recursais e o próprio Tribunal de Justiça.
Assim, compete a esta Ouvidoria:
•

Receber reclamações, sugestões e elogios quanto a atendimento, serviços prestados e/ou instalações físicas das unidades
administrativas, judiciais e extrajudiciais vinculadas ao Poder Judiciário do Estado do Ceará;

•

Solicitações de informações institucionais de interesse público;

•

Denúncias contra abusos e irregularidades administrativas cometidas por seus membros e servidores;

•

Dúvidas acerca da organização, do funcionamento, da estrutura e ações ligadas à atuação dos órgãos que compõem a Justiça do
Ceará.
Quadro 2 – Tipos de Manifestações Recebidas
Tipos de
Manifestação

Reclamação
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Definição

Exemplo

Exemplo de Respostas

Insatisfação quanto aos serviços
prestados pelo Poder Judiciário

Morosidade quanto ao andamento
de um processo em trâmite

Informar o encaminhamento
da mensagem para a unidade
competente ou solicitar maiores
dados para processamento

Denúncia

Comunicação de irregularidade
realizada por agente público
q u e d e m a n d a ave r i g u a ç ã o
ou encaminhamento para a
Corregedoria ou outros órgãos
competentes

Servidor protela cumprimento de
ordem judicial injustificadamente

Encaminhar para os setores
competentes, se for o caso

Elogio

Demonstração ou reconhecimento
de satisfação sobre o serviço
oferecido ou atendimento recebido

Agradecimento quanto ao trabalho
e atendimento dos servidores da
Ouvidoria do Poder Judiciário

Indicar o recebimento do elogio
e encaminhar para as unidades
elogiadas e o gestor competente

Sugestão

Ideia ou proposta de melhoramento
dos serviços oferecidos

Sugestão de melhoria do portal do
TJCE

Encaminhar para a área técnica
responsável

Solicitação
(Outros)

M a n i fe s t a ç ã o p a ra a d o ç ã o
de providências por parte da
Administração

Um fórum de comarca do interior
está sem internet a vários dias

Encaminhar ao setor técnico
competente, com a devida urgência,
e informar as medidas que devem ser
tomadas

Solicitação de informações
fundadas especificamente na LAI

Quantidade de processos de
adoção, que tramitam em segredo
de justiça e que tiveram suposta
devolução dos adotandos

Encaminhamento para o setor
técnico competente para análise
ou informação do motivo do
impedimento da informação

Lei de Acesso
à Informação –
Lei 12.527, de
18/11/2011

7. O QUE NÃO COMPETE À OUVIDORIA RECEBER
Excetuando-se ainda as competências das Ouvidorias da Corregedoria Geral de Justiça e do Fórum Clóvis Beviláqua, a Ouvidoria do
Poder Judiciário também não pode atuar:
•

Interferindo diretamente na tramitação de processos judiciais. Cabe à unidade onde tramita o processo, após receber comunicação
por parte da Ouvidoria, posicionar-se sobre reclamação relacionada a prazo judicial;
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•
•
•
•

Tratando de questões jurídicas que dizem respeito ao mérito dos processos. A Ouvidoria não possui competência para rever ou
modificar decisões judiciais, cabendo ao usuário, através de advogado constituído, interpor o recurso processual apropriado;
Auxiliando de forma correcional, investigativa e punitiva, podendo, entretanto, encaminhar reclamações e denúncias à Corregedoria,
unidade competente para tratar dessas questões;
Recebendo manifestações com notícias de fatos que constituam crime, tendo em vista que compete ao Ministério Público e às
Polícias atuarem nesses casos.
Recebendo denúncias de irregularidades administrativas referentes à Defensoria Pública, ao Ministério Público, aos membros da
Polícia Civil e Militar e aos advogados em geral uma vez que se tratam de instituições que não compõem a estrutura organizacional
do TJCE.

As informações que tratam de serviços, meios utilizados, locais de acesso, além de requisitos, compromissos, horários e prazos para
atendimento, referentes a atividades de Ouvidoria e de acesso à informação que estão disponíveis ao cidadão e aos usuários, estão
disponíveis, de forma detalhada, na Cartilha da Ouvidoria do Poder Judiciário, que pode ser encontrada acessando o link https://
www.tjce.jus.br/ouvidoria/portarias-e-resolucoes/
8. MANIFESTAÇÕES COM PEDIDOS DE ACESSO RESTRITO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS
As ouvidorias públicas podem e devem receber comunicações anônima ou identificada, solicitando acesso restrito aos seus dados
pessoais. Neste último caso, a manifestação será tratada podendo ocultar-se as informações pessoais do cidadão.
Já as manifestações sobre irregularidades de origem anônima, sem identificação do manifestante, devem ser tratadas e encaminhadas
aos setores competentes pela apuração, desde que existam elementos mínimos que permitam a apuração dos fatos. O cidadão
contudo, não receberá resposta sobre o destino da denúncia. Isso porque ao optar por não se identificar, o cidadão deixa de informar
seu nome e também o e-mail, que por razões de segurança é um item obrigatório para a consulta do andamento da manifestação.
Assim dispõe o Decreto nº 9.492, de 05 de setembro de 20182, que estabelece orientações para atuação das ouvidorias do Poder
Executivo federal, utilizado de forma analógica na esfera estadual.
2
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Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública
federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

9. PRAZOS DE RECEBIMENTO DAS RESPOSTAS
A Ouvidoria fará contato em, no máximo, 15 dias. No caso de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, o prazo para resposta
será de até 20 dias, conforme previsão do art. 11, §1º, da Lei 12.527/2011. Temos por princípio atuar de maneira rápida e eficaz.
Entretanto, cada demanda requer um tempo diferente de resposta, dependendo de sua complexidade e dos encaminhamentos que
precisarão ser feitos até que seja considerada concluída.
10. OBJETIVOS E ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO PODER JUDICIÁRIO NO BIÊNIO 2019-2021
Além das atribuições regimentalmente previstas, a Ouvidoria do Poder Judiciário busca o aprimoramento constante das suas atividades
visando uma maior qualidade e prontidão no atendimento aos reclamos da população, em suas manifestações relativas aos serviços
prestados pelo Judiciário, constituindo-se como um setor de apoio interno para aprimoramento de suas atividades.
Para tanto, criou ações e projetos a serem implementados de forma contínua e durante o Biênio 2019-2021, cumprindo com os
objetivos da Ouvidoria e suas competências. Tais objetivos, metas e ações implementadas, envolvem não só o aumento da eficiência
dos atendimentos aos usuários, mas também a consolidação de procedimentos a serem uniformizados e propagados para interface
com as demais unidades jurisdicionais do Tribunal.
Portanto, visando à melhoria da prestação dos serviços e ao atendimento de qualidade e excelência ao cidadão, a Ouvidoria do Poder
Judiciário objetiva:
•
•
•
•

Orientar e capacitar aos servidores do setor sobre a correta gestão de atendimento;
Desenvolver atividades de propagação dos serviços da Ouvidoria, trabalhando inclusive, de forma integrada com outros órgãos
de controle;
Trabalhar pela gestão pública transparente, de forma que permita à sociedade, colaborar no controle das ações do Poder
Judiciário;
Avaliar através de análises estatísticas, a qualidade do atendimento realizado;
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•

Produzir informações estratégicas, que possibilitem a melhoria na qualidade da prestação dos serviços do Pode rJudiciário ao

•

cidadão;
Receber, analisar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informações referentes a
procedimentos e ações de agentes e setores do Poder Judiciário e de órgãos parceiros.

Os objetivos elencados para o Biênio 2019-2021 compreendem:
Quadro 3 - objetivos
OBJETIVOS

METAS

PRAZO

I. Atendimento pessoal aos usuários
em novas instalações, adequadas à
Lei de Acessibilidade.
Reestruturação da Ouvidoria do Poder
Judiciário

II. Adequação do quadro funcional
da Ouvidoria ao importante papel
desempenhado pelas Ouvidorias
nacionais.

1. Implementada – realizada alteração de layout do setor por
meio do CPA n° 8505228-51.2019.8.06.0000;
Final: dezembro 2019

1. Lançamento da Cartilha “Conhecendo a Ouvidoria”, lançada
em 20/03/2019, quando da comemoração do Dia do Ouvidor;

I. Integração entre a Ouvidoria e
demais Setores do TJCE;

2.Realização de reuniões para apresentação da Ouvidoria
como parceiro e não como censor;

II. Participação em eventos
referentes à Ouvidoria;
III.Fortalecimento e ampliação
dos canais de comunicação com
a comunidade interna e com a
Sociedade;
IV. Realização de ações preventivas
sobre o papel da Ouvidoria
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2. Solicitado alteração na estrutura organizacional da
Ouvidoria - CPA 8505171-33.2019.8.06.0000 – Deferido
Resolução 04/2019DJE de 16/07/2019, fls. 02-11
3. Página da Ouvidoria alterada, de forma a facilitar a
utilização pelo cidadão/usuário

III – alteração da página da Ouvidoria
no sítio do TJCE

2)Ampliar a divulgação dos serviços
prestados pela Ouvidoria

ATIVIDADES

AÇÃO CONTÍNUA DESDE
FEVEREIRO DE 2019

3. Estímulo à cultura da parceria;
4. Propagação de notícias sobre a Ouvidoria nos canais
internos de comunicação;
5. ampla divulgação dos serviços da Ouvidoria, por meio de
campanhas institucionais, com vistas a promover o melhor
esclarecimento à população sobre o papel da Ouvidoria do
Poder Judiciário.

I. Atendimento ao manifestante
com cortesia e respeito, dando-lhe
resposta à questão apresentada,
no menor prazo possível, e com
objetividade;
3) Receber e tratar as demandas
recebidas da comunidade interna e
externa

II. Melhoria no sistema de
recebimento e acompanhamento
de demandas;

AÇÃO CONTÍNUA DESDE
FEVEREIRO DE 2019

2. Realizar as audiências Públicas periodicamente, cobrindo
todas as Zonas Judiciárias do Estado.

III. Realização do trabalho da
Ouvidoria com o apoio dos demais
setores do TJCE e unidades
jurisdicionais.

4) Capacitar os servidores da
Ouvidoria

I. Incentivo à participação nos
cursos, oficinas e eventos criados
pela Ouvidoria por meio de Política
de Formação Continuada, bem
como em cursos oferecidos que
sejam pertinentes ao trabalho,
agregando conhecimento de forma
a melhorar a qualidade dos serviços
prestados pela Ouvidoria.

1.Aprimorar procedimentos de Atendimento para aumentar
índice de satisfação no atendimento telefônico, mensurar
periodicamente indicadores de satisfação. Criação de
formulário de satisfação a ser preenchido pelo usuário
presencial e implantação do formulário de pesquisa, na
página da Ouvidoria disponível ao cidadão.

1. Realização de cursos via EaD, dirigido aos servidores do
poder judiciário sobre excelência no atendimento- projeto
já encaminhado à presidência do TJCE – OFÍCIO N° 25/2019,
AÇÃO CONTÍNUA

de 21/03/2019.
2. Participação do Ouvidor e Equipe, em eventos, seminários,
cursos oferecidos que sejam pertinentes ao trabalho.
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I. Manter atenção constante no
relacionamento da Ouvidoria com
os demais setores do TJCE e com
a Sociedade;
II. Realizar o atendimento ao público
interno e externo, bem como o
acompanhamento das providências
tomadas pela Administração
oriundas das manifestações
recebidas pela Ouvidoria;
III. Atuar na prevenção de conflitos,
5) Manter um bom relacionamento
com a Comunidade interna e externa

preservando as dimensões legais e
legítimas do Tribunal;

AGOSTO DE 2019
E CONTINUADAMENTE

1. Recebimento de visitas da comunidade externa na
Ouvidoria Geral – alunos das redes públicas de ensino, de
graduação e pós-graduação;
II. Elaborar o Regimento Interno da Ouvidoria.

IV. Atuar, conforme a legalidade com
integridade, ética e transparência,
sempre respeitando o sigilo nos
casos necessários;
V. Preservar o direito constitucional
de

acesso

à

informação,

independente das solicitações
dos cidadãos (interesse geral ou
coletivo), salvo os casos de sigilos
previstos em lei.
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6) Divulgar o trabalho da Ouvidoria

7) Contribuir com ações que visem a
melhoria dos serviços prestados pela
OUVIDORIA

I. Disponibilização de relatórios das
atividades e rotinas da ouvidoria;
II. Divulgação de eventos em que a
Ouvidoria participará para melhorar
o atendimento e o acolhimento das
demandas recebidas.
III. Divulgação, na página da
Ouvidoria, de relatório estatístico
das demandas recebidas pela
Ouvidoria anualmente;
IV. Divulgação, na página da
Ouvidoria, de relatório das
atividades desenvolvidas pela
equipe da Ouvidoria anualmente;
V. Divulgação de eventos e outras
informações pertinentes na página
da OUVIDORIA.

AÇÃO CONTÍNUA

Fevereiro 2019 a janeiro de 2021

I. Identificar falhas e elaborar
propostas para aprimoramento
II. Contribuir para a efetividade e
eficiência das políticas institucionais,
bem como, dos serviços prestados
ao cidadão;
III. Encaminhar o Relatório Anual à
Presidência do TJCE e aos demais
órgãos interessados;
IV. Participar das reuniões e eventos
de Ouvidoria, com o intuito de
acompanhar as questões relevantes
sobre o tema.
V. Implantação do QR CODE no
âmbito da Ouvidoria do Poder
Judiciário;
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11. CONCLUSÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS
As atividades elencadas constituem-se no escopo de novos projetos e aprimoramento da atuação da OUVIDORIA DO TJCE. As
atividades regulamentares atualmente realizadas encontram-se devidamente estruturadas para o cumprimento da função da unidade
como instância de participação social no tocante aos assuntos relacionados à defesa da cidadania, procedimentos judiciais e trâmites
administrativos. Nesse sentido, a presente Carta de Serviços buscou a integração dessas funções com os recentes mecanismos
gerenciais e políticas de Governo que ampliaram o papel das Ouvidorias Públicas, sendo este, portanto, o objetivo geral a ser almejado
no citado exercício.
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INDICAÇÕES

