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Senhores (as) Gerentes de Programas,

Trata o presente documento dos resultados obtidos
por meio da Consulta Pública e formulário para
cadastro de ideias que ficou disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia no período de 13 a 16 de abril  do corrente
ano, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 12
do Ato n. 324/2021, que dispõe sobre o cronograma
de revisão do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, de
cadastro de ideias, de cadastro e revisão de
propostas de programas e ações orçamentárias, bem
como da elaboração e da execução da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2022 do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO).

APRESENTAÇÃO
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1 - RESULTADOS DA CONSULTA

PÚBLICA DO PODER

JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

13 a 16 de abril de 2021

Informações

cpo@tjro.jus.br
(69) 3309-6613

https://meet.google.com/xkb-
howc-ork 

PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
GABINETE DE GOVERNANÇA
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1.1 - DO PÚBLICO ALCANÇADO

A consulta para Audiência Pública que ficou
disponível em formulário eletrônico no portal do
Tribunal de Justiça, no período de 13 a 16 abril
alcançou o público total de 72 respostas. Dos
respondentes, 58,3% se identificaram do gênero
masculino e 41,7% do feminino. 

Quanto a faixa etária, 36,1% do público tem entre 31
e 40 anos, 20,8% entre 41 e 49 anos e 18,1 entre 25 e
30 anos. No que diz respeito ao grau de escolaridade,
44,4% possuem especialização, 29,2% graduação,
12,5% mestrado e 12,5% ensino médio. 

Dos respondentes, 51,4% se identificaram como
servidor(a) do PJRO, 16,7% estagiários do PJRO,
19,4% exclusivamente com cidadão e 1,4%
magistrados. 

Quanto à distribuição demográfica, destacamos que
59,7% das respostas vieram de Porto Velho e 11,1%
de Nova Mamoré, sendo que as demais comarcas
corresponderam à 29,2%. 3



4



5



1.2 - DO QUE DEVE SER PRIORIZADO

NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

PARA O ANO DE 2022
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1.3 - DA EXPERIÊNCIA EM PARTICIPAR

DA CONSULTA PÚBLICA
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1.4 - MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS

• Necessidade um trabalho voltado a orientação do cidadão sobre os
trabalhos e funções do judiciário, principalmente quanto ao
atendimento e orientações ao cidadão.

• O TJRO deveria realizar um processo de gestão na produtividade de
todos os servidores e Magistrados do PJRO, assim teríamos uma melhor
prestação jurisdicional de acordo com a produtividade.

• Gostaria de solicitar que durante a elaboração do orçamento do PJRO,
sejam consideradas prioritárias as Ações que tenham como objetivo
principal implementar benefícios (direto ou indireto) ao “público
externo” (clientes) do Judiciário.

• Que cada vez mais devem ser tomadas medidas para preservação,
cuidado físico, psicológico, emocional dos servidores analistas e
técnicos judiciários mais que celeridade de processos e quantitativos.
Continuidade da util ização de ferramentas evitando a forma presencial
de trabalho diante da pandemia.

• Priorizar as políticas públicas de acessibil idade e inclusão.

• Penso que o custo do judiciário é muito elevado, poderiam enxugar o
orçamento e evitar desperdício com comissionados e outras despesas
desnecessária, para que o orçamento seja mais bem aplicado em causas
mais essenciais como saúde e educação.

·O TJRO tem um passivo elevado com seus servidores 
(89,22%, quintos, entre outros), de modo que deveria 
alocar recursos para resolvê-lo. 9



·Considerando que o maior patrimônio de uma instituição é seu capital
humano, penso que o TJRO tem que implementar políticas mais eficazes
em relação ao alto índice de adoecimento de servidores.

·Gostaria de ter marcado mais de uma opção, mas considero de suma
importância a capacitação contínua dos servidores, magistrados do
Poder Judiciário em conjunto com a adoção de medidas de garantias
dos direitos fundamentais, eficiência e celeridade na prestação
jurisdicional, como promoção indispensável de acessibil idade e
inclusão.

·Preocupação com o aumento significativo da inflação, sendo observado
nas publicações recentes de IPCA e IGPM, causando enorme perda no
poder de compra dos servidores, especialmente em cidades afastadas
como Buritis/RO, onde há enorme elevação dos produtos no comércio
local.

·Acredito que desenvolver indicadores contábeis para prover auxíl io a
tomada de decisões seja uma boa meta.

·As vezes temos dúvida sobre o que significa ou a abrangência de uma
alternativa de resposta. Se fosse possível passar o mouse na
alternativa e houvesse a explicação acredito que responderíamos de
forma mais efetiva.

·O PJ tem que parar de ter como prioridade celeridade e quantidade, o
foco tem que ser a sociedade e não números.
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2 - RESULTADOS DA COLETA DE IDEIAS

DE COLABORES (AS),  SERVIDORES

(AS) E MAGISTRADOS (AS) DO PODER

JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
GABINETE DE GOVERNANÇA
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Da mesma forma que a Audiência Pública, o cadastro
de ideias ficou disponível em formulário eletrônico
no período de 13 a 16 de abril  do corrente ano, no
site do Poder Judiciário. Foram cadastradas 16 ideias,
destas, 13 alinhadas ao Programa Políticas e Serviços
Judiais, 2 ao programa Gestão de Pessoas e Bem-
estar Organizacional e 1 ao Aprendizagem
Organizacional, conforme quadro abaixo:

2.1 - DO CADASTRO DE IDEIAS
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2.2 - DAS IDEAS CADASTRADAS ALINHADAS AO

PROGRAMA POLÍTICAS E SERVIÇOS JUDICIAIS
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2.3 - DAS IDEAS CADASTRADAS ALINHADAS AO

PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS E BEM

ESTAR ORGANIZACIONAL
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2.4 - DAS IDEAS CADASTRADAS ALINHADAS AO

PROGRAMA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
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