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OI. n. 022/2014/CRE/RO 

Porto Velho, 15 de oUlubro de 2014. 

A Sua Exceléncia o Senhor 
Ricardo Lewandowski 
Presidenle do Conselho Nacional de Justiça 
Nesta 

Excelentisslmo Presidente, 

Em alenção ao Ato Normativo n. 0001627-78 .2014.2.00.0000 

que, fundamentado na Resolução CNJ n. 194/2014 que instituIu a Politlca Nacional 

de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de JuriSdição. determinou a intimação deste 

Regional para que se manifeste quanto as providências tomadas para o seu devido 

cumprimento, encaminho, em anexo. o Plano de Trabalho deste Tribunal Regional 

Eleitoral , para conhecimento. 

R~speitosamenle, 

{ \ 
"'~~ 

Desembargjld6~oosevelt Queiroz Co ta 
CorrEl9.edor Re.gionjll EI~ilora l 



PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MElHORIAS NO ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO 

Inuodução 

No dia 12 de novembro de 2013 o Ministério Público Federal encaminhou a este 

Regiona! a Recomendação Circular 09 1/2013 - 49' OF!CCR/PR!RO, pela qual solidta a 

Implementação de "'medidas concretas ti efetivas para aprlmúrar, tanto quanto seja 

possível, o atendimento ao público". 

Por essa recomendação o MPF procura assegurar a ate-nç~o globaJ dos órgãos púbficos, 

especialmente sobre as seguIntes árl?as: 

a) Treinam~nto contInuo de atendimento ao público para todos os servidores que 

têm comunicação com o público externo; 

b) 	 Verificação qualitativa do atendimento, de forma que os servidores 

apresentem em seu tralo com o cidadão os atr!,')utos Inerentes aa c6digo de 

ética do servidor público, especialmente no Que tange acortesia, urbanidade e 

presteza; 

c} 	 Garantia de poHtica de acessfblFdade, Que permita ao Cidadão o pronto 

atendimento, Independente de condições ffskas. etárias, é.tnicas, demográficas 

ou culturais; 

d) EficiêncIa na Implementaç50 de Duvidaria e sua plena utilização pelo ddadão; 

e) Divule:ação ampla dos serviços prestados e das condfções para que sejam 

eflca1.es; 

f) Atendimento preferencial, conforme prev!s,ões lega!s; e 

gl Apuração de respon~bilidades e sindkâncias para os casos em que o 

atendimento não seja eficaz. 

Embora todos esses aspectos já sejam coótemplados pelO Tribunal Regional Eleitoral 

de Rondônia, fal>se necessário responder à dema!1da com ao apresentação deste plano 

de trabalho, Que busca tanto apresentar o que efetivamente se fal para garantir o hom 

atirndimento, quanto definir parâmetros para o aperfeiçoamento dos ~erviços 

prestados ao cidad:io. 

http:eflca1.es


Unidade exeCutora: CR!P 


Periodicidade: çentinua 


Meío: formulário padronIzado 


Finalidade: aprimoramento do atendímento ao cldad:Jo. 


Custo; não definido 


Públlço~alvo: partidos politicos e advogados 


3. 	 Capacitação em acessibilidade 

Ur'lldade re~ponsável: Secretaria de Gestão de Pessoas 

Unidade executora: COEDE 

Periodicidade: anual 

Melo: çapadt;;ção li distância I presencia! 

Finalidade: aprimoramento do atendimento ao cidad!h:L 

Custo: conforme dlspanlbllldade orçamentária 

Publlco~a!vo: servidores envolvidos no atendimento ao público externo. 

4. 	 Duvidor!a 

Unidade responsável: Presidência 


Unídade executora: Duvidoria R.eglonal Eleitoral 


Periodicidade: contínua 


Meio: Central de atendlmento 


Finartdade: lden\Íficir oportunidades de melhoria nóS processos 


Custo: nâo definido 


Publico-alvo: público lnterno e externo 


5. 	 Definição de processos org-an!ziJcionôts 

Unidade responsável: Oiretorla Geral 

Unidade executora: Assessúda de Planejamento 

Periodicidade: continua 

Melo: mapeamento de processos organiza danais 

Finallda.de: símp:iflcação e aperfeiçoamento de processos organizacfonflis 
Custo: R$ 200.00Q,00 

Pub!!co-alvo: servidores 

6, 	 Ambiente físico dé trahalho 

Unidade responsáve!; Diretoria Geral 

Unidade exe<utora; SecretiJría de Admln!stração, Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 
Periodicidade:; anua! 

Meio: construções e reformas, aquisição e manuten~o de móveis e 
equipamentos 

http:Finallda.de


3. 	 Considerações finais 

São considerações deste Tribunal acerca das recomendações emitidas pelo 

MinistériO Público Federal : 

a. 	 Énecessário ressaltar a completa percepção demonstrada. pelo MPF no que 

tange ao sistema que se manifesta no processo de ôltendimento ao cidad~o; 

b. 	 Este Tribunal já implementa as ações citadas, lncorporando·as à sua rotina 

de trabalho e aperfeiçoando-as continuamente, ru30 to rnar-se 

desnecess~rio o implemento de um projeto, fazendo-se apenas os ajusres 

rotineiros e a simplificação contínua dos processos que envolvem o 

atendImento aos diversos públicos e nos diversos pontos de c.ont.ato com a 

sociedade; 

c. 	 As tarefas que envolvem todo o sistemôl J~ se encontram distribuidas pelas 

unidades do TREjRO e as competências de fisc.atlzaç3.o e controle ià são 

conhecidas; 

d. 	 A implementaç:lo dos recursos e a melhoria do atendimento, embora 

limitada por questões orçamentárias e até mesmo pela c:oncomit.'incla de 

grandes projetos, como a rev's~o biométrica e os pleItos eleitorais, é feita 

continuamente e faz parte da cultura e polltiCCl organizacionais. 

Porto Velho, 06 de ou tubro de 2014 
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