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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, n.° 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

Ofício n° 1348 / 2021 - CPO/GGOV/PRESI/TJRO

Porto Velho, 13 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Elton José Assis

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia

Assunto: Participação e divulgação da consulta pública para elaboração do orçamento deste Tribunal de 
Justiça para o exercício de 2022.

Senhor Presidente,

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO) iniciou o Processo de 
Planejamento Orçamentário para o ano de 2022 e adota o modelo participativo, em observância às 
normas de controle interno, externo e resoluções do sistema de governança deste Poder,

Ocorre que, devido à pandemia da Covid-19, não será possível a realização 
de audiência pública no formato presencial. Entretanto, isso não significa restrição ao processo 
participativo e democrático.

Dessa forma, este Tribunal está realizando consulta pública a fim de possibilitar que a 
sociedade e todos os órgãos da Administração Pública possam opinar sobre quais desafios e objetivos 
devem ser priorizados pelo PJRO para o ano de 2022.

A consulta pública está disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, por meio do link: https://forms.gle/ViJNHaPcr7dszqNH9, no período de 13 a 16 de abril 
do corrente ano.

Nesse sentido, solicito a colaboração de Vossa Excelência para divulgação e 
participação da Consulta Pública deste Poder Judiciário.

Antecipadamente agradeço o apoio e renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

auinatura 
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente do Tribunal de 
] Justiça de Rondônia, em 13/04/2021, às 11:19 (horário de Rondônia), conforme art. 6o, § Io, do 

Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https.7/www.tjro.jus.br/mn-sist-sei. 
informando o código verificador 2152381 e o código CRC 7C938C84.
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