
Manual Prático do Portal da Transparência do Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia 

 

APRESENTAÇÃO  

O “Manual Prático do Portal da Transparência do Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia” foi criado para facilitar a navegação no portal da transparência do Poder 
Judiciário do Estado de Rondônia. O Portal foi criado com o objetivo disponibilizar aos 
cidadãos informações sobre suas políticas metas e resultados alcançados quanto à 
gestão orçamentária e financeira, ao quadro de pessoal e respectiva estrutura 
remuneratória do Tribunal de Justiça de Rondônia, em atendimento a Lei da 
Transparência e de Acesso à Informação; bem como às exigências do Conselho 
Nacional de Justiça: Lei n. 131/2009; Lei n. 12.527/2011; Resolução n. 102/2009-CNJ; 
Resolução N. 0010/2012-PR TJRO, regulamentada pela Resolução N. 017/2017-PR; 
Resolução n. 195/2014-CNJ e Resolução n. 215/2015-CNJ. 

Se a informação desejada não for localizada no Portal da Transparência, acesse o 
nosso Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC, vinculado a 
Ouvidoria do Poder Judiciário. 
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1 - Informações Gerais 

A consulta a “Informações Gerais” apresenta informações referentes às atribuições 
das unidades organizacionais, estrutura organizacional, Endereços, Telefones, Emails 
e Horário de Atendimento. Na página inicial, clique em “Informações Gerais”, conforme 
figura a seguir: 



 

 

1.1 Clique em Registro das Competências para ter acesso ao Manual de Atribuições 
das Unidades Organizacionais 

 

 

1.2 Clique em Estrutura Organizacional para ter acesso aos Organogramas do 1º e 2º 
Graus 

 



 

1.3 Clique em Horário, endereços, telefones e e-mails para ter acesso a maiores 
informações das unidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 

 

2 - Informações Contábeis 

As informações contábeis são prestadas pela Divisão de Contabilidade que tem por 
função supervisionar e controlar todas as operações contábeis dos atos e fatos da 
gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Tribunal de Justiça, zelando pela 
exatidão dos registros contábeis processados. Na página inicial, clique em 



“Informações Contábeis”, conforme figura a seguir para ter acesso às informações 
contábeis: 

 

 

 

3 – Contas Públicas 

A consulta a “Contas Públicas” apresenta relatórios que dispõe sobre a publicação de 
informações alusivas à gestão orçamentária e financeira da instituição. Na página 
inicial, clique em “Contas Públicas”, conforme figura a seguir: 



 

 

Estão disponíveis as consultas de Prestação de Contas, Tomada de Contas Especial, 
Despesas e Receitas, Relatório de Gestão Fiscal, Restos a Pagar não processados, 
Diárias Concedidas, Execução do Plano Plurianual, Repasses, Fornecedores, Gestão 
do Orçamento, Compras, Cartão Corporativo. 

 

 

3.1 - Clique em Prestação de Contas para ter acesso à execução orçamentária e 
financeira realizadas durante determinado exercício. No âmbito deste Tribunal a 
execução orçamentária é executada por meio duas unidades gestoras do orçamento: 



Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO e do Fundo de Informatização, Edificação e 
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciais – FUJU. às contas. 

 

Clique no Ano que deseja ter acesso às contas. 

 

 

3.2 - Clique em Tomada de Contas Especial para ter acesso à informações desse 
processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, que ocorre para 
apurar a responsabilidade quando da ocorrência de dano ao patrimônio público, a fim 
de obter o ressarcimento do prejuízo causado. A apuração da TCE ocorre, segundo 



dispõe o Art. 8º da Lei Complementar Nº 154/1996, quanto da ocorrência de: Omissão 
no dever de prestar contas; Da não comprovação da aplicação dos recursos 
repassados pelo Estado ou Municípios;Da ocorrência de desfalque, pagamento 
indevido ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda,da prática de 
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário. 

 

Clique no Ano que deseja ter acesso às informações. 

 

3.3 - Clique em Despesas e Receitas para ter acesso à Despesas, Receitas, Compras 
e Contratações do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Ao clicar nos link, a 
página será redirecionada ao link do Portal da Transparência do Estado de Rondônia, 
exceto os repasses ao TJRO. Informamos que no detalhamento da execução 



orçamentária, os dados contábeis são registrados no Sistema de Administração 
Financeira e Orçamentária para Estados e Municípios – SIAFEM, que centraliza os 
registros de todas as unidades orçamentárias dos três poderes. Tais dados são 
disponibilizados, em tempo real, no Portal de Transparência do Estado por sistema 
gerido no âmbito da Contabilidade Geral do Poder Executivo. 

 

Clique em Despesas para ter acesso às informações relacionadas às Despesas do 
TJRO e do FUJU 

 

Clique em Receitas para ter acesso às informações relacionadas às Receitas do TJRO 
(repasses) e do FUJU 



 

Clique em Compras e Contratações para ter acesso às informações relacionadas ao 
TJRO e ao FUJU 

 

 

3.4 - Relatório de Gestão Fiscal 

Clique em Relatório de Gestão Fiscal e conheça o instrumento de Transparência 
instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF N. 101/2000, que tem o objetivo 
de controlar, monitorar e dar publicidade quadrimestralmente do cumprimento dos 
limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No que compete ao Tribunal 
de Justiça, as informações disponibilizadas correspondem a: Demonstrativo da 
despesa com pessoal, divulgada quadrimestralmente; Limites de gastos com pessoal; 
Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar divulgados 
anualmente; Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal divulgado 



anualmente. 

 

Clique no Ano que deseja ter acesso às informações. 

 

3.5 –  Restos a Pagar não processados  

Clique em Restos a Pagar não processados para ter acesso a despesas que ainda 
dependem da entrega, pelo fornecedor, dos bens ou serviços ou na situação em que, 
tal entrega tenha se efetivado, porém o direito do credor ainda não tenha sido apurado 
e reconhecido. Tratando-se de despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas e, 
portanto, não pagas.  



 

Na área “Ano de Referência” selecione o ano desejado, e clique em “enviar”.  

 

3.6 -  Diárias Concedidas 

Clique em “Diárias Concedidas” para ter acesso aos relatórios mensais de diárias e 
passagens concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 

 



 

 

Na opção período, selecione o período desejado, e clique em “buscar”. Ou, na área 
“Nome”  você pode inserir o nome e clique em “buscar”. 

 

 

3.7 - Execução do Plano Plurianual 

Clique em “Execução do Plano Plurianual” para ter acesso ao Relatório de Execução 
dos programas e ações contidos no plano plurianual. 

 



 

3.8 – Repasses 

Clique em Repasses para ter acesso aos relatórios que dispõe sobre a publicação de 
informações alusivas à gestão orçamentária e financeira da instituição.  

 

 

Na opção “Ano de Referência”, selecione o ano desejado e clique em “enviar” 



 

3.9 – Fornecedores  

Clique em Fornecedores para ter acesso a informações referentes à Ordem 
Cronológica de Pagamentos de Fornecedores e Pagamento a Fornecedores : 

 

 

Clique em Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecedores para ter 
acesso a Ordem de pagamento dos fornecedores de bens e serviços conforme 
a entrega do bem ou serviço. 



 

Clique em Pagamento a Fornecedores para ter acesso ao site do Governo do Estado 
para pesquisa dos pagamentos realizados aos fornecedores. Ao clicar neste link, a 
página será redirecionada ao site do Governo do Estado. Informamos que no 
detalhamento da execução orçamentária, os dados contábeis são registrados no 
SIAFEM , que centraliza os registros de todas as unidades orçamentárias dos três 
poderes. Tais dados são disponibilizados, em tempo real, para o Portal da 
Transparência do Estado por sistema gerido no âmbito da Contabilidade Geral do 
Poder Executivo. 

 

3.10 - Gestão do Orçamento 

 

Clique em Gestão do Orçamento para ter acesso a Orçamento, Distribuição do 
Orçamento, Gestão Orçamentária e Financeira e Programação Orçamentária do Poder 



Judiciário do Estado de Rondônia

 

A consulta a “Gestão do Orçamento” apresenta informações referentes a Orçamento, 
Distribuição do Orçamento, Gestão Orçamentária e Financeira e Programação 
Orçamentária, selecione a opção desejada: 

 

3.10.1 - Orçamento 

Clique em Orçamento para ter acesso à  legislação orçamentária vigente: PPA, LDO, 
LOA e as audiências pública realizadas pelo Poder Judiciário. É o documento onde o 
governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito 
com esses recursos. Orçamento é um instrumento de Planejamento governamental, 
que expressa monetariamente os programas de governo, discriminando seus 



objetivos, metas e prioridades a ser alcançados pela Administração Pública com o 
objetivo de Atender a sociedade.  

 

 

 

 

3.10.2 -Distribuição do Orçamento 

Clique em Distribuição do Orçamento para ter acesso às informações sobre a 
distribuição de orçamento (Resolução 195/2014) nos órgãos do Poder Judiciário de 
primeiro e segundo graus. 



 

Na área “Exercício” selecione o ano desejado, conforme figura abaixo:  

 

 

Em seguida, selecione o Exercício desejado, conforme figura abaixo: 



 

3.10.3 Gestão Orçamentária e Financeira 

Clique em Gestão Orçamentária e Financeira para ter acesso às despesas e receitas 
realizadas. 

 

Em seguida na área “Ano”, selecione a opção desejada. Selecione na área “ Mês” a 
opção desejada e clique em enviar. 

 



 

 

 

Para ter acesso a pesquisa de bens patrimoniais do Poder Judiciário clique na opção 
“Bens Patrimoniais” 

 

Em seguida, na opção “Comparar com” escolha entre a opção “aquisição” ou 
“incorporação”, conforme imagem abaixo: 



 

Em seguida escolha a data de início e fim, e clique em “buscar” 

 

Para ter acesso a pesquisa de bens de consumo do Poder Judiciário clique na opção 
Bens de consumo. 



 

 

Em seguida escolha a data de início e fim, e clique em “buscar” 

 

 

 

3.12- Cartão corporativo 

A consulta a “Cartão corporativo” apresenta informações referentes a adiantamento 
para pagamento de despesas com suprimento de fundo. 



 

Em seguida clique na oção “Cartão Corporativo para gastos com Suprimento de 
Fundos”. Ao clicar no link, a página será redirecionada ao link do Governo do Estado. 
Informamos que no detalhamento da execução orçamentária, os dados contábeis são 
registrados no SIAFEM , que centraliza os registros de todas as unidades 
orçamentárias dos três poderes. Tais dados são disponibilizados, em tempo real, para 
o Portal da Transparência do Estado por sistema gerido no âmbito da Contabilidade 
Geral do Poder Executivo. 

 

 

4- Gestão de Pessoas 

A consulta a “Gestão de Pessoas” apresenta informações referentes a relatórios que 
dispõe sobre a publicação de informações alusivas aos quadros de pessoal e 
respectivas estruturas remuneratórias. 

 

 



 

 

Estão disponíveis as consultas de Estrutura Remuneratória, Quantitativo de Cargos 
Efetivos e Comissionados, Membros e Agentes Públicos, Detalhamento da Folha de 
Pagamento de 07/2010 até 06/2012, Detalhamento da Folha de Pagamento a partir de 
julho de 2012, Empregados de empresas contratadas e Diárias Concedidas 

 

 

4.1 . Estrutura Remuneratória 
Clique em Estrutura Remuneratória para ter acesso à consultas de Servidores 
Efetivos, Cargos em Comissão e Funções de Confiança, Membros da Magistratura 



 
 
 
Servidores Efetivos: selecione a vigência, em seguida a escolaridade e clique em 
consultar. 
 

 
Cargos em Comissão e Funções de Confiança: selecione a vigência e clique em 
consultar. 
 

 



Membros da Magistratura: selecione a vigência, em seguida a escolaridade e 
clique em consultar. 
 
 

 
 
 
4.2 . Quantitativo de Cargos Efetivos e Comissionados 
 
 
 

 
Em seguida selecione a opção desejada. 
 

 



Selecione o mês/ano de referência desejado e clique em “consultar” 

 
 
4.3. Membros e Agentes Públicos 
 

 
Em seguida selecione a opção desejada. 
 
 

 
Selecione o mês de referência desejado e clique em “consultar” 
 
 



 
4.4 - Detalhamento da Folha de Pagamento de 07/2010 até 06/2012 
 

 
Em seguida, selecione a opção desejada 
 

 
Selecione a vigência desejada e clique em consultar 

 



 
 
4.5 - Detalhamento da Folha de Pagamento a partir de julho de 2012 
 

 
 
Selecione o mês/Ano de referência: 
 

 
Selecione em “Servidor” a opção desejada 

 
É opcional, mas poderá inserir o nome que deseja consultar 
 



 
Em seguida clique na opção consultar 

 
 
 
 
4.6 - Empregados de empresas contratadas 

 

 

 

Selecione o “Ano” e o “Mês” desejado e clique em “Enviar” 



 

 

4.7 - Diárias Concedidas 
 
A consulta a “Diárias Concedidas” apresenta informações referentes a. Relatório 
mensais de diárias e passagens concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia. 

 

 

Selecione o período desejado 



 

É opcional, mas poderá inserir o nome que deseja consultar 

 

5 - Plano e Resultados de Auditoria 
 

Contém as autorias, fiscalizações e inspeções que serão realizadas e os relatórios de 
auditoria. 

 

 



 
 
Estão disponíveis as consultas de Plano de Auditoria, Auditoria Realizadas, Notas 
e Orientações Técnicas, Pedidos de Providências, Legislação, Normas e Manuais. 

 

 

5.1 - Plano de Auditoria 

A consulta a “Plano de Auditoria” apresenta plano e resultados de exames e inspeções 
de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional 

 



Em seguida, clique na opção desejada 

 

 

5.2 - Auditorias Realizadas 

A consulta a “Auditorias Realizadas” apresenta Histórico de Inspeções realizadas no 
TJRO 

 

Em seguida clique na opção desejada 



 

5.3 - Notas e Orientações Técnicas 

Orientações técnicas de procedimentos a serem observados pelas unidades. 

 

Em seguida selecione o Exercício desejado 

 

 



 

Em seguida selecione a opção 1 ou 2 

 

 

5.4 - Pedidos de Providências 

A consulta a “Pedidos de Providências” apresenta os Pedidos de Providências e 
outras orientações 



 

Selecione o Pedido de Providência que deseja consultar 

 

 

5.5 - Legislação, Normas e Manuais 

A consulta a “Legislação, Normas e Manuais” apresenta Resoluções, Decisões 
Normativas e outros documentos Legislação, Normas e Manuais correlatos à Auditoria 



 

Em seguida selecione a opção desejada 

 

 

6.  Estratégia do Poder Judiciário 

A consulta a “Estratégia do Poder Judiciário” apresenta relatórios que dispõe sobre a 
publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira da instituição. 
Clique em “Estratégia do Poder Judiciário” para ter acesso, em seguida selecione a 
opção desejada. 



 

 

 

 

7 . Pautas, Atas e Calendários de Sessões 
 
A consulta a “Pautas, Atas e Calendários de Sessões” apresenta informações 
referentes aoTribunal Pleno Judiciário, Tribunal Pleno Administrativo, 1ª 
Câmara Cível, 2ª Câmara Cível, 1ª Câmara Criminal, 2ª Câmara Criminal, 1ª 
Câmara Especial, 2ª Câmara Especial,Câmaras Cíveis Reunidas, Câmaras 
Criminais Reunidas, Câmaras Especiais Reunidas. 

8- Contratos e Convênios 

A consulta a “Contratos e Convênios” apresenta informações referentes aos contratos 
e convênios realizados pelo Tribunal de Justiça. Na página inicial, clique em 
“Contratos e Convênios”, conforme figura a seguir: 

 
 



 
 
Estão disponíveis as consultas de Contratos e Convênios 
 
 

 

8.1 - Contratos 

Pesquisa sobre os Contratos do Poder Judiciário 



 

 

8.2 - Convênios 

Pesquisa sobre os Convênios do Poder Judiciário 

 

 

9-Licitações 
 

A consulta a “Licitações” apresenta informações referentes às licitações realizadas 
pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Na página inicial, clique em “Licitações”, 
conforme figura a seguir: 

 



 

Estão disponíveis as consultas de Licitações 2018 e Legislação e outros documentos 

 

9.1 - Licitações 2018 

Apresenta as licitações realizadas durante o ano de 2018 

 



 

9.2 - Legislação e outros documentos 

Para visualizar os Arquivos use um leitor PDF ou DOC de sua preferência. 

 

 

 



8 Ouvidoria 

A ouvidoria recepciona solicitações, elogios, reclamações, sugestões e denúncias, 
privilegiando a participação popular e aprimoramento dos serviços prestados pela 
instituição. Na página inicial, clique em “Ouvidoria”, conforme figura a seguir: 

 

 

 

Estão disponíveis as consultas de Canais de Acesso, Equipe da Ouvidoria, 
Dúvidas Frequentes, Glossário, Relatórios Anuais da Ouvidoria, Estatística, 
Mensal da Ouvidoria, Relatório das Demandas do Portal da Transparência, 
Acesso a informação e Outros Canais 



 

10.1 -Canais de Acesso 

Clique em “Canais de Acesso” para ter acesso aos canais de acesso do TJRO 

 

10.2 -Equipe da Ouvidoria 

Cliquem em “Equipe da Ouvidoria” para conhecer a equipe da ouvidoria 



 

10. 3 - Dúvidas Frequentes 

Clique em Dúvidas Frequentes para saber quais as dúvidas frequentes sobre a 
Ouvidoria 

 

10. 4 –Glossário 

Clique em Glossário para saber o significado das palavras jurídicas mais usadas 



 

 

10.5 - Relatórios Anuais da Ouvidoria 

Conheça os relatórios anuais da ouvidoria 

 

 



10.6 - Estatística Mensal da Ouvidoria 

 

 

10. 7 -Relatório das Demandas do Portal da Transparência 

 

10.8 - Acesso a informação 



Tem como objetivo contribuir e disponibilizar aos cidadãos informações para efetivar o 
controle social dos gastos públicos. Trata da publicação de informações alusivas à 
gestão orçamentária e financeira, ao quadro de pessoal e respectiva estrutura 
remuneratória do Tribunal de Justiça de Rondônia. Clique conforme a imagem abaixo 
para ter acesso. 

 

 

 

11-Imóveis e Veículos 

 

Clique em “Imóveis e Veículos” para ter acesso a relação dos imóveis e veículos 
da Instituição, conforme a Resolução n. 83/2009 do CNJ. 

 

 



 

 

11.1 – Imóveis 

Relação de Imóveis do Poder Judiciário clique em “imóveis” 

 

11.2 - Veículos 

Relação de Veículos do Poder Judiciário clique em “veículos” 



 

 

 

9 Sustentabilidade 

Clique em “Sustentabilidade” para ter acesso às boas práticas ambientais no Poder 
Judiciário do Estado de Rondônia e também delineia ações, indicadores e metas, 
conforme diretrizes da Resolução 201/15-CNJ. Estão disponíveis as consultas de 
Núcleo Socioambiental, Plano de Logística Sustentável, Documentos, Legislação, 
Notícias e Informações, Links interessantes. Na página inicial, clique em 
“Sustentabilidade”, conforme figura a seguir: 

 

 

 



 



ACESSO AS INFORMAÇÕES VIA SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE 

INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – e-SIC e  SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO 

CIDADÃO - SIC 

É de competência da Ouvidoria do Poder Judiciário receber, registrar, controlar e 

responder às solicitações de informação de qualquer interessado - Pessoa Física ou 

Jurídica. Caso a informação requerida não esteja disponível no Portal da 

Transparência poderá ser feita a solicitação via SIC ou  e-SIC.  

 

SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – e-SIC 

Para acesso ao e-SIC, na página inicial, clique em “Acesso à Informação”, conforme 

figura a seguir: 

 

 

 

 

Clique no Link de acesso: “Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão”. 

 



 

Como se cadastrar no sistema 

Para formular um pedido de informação, é preciso cadastrar-se no sistema, 

preenchendo o formulário disponível na opção “Cadastre-se” localizada na página 

inicial.  

 

Na tela de cadastro, você registrará seu nome de usuário (Login) e a senha que 

utilizará para acesso ao sistema. Além disso, deverá informar o endereço eletrônico 

para contato. 



Atenção: Ao preencher o formulário, certifique-se de que o endereço eletrônico 

informado está correto; ele é fundamental para o envio de resposta ao pedido de 

informação formulado. 

 

 

Como formular um pedido de informação 

Feito o cadastro, acesse o sistema, por meio da opção “Autenticar” localizada na barra 

inferior da página, com o nome de usuário e senha cadastrados.  

 



Clique em Registrar pedido e em novo na página que surgirá e preencha o formulário 

de pedido de informação. Para registrar seu pedido, clique em salvar. Apenas enviar o 

arquivo não registra o pedido no sistema.  

Atenção : Antes de apresentar seu pedido, verifique se a informação pretendida já não 

consta no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na tela inicial do 

Tribunal de Justiça de Rondônia. 

 

 

 

Registre seu pedido de informação e clique em “Salvar”. 

 

 

 

Como acompanhar seu pedido 

Acesse o sistema, por meio da opção Autenticar da página, com o login e senha 

cadastrados. 

Clique em “Consultar Pedido” na coluna que surgirá na barra superior da página. 

Serão listadas todas as manifestações já efetuadas pelo solicitante. Para informações 

detalhadas sobre alguma delas, basta clicar na lupa correspondente. 

 



 

 

Nos demais acessos ao sistema e-SIC será necessário o nome de usuário (Login) e a 

senha cadastrada no primeiro acesso. Para recuperar sua senha clique em “Recuperar 

senha”. 

 

 

Como apresentar um recurso  

Indeferido o pedido de informações, poderá ser interposto recurso no prazo de 10 dias, 

a contar da ciência do indeferimento. 

No caso de indeferimento por meio eletrônico, o prazo para recurso será contado da 

data de envio da resposta ao endereço eletrônico informado pelo solicitante. 

O recurso deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal, que se manifestará no prazo de 

5 dias. 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC 

 

Os pedidos de informação também poderão ser feitos: 

Presencialmente, na Ouvidoria, no período compreendido entre 07h e 13 horas ou 

entre 16h e 18 horas. 

Por carta à Ouvidoria no seguinte endereço: Rua José Camacho, nº 585 - Bairro 

Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - Rondônia. 

Através das urnas localizadas nos Fóruns.  

Acesse o link: https://www.tjro.jus.br/images/PDF/Ouvidoria/Urnas_da_ouvidoria.pdf, 

para obter o endereço onde estão localizadas as urnas do SIC. 

 

 

https://www.tjro.jus.br/images/PDF/Ouvidoria/Urnas_da_ouvidoria.pdf
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