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INFORMACÃO no 27/2018 

Excelentíssimo Senhora Desembargadora, 

O presente instrumento tem por finalidade responder aos 
Expedientes nos. 0066365-29.2018.8.11.0000 e 0076271-
43.2018.811.0000, cujo teor se refere a possibilidade da realização 
de uma pesquisa alusiva aos aspectos de infraestrutura e informática 
(elencando 20 itens a serem avaliados), na Primeira Instância, cujo 
objetivo da resposta de magistrados e servidores será o de 
estratificar as melhores e piores avaliações por comarca, em 
cumprimento à Resolução no 194/CNJ. 

A solicitação é da excelentíssima desembargadora, Serly 
Marcondes Aives, Coordenadora do Comitê Gestor Regional da 
implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau. 

Informo que a pesquisa realizada por intermédio da 
Coordenadoria de Comunicação do PJMT, pela empresa Vetor foi 
desenvolvida seguindo orientações do CNJ e direcionada aos públicos 
interno: magistrados e servidores e externo: jurisdicionado, 
operadores do Direito e formadores de opinião. Os .questionários 
começaram a ser aplicados na data de 11 de Junho de 2018 e já 
estão em fase final de compilação. Eles devem ser apresentados à 
atual gestão no início do mês de Setembro. Assim que tivermos uma 
data, farei o convite à desembargadora para que participe da 
apresentação. 

Embora a conclusão dos trabalhos esteja próxima, reforço que 
em reunião realizada entre a Coordenadoria de Comunicação, 
Coordenadoria de Recursos • Humanos e Diretoria-Geral no mês de 
maio, ficou acordado que outra pesquisa, liderada pela CRH, seria 
desenvolvida. Esta, mais direcionada ao publico interno do PJMT. 
Tomei a liberdade de acionar a gerente de projetos de Recursos 
Humanos, Melissa Almeida, que respondeu por e-mail 
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(melissa.almeida@tjmt.jus.br) "A pesquisa de' clima organizacional 
éstá dentro da contratação que eStamos em fase de elaboração do 
projeto básico. Quanto à pesquisa sobre o SDCR precisamos analisar 
ad  possibilidade tendo em vista o objetivo da ação, pois a pesquisa de 
clima organizacional está ligada à satisfação interna dos servidores. 
Poderia me informar, o objetivo da ação e exemplos de 
questionamentos seriam realizados acerca do SDCR?" 

Ressalto que uma pesquisa realizada por técnicos, seguindo a 
devida metodologia, nos traz maior segurança em relação aos 
resultados e ações que devemos adotar, contudo, caso não seja 
pbssível a inserção do SDCR na pesquisa da CRH, ou que o prazo 
esteja exíguo', colocamo-nos à disposição para efetivação da pesquisa 
eletrônica na página da Intranet, já que o público a ser atingido é de 
magistrados e servidores. 

Neste caso precisamos do apoio de Nossa TI e também da 
Coplan, que desenvolve• o perfil adequado em ambiente 
virtual/gratuito. 

Respeitosamente• 

dtV,  

Ranniery Queiroz 
Coordenador de Comunicação Social/T3MT 
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