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O Tribunal de Justiça de Roraima apoia o Pacto Global, que enumera dez princípios
universais derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração da
Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. As organizações que apoiam o
Pacto Global, comprometem-se a seguir esses princípios no dia a dia de suas
operações (PACTO GLOBAL, 2022).

Princípios do Pacto
Global
Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 2021-2023

Apoio e respeito a proteção de direitos humanos reconhecidos
internacionalmente.

Não participação em violações dos direitos humanos.

Apoio a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva.

Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

Abolição efetiva do trabalho infantil.

Eliminação de discriminação no emprego.

Adoção de práticas de apoio a uma abordagem preventiva aos desafios
ambientais.

Desenvolvimento de iniciativas para promover maior responsabilidade
ambiental.

lncentivo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente
amigáveis

Combate à corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina
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É a agenda de Direitos Humanos das Nações Unidas, que
integra 193 Países membros e que foi recepcionada pelo
Poder Judiciário Brasileiro, por meio do Conselho
Nacional de Justiça, tendo como marco inicial a criação
do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030 [...] São 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a
serem atingidas no período de 2016 a 2030, relacionadas
a efetivação dos direitos humanos e promoção do
desenvolvimento[...](CNJ, 2022).

Agenda 2030 no Poder
Judiciário
Tribunal de Justiça de Roraima 
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Fonte: CNJ, 2022.



Com vistas a auxiliar na atuação dos órgãos do Poder Judiciário, foram estabelecidos
e regulamentados pelo CNJ, através da Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, os
seguintes macrodesafios para o período de 2021-2016:

Estratégia Nacional
do Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Roraima | 2021-2026
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Fonte: CNJ, 2022.



Para melhor entendimento deste relatório, abaixo consta o Mapa Estratégico
produzido pela Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Roraima
(SGE/TJRR)  sob a perspectiva da sociedade, processos internos, recursos e pessoas:

Mapa Estratégico
2021-2026
Tribunal de Justiça de Roraima | 2021-2026
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Fonte: TJRR, 2022.



Os  projetos institucionais contidos neste relatório estão agrupados pelos seguintes
Pilares Estratégicos:

Pilares Estratégicos
2021-2023
Tribunal de Justiça de Roraima | 2021-2026
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Gestão Estratégica de Pessoas

Governança

Inovação e Sustentabilidade

Acesso à Justiça

Apoio à Gestão

Implantar a Gestão Estratégica de Pessoas
Implementar Política de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de vida

Instituir a Política de Governança
Fortalecer a Gestão da Qualidade

Promover Inovação com Sustentabilidade

Aprimorar o sistema de prevenção e de gestão de conflito
Aproximar a justiça da sociedade



Ao início de uma nova jornada, devem ser anunciados os
objetivos da administração, vinculados necessariamente ao
incremento de uma justiça célere, equânime e solidária,
com vistas à efetiva pacificação social.
O desafio se revela grandioso, notadamente frente à crise
sanitária e mundial, causada pela COVID -19. Mais do que
nunca, se exige do administrador público coragem,
organização e criatividade, a fim de promover as ações que
atendam às expectativas da população.
Partindo da premissa de que o reconhecimento da
dignidade e igualdade da pessoa humana constitui pedra
angular da liberdade e da justiça, salvaguardar os direitos
fundamentais constituirá sempre uma prioridade.
Nesse contexto, com o desiderato de atender aos anseios da
sociedade roraimense, revela-se como imprescindível o
planejamento, somente alcançado por meio de um plano
previamente elaborado e que possa indicar com clareza e
precisão os resultados pretendidos.
O Plano de Gestão do biênio 2021/2023 visa alcançar os
seguintes objetivos:

·Trabalhar em harmonia na busca de um Judiciário mais
justo e transparente;
·Apresentar as estratégias que garantam as mudanças
substanciais para atuação do judiciário;
·Compartilhar com todos os cidadãos os macrodesafios,
diretrizes, metas e iniciativas do Judiciário roraimense;
·Contribuir para a sinergia de magistrados, servidores e
instituições parceiras da justiça, em prol do incremento de
um Poder Judiciário cidadão, ético, célere e transparente.

Cumpre registrar que as metas descritas no presente Plano
de Gestão, alinhadas às estratégias nacionais formuladas
pelo Conselho Nacional de Justiça, contemplam a visão de
longo prazo inserida no Planejamento Estratégico
Institucional 2021-2026 do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima.

Des. Cristovão Suter
Presidente - TJRR

"O desafio se revela
grandioso, notadamente
frente à crise sanitária e
mundial, causada pela
COVID-19. Mais do que

nunca, se exige do
administrador público

coragem, organização e
criatividade, a fim de

promover as ações que
atendam às expectativas

da população."

Mensagem do
Presidente
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Gestão
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96,3%
O que é

São objetivos deste projeto: assegurar a efetividade dos programas de capacitação do
Tribunal, adequando as competências dos servidores às atribuições que lhe são
conferidas, promover a efetividade da seleção interna, da alocação, da movimentação e
da avaliação dos servidores, aumentar a motivação intrínseca, promovendo resultados
organizacionais mais efetivos, aumentar a qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal
de Justiça à sociedade, possibilitar aos servidores posicionamento crítico sobre seu
desempenho e a qualidade de seus resultados facilitando seu autodesenvolvimento, além
de subsidiar a Política de Gestão de Pessoas;

Objetivo
Aplicação da metodologia de Gestão de Desempenho por Competências.

Forma de atuação e finalidade
A Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal atuará realizando a análise do material já
produzido, elaboração de Resolução para disciplinar a Gestão por Competências,
reuniões de alinhamento com unidades protótipo da área fim, reunião com Gestores e
capacitação, dentre outras atividades.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Paz, Justiça e Instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança
Judiciária
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Aperfeiçoar a Gestão por
Competências

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Gestão de Pessoas
e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 24/03/2021
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento:  96,32%
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http://oifc200.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/1139_2021.pdf
http://oifc200.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/1139_2021.pdf
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O que é

Este projeto visa a automatização das tarefas das Unidades de Gestão de Pessoas como
forma de alcançar benefícios como: ganho de tempo, redução de erros e maior eficácia
dos atos.

Objetivo

Automatizar processos pode ser uma alternativa para as instituições que buscam otimizar
suas atividades corriqueiras. As Unidades de Gestão de Pessoas (SGP, SGM e CMQV) são
responsáveis por uma série de atividades diárias que demandam tempo e concentração,
tornar as máquinas responsáveis por esses exercícios operacionais faz com que o
servidor desloque sua capacidade intelectual e criativa para outras funções.

Forma de atuação

O fluxo de trabalho da Unidades de Gestão de Pessoas, durante este projeto, foi
redesenhado na fase de levantamento de requisitos, após realizado o levantamento,
procedeu-se com a elaboração de uma prova de conceito e realização de certame
licitatório para aquisição de Solução Integrada de Software de Gestão de Pessoas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, Justiça e Instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança
Judiciária
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Automatizar as Atividades de
Gestão de Pessoas
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Gestão de Pessoas,
Secretaria de Tecnologia da Informação,
Secretaria de Gestão de Magistrados e Núcleo
de Projetos e Inovação  
Data de criação: 10/03/2021
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 42,86%

42,9%
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https://sei.tjrr.jus.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?bQdXWIUhq46-kuNuYYlAsyjFfu3aG4dBu2PjbFgpOb_9MvqFNtXlXEMWSYTBr1f7z0g5p97pRY7Jz5GItK4e8Q_lnlutsaB5WoTW65CeZHKBW0SB9bnvzvA0T7vH7sg4
https://sei.tjrr.jus.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?bQdXWIUhq46-kuNuYYlAsyjFfu3aG4dBu2PjbFgpOb_9MvqFNtXlXEMWSYTBr1f7z0g5p97pRY7Jz5GItK4e8Q_lnlutsaB5WoTW65CeZHKBW0SB9bnvzvA0T7vH7sg4
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O que é

Buscar a excelência, valor sob o qual se sustenta o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, visto que a estrutura organizacional impacta diretamente na eficiência do Poder
Judiciário, devendo, para tanto, ser dinâmica e alinhada às prioridades institucionais.

Objetivo

A previsão legal para transformação de cargos em comissão e funções de confiança do
quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima desde que não importe
em aumento de despesa, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Estadual n.
227/2014, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 249/2016.

Forma de atuação
Através da criação das unidades administrativas: Núcleo de Projetos e Inovação,
Laboratório de Inovação, Centro Médico e de Qualidade de Vida, Setor de Qualidade de
Vida, Setor de Mídias Sociais e Setor de Gestão Ambiental e reestruturação das unidades
de Saúde, Folha de pagamento, Planejamento, Sustentabilidade e Qualidade e Cerimonial.
Além da revisão de processos e/ou fluxos de tomadas de decisões visando maior
agilidade no processo administrativo.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, Justiça e Instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos Direitos Fundamentais
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança 

Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
Judiciária

Reestruturação
Administrativa
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Gestão de Pessoas
e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 12/02/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100% 

100%
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http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/03_2021.pdf
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/03_2021.pdf


Implementar
Política de
Atenção

Integral à Saúde
e Qualidade de

Vida

Plano de Gestão 2021-2023
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O que é

Sensibilizar o público-alvo da importância da prática regular de atividades físicas com o
intuito de melhorar a saúde e qualidade de vida. 

Objetivo

Projeto de Saúde e Qualidade de Vida voltado aos colaboradores do TJRR (magistrados,
servidores, cedidos, terceirizados e estagiários).

Forma de atuação
Serão ofertadas turmas de treinos diversos, com número de participantes pré-definido.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde e bem-estar
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Promoção da Sustentabilidade
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

TJ em movimento

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 23/09/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://saude.tjrr.jus.br/
https://saude.tjrr.jus.br/
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O que é

Promover saúde e prevenção de doenças.

Objetivo

Trata-se da realização de exames periódicos de saúde, contemplando todos os
magistrados  ativos do Poder Judiciário, bem como seus dependentes.

Forma de atuação
O Centro Médico e de Qualidade de Vida promoverá a realização de Exames Periódicos de
Saúde - EPS, com fito na Resolução nº 207/2015 do CNJ.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde e bem-estar
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Promoção da Sustentabilidade
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Periódicos funcionais - Etapa
Magistrados

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 07/02/2022
Situação: concluido
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
100%
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https://saude.tjrr.jus.br/
https://saude.tjrr.jus.br/


Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 17/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Levar para magistrados, servidores, estagiários e terceirizados atendimento médico,
fisioterapêutico e psicológico, avaliação de bioimpedância, exercícios físicos, pilates e
oficinas de meditação.

Objetivo

O Projeto visa a adequação de um espaço físico para instalação/criação do Centro Médico
e de Qualidade de Vida do Poder Judiciário.

Forma de atuação
Com o novo espaço são realizados os atendimentos médicos e as práticas esportivas,
unindo a parte preventiva e a prática dos exercícios físicos.
A solicitação de agendamento de consultas pode ser realizada pelo número (95) 3198-
4132, que funciona por aplicativo de mensagens (Whatsapp).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde e bem-estar
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Promoção da Sustentabilidade
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Foto: NUCRI/TJRR

Centro Médico e Qualidade
de Vida

100%
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https://saude.tjrr.jus.br/
https://saude.tjrr.jus.br/
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Instituir a
Política de

Governança



O que é

Assegurar o cumprimento de leis e regulamentos, fomentar a cultura de integridade na
Administração Pública e garantir o atendimento de requisitos de prestação de contas e
transparência no âmbito do Poder Judiciário.

Objetivo

Corresponde ao conjunto estruturado de diretrizes e medidas institucionais voltadas para
a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes,
irregularidades e desvios éticos e de conduta.

Forma de atuação
Foi instituído um grupo de trabalho composto por sete servidores, a equipe tem como
atribuições: promover debates sobre o tema e sobre a legislação de regência, realizar
diagnósticos, elaborar estudos com a indicação de medidas voltadas à prevenção, à
detecção, ao monitoramento, ao controle e à repressão de condutas ilícitas e antiéticas,
equacionar iniciativas voltadas  à criação de cultura que encoraje a conduta ética e a
aderência ao compliance, propor arranjos normativos, institucionais e organizacionais,
dentre outras tarefas. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Trabalho digno e crescimento econômico
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos

 eleitorais 

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Programa de Integridade e
Compliance
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Presidência, Secretaria Geral e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 16/09/2021
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 72,73%

Foto: NUCRI/TJRR

72,7%
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/secretaria_geral/2021/005_%202021_3.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/secretaria_geral/2021/005_%202021_3.pdf


Comarca: Boa Vista
Realizado por: Presidência, Secretaria Geral e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 11/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

O CCI/TJRR busca reforçar a gestão participativa no âmbito deste Tribunal, reforçando a
política de aproximação do Poder Judiciário com a sociedade.

Objetivo

Procedimento administrativo que visa a implantação do Conselho Consultivo
Interinstitucional do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - CCI/TJRR.

Forma de atuação
As reuniões ordinárias e extraordinárias do CIC são convocadas pelo Presidente do TJRR,
por meio eletrônico, e destinam-se à discussão, formulação de propostas e produção de
orientações sobre os temas pautados. Os resultados das reuniões serão registrados em
ata, a qual será redigida por servidor designado pelo Presidente do TJRR. O acervo de
propostas e discussões e as atas das reuniões comporão publicação eletrônica, disponível
no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado Roraima.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Comitê Interinstitucional

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 
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100%

Foto: NUCRI/TJRR
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http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/574_2021.pdf
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/574_2021.pdf


O que é

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão estratégica de TI e Aprimorar as Aquisições e
Contratações, medidas através dos indicadores evidenciados no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação 2021-2023.

Objetivo

A área de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) ocupa uma posição de grande
importância dentro das organizações, sendo um agente significativo e transformador no
processo de gestão, tendo em vista a dependência destas em relação aos recursos de TIC,
surgindo a necessidade de uma direção e um controle mais eficiente em relação aos
sistemas de informação e infraestrutura de TIC.

Forma de atuação
Desenvolvimento de documentações, como: PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da
Informação) que abrange a descrição das estratégias e políticas do TJRR no que afeta a TIC,
princípios e diretrizes aplicáveis ao planejamento e a estrutura organizacional da STI,
Plano de Aquisições e Contratações de TIC, Plano Anual de Capacitações da STI, além da
atualização e melhorias nos fluxos de trabalho e de qualidade, confecção de Guia de
processos, portifólio de serviços, reestruturação do portal da STI, criação e melhorias no
Hotsite de Proteção de dados, dentre outras ações.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados

Ampliar a Governança de TIC

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Tecnologia da
Informação e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 17/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://drive.google.com/file/d/1TtpLqd30eUxsq0m3qg9Sa2feJTm50wYq/view
https://drive.google.com/file/d/1TtpLqd30eUxsq0m3qg9Sa2feJTm50wYq/view


O que é

Estabelecer o Plano de Segurança Orgânica com intuito de regulamentar e formalizar os
procedimentos para a implantação de estratégia de segurança nos prédios do Tribunal de
Justiça de Roraima, em razão da necessidade de se aprimorar a proteção e a assistência
dadas a magistrados, advogados, servidores, colaboradores e ao público em geral, além
de salvaguardar o patrimônio institucional (Art. 1º, Resolução do Tribunal Pleno nº 29 de
28 de agosto de 2020).

Objetivo

Conjunto de medidas, procedimentos e ações voltados a proteção de ativos institucionais
(o pessoal, a documentação, as instalações, a comunicação e a tecnologia da informação).

Forma de atuação
O Tribunal de Justiça de Roraima adotará, gradativamente, dentre outras, as seguintes
medidas de segurança: disponibilização de coletes balísticos aos magistrados em situação
de risco e aos agentes de segurança, restrição do ingresso de pessoas armadas em suas
instalações, ressalvados magistrados e policiais, na forma de ato normativo próprio,
disponibilização, aos magistrados em situação de risco, de veículos blindados.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Ampliação da Segurança
Institucional
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Gabinete Militar e Núcleo de
Projetos e Inovação 
Data de criação: 30/03/2021
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 75%

Foto: NUCRI/TJRR

75%
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2020/029_2020_2.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2020/029_2020_2.pdf


O que é

Aprimorar a Segurança Jurídica, assegurando o cumprimento das normas internas de
forma efetiva, proporcionando melhor transparência e uso eficiente de dados na tomada
de decisão. Além de garantir uniformidade e melhoria contínua dos processos internos,
proporcionando melhora dos índices de conformidade.

Objetivo

Este Projeto visa a padronização da mensuração dos resultados e mecanismos para
assegurar aderência às normas através do aprimoramento da fiscalização, melhoria
contínua e um melhor funcionamento dos fluxos processuais.

Forma de atuação
A Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) promoverá a instituição de grupo de trabalho
para realização da testagem dos controles e compilará todas as informações obtidas
visando a identificação de não conformidades, soluções e direcionamento de ações
corretivas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos 

Promoção da sustentabilidade
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

eleitorais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Aprimorar Governança
das contratações
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Gestão
Administrativa e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 11/05/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://atos.cnj.jus.br/files/original170811202010155f8881fb44760.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original170811202010155f8881fb44760.pdf


O que é

Promover o fortalecimento do monitoramento e da busca pela eficácia no julgamento das
ações coletivas. 

Objetivo

Trata-se de setor criado em decorrência da necessidade de padronização dos
procedimentos relativos às ações coletivas, instituídas nas Leis nº 4.717/65, nº 7.347/85 e
nº 8.078/90, regulamentadas pela Resolução nº 339/2020 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e pela Recomendação nº 76, de 8 de setembro de 2020. O Núcleo de Ações Coletivas
- NAC, com criação e funcionamento disciplinados pela Resolução n.º 17/2021, no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, teve sua estrutura anexa ao NUGEP, que
passou a denominar-se NUGEPNAC.

Forma de atuação
Terá sua forma de atuação conforme disposto na Resolução N.º 17 de 02 de junho de 2021  
e nos parâmetros que ainda serão definidos pelo CNJ.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Redução das desigualdades
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Núcleo de Ações Coletivas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca:  Boa Vista
Realizado por: Presidência,  Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes e Núcleo de
Projetos e Inovação 
Data de criação: 02/06/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/nugepnac
https://www.tjrr.jus.br/index.php/nugepnac


Fortalecer a
Gestão da
Qualidade



6Certificação ISO 9001/2015

O que é

Garantir a satisfação dos usuários, buscando a celeridade e efetividade dos serviços
prestados, assegurando a racionalização do tempo dos processos e dos procedimentos e
a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Objetivo

O padrão normativo ISO 9001/2015 é um sistema de gestão cujo intuito é otimizar
processos e torná-los ágeis, buscando sempre a satisfação dos jurisdicionados, o que
proporciona ao Tribunal maior segurança nas tomadas de decisões, com base nos
indicadores estabelecidos.

Forma de atuação
Através da atualização dos fluxos do simplificar, manuais e demais documentos
pertencentes ao SGQ/ISO 9001:2015, seguindo os fluxos fielmente. 
Acesso ao Portal da Qualidade para atualização dos documentos pertencentes ao SGQ das
Secretarias, tais como: mapas de controle, matriz de riscos e oportunidades de melhoria,
manuais, planilhas de monitoramento, acompanhamento dos indicadores e
procedimentos, bem como para verificar se as ações corretivas foram realizadas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Subsecretaria de Gestão da
Qualidade e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 29/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento:  100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://qualidade.tjrr.jus.br/
https://qualidade.tjrr.jus.br/


6

O que é

O controle de qualidade das auditorias visa à melhoria da qualidade em termos de
aderência às normas, ao código de ética, aos padrões definidos, reduzindo o tempo de
tramitação dos processos de auditorias, diminuindo o retrabalho e aumentando a eficácia
e efetividade das propostas de encaminhamento (Art. 63, Resolução Nº 309/CNJ).

Objetivo

Instituição e manutenção de programa de qualidade de auditoria que contemple toda a
atividade de auditoria interna desde o seu planejamento até o monitoramento das
recomendações.

Forma de atuação
O Tribunal de Justiça de Roraima utiliza um fluxo com base nos requisitos apresentados no
Programa proposto pelo CNJ, através da Resolução Nº 309 de 11 de março de 2020.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos
ilícitos eleitorais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Instituir o Programa de
Qualidade de Auditoria

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Auditoria Interna e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 19/08/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://atos.cnj.jus.br/files/original165609202006225ef0e2a9dd07f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original165609202006225ef0e2a9dd07f.pdf


6

Padronizar o uso de Painéis
de BI

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Tecnologia da
Informação e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 31/08/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Ampliar o uso da ferramenta de BI já adquirida, bem como iniciar um projeto de
democratização de dados visando a implantação de uma cultura de tomada de decisão
baseada em dados (data driven) para o Tribunal de Justiça. Pretende-se alcançar este
objetivo em três frentes: capacitação, infraestrutura e construção de aplicações.

Objetivo

Os painéis de BI (Business Intelligence) são recursos visuais utilizados para gerenciar as
informações do Tribunal de Justiça de Roraima, visando a tomada de decisões baseada em
dados.

Forma de atuação
Pretende-se integrar a demanda orgânica por painéis (necessidades levantadas pelas
próprias unidades) às demandas inorgânicas (necessidades que, em decorrência de uma
ação, são levantadas dentro das unidades) através da construção de painéis que serão
levantados em entrevistas a unidades estratégicas e painéis provenientes do processo de
democratização de dados (Data Literacy). 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Promoção da sustentabilidade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

31

https://npi.tjrr.jus.br/index.php/projetos
https://npi.tjrr.jus.br/index.php/projetos


6

O que é

Montar conteúdos novos constantemente, com mensagens curtas, diretas e objetivas,
permintindo a interatividade com o público.

Objetivo

Trata-se da comunicação com usuários internos do Tribunal de Justiça de Roraima através
de áudio, vídeo, imagens e texto.

Forma de atuação
As informações são produzidas pelo Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais
(NUCRI) pela própria equipe ou empresa terceirizada, de forma padronizada para várias
mídias. O NUCRI gera o streaming para distribuição na rede interna e o mesmo streaming
pode ser divulgado em outras mídias.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Fortalecimento da
Comunicação Interna

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 28/06/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%
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https://atos.cnj.jus.br/files/original13143920210820611faabfda84a.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original13143920210820611faabfda84a.pdf


6

O que é

Montar conteúdos novos constantemente, com mensagens curtas, diretas e objetivas,
permintindo a interatividade com o público. Aumentar o volume, qualidade das postagens
e atualizações  e alavancar o nível de engajamento/interações nas mídias sociais do TJRR.

Objetivo

Trata-se da comunicação com usuários externos ao Tribunal de Justiça de Roraima através
de áudio, vídeo, imagens e texto, principalmente com  interações nas mídias sociais do
TJRR.

Forma de atuação
As informações são produzidas pelo Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais
(NUCRI) pela própria equipe ou empresa terceirizada, de forma padronizada para várias
mídias. O NUCRI gera o streaming para distribuição na rede interna e o mesmo streaming
pode ser divulgado em outras mídias.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Fortalecimento da
Comunicação Externa

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 09/02/2021
Situação: Concluído
percentual de cumprimento: 100%

100%
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2019/32_2019.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2019/32_2019.pdf


6

O que é

Eleger um canal democrático para tornar possível demonstrar de forma imediata e com
extrema capilaridade as ações do Tribunal de Justiça de Roraima e aproximá-lo da
população.

Objetivo

O Programa “Café com o Presidente” se destina à realização de encontros periódicos com
os representantes da imprensa escrita, falada e televisionada.

Forma de atuação
Através da realização de encontros periódicos com a participação do Presidente do
Tribunal de Justiça, oportunizando a todos os gestores do Judiciário roraimense responder
as dúvidas, sugestões e críticas dos profissionais da imprensa.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Parcerias para a implementação dos objetivos

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Café com o Presidente

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 22/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2019/32_2019.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2019/32_2019.pdf


Inovação e
Sustentabilidade
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Promover
Inovação com

Sustentabilidade

Plano de Gestão 2021-2023
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Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Tecnologia da
Informação e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 16/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Promover meio digitais de trâmite processual e atendimento de partes como forma de
acelerar e possibilitar o andamento de processos, principalmente em tempos de
pandemia.

Objetivo

É a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar
comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos
processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet.
Isso vale, também, para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer
exclusivamente por videoconferência

Forma de atuação
O projeto terá duas frentes: processual e atendimento. Na frente processual os
indicadores de sucesso do projeto serão a quantidade relativa de processos marcados
como "Juízo 100% Digital". Na frente de atendimento pretende-se enfatizar o uso do
Balcão Virtual. A aferição destes valores deverá ser feita de forma automática
monitorando as salas de videoconferência do balcão virtual e da quantidade de
"processos assinalados" como juízo 100% Digital no Sistema Projudi. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Promoção da sustentabilidade

Juízo 100% digital

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%
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https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf


O que é

Proporcionar que a sociedade tome conhecimento das novidades do judiciário
roraimense, informações de horários de funcionamento, formas de contato, emissões de
certidões, consulta processual, peticionamento eletrônico, licitações, legislação, processos
seletivos, concursos públicos, transparência, entre tantos outros serviços.

Objetivo

Trata-se da criação de um site web (portal institucional do TJRR), indispensável para órgãos
que necessitam possuir um ponto de convergência para prestação de informações aos
cidadãos.

Forma de atuação
O projeto pretende solucionar a defasagem do atual portal deste órgão criando um novo,
buscando o fortalecimento da imagem do judiciário roraimense, agregando valor positivo
para o órgão, transmitindo credibilidade, trabalhando com mensuração de resultados a
partir de ferramentas de monitoramento para verificar a eficiência das ações a serem
disponibilizadas, fácil disseminação de informação, layout moderno que funcione em
qualquer tipo de dispositivo, entre outras melhorias.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Secretaria de Tecnologia da
Informação, Núcleo de Comunicação e Relações
Institucionais e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 17/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Novo Portal do Judiciário

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%
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https://www.tjrr.jus.br/
https://www.tjrr.jus.br/


O que é

Firmar o compromisso de sustentabilidade, promovendo a redução de gases poluentes,
aderindo a uma postura sustentável e ambientalmente adequada.

Objetivo

Projeto com estudos para a implantação de energia solar nos prédios do judiciário
roraimense.

Forma de atuação
Através de estudos preliminares que, após concluídos e aprovados, o TJRR dará início à
contratação da empresa que fará a instalação dos painéis fotovoltaicos nos prédios do
Poder Judiciário, de forma progressiva, conforme a disponibilidade orçamentária.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Energias renováveis e acessíveis
Cidades e comunidades sustentáveis
Produção e consumo sustentáveis
Ação climática
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Promoção da sustentabilidade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Secretaria de Infraestrutura e
Logística, Subsecretaria de Infraestrutura,
Acessibilidade e Inclusão e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 29/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Adotar Novo Padrão
Energético - Energia Solar

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf
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Acesso à Justiça

Plano de Gestão 2021-2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA



Aprimorar o
Sistema de

Prevenção e
Gestão de

Conflito



O que é

Adotar um instrumento tecnológico que permita a resolução de conflitos por meio da
conciliação e mediação de forma célere ao processo judicial, com a mesma segurança
jurídica.

Objetivo

Disponibilização de sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da
conciliação e mediação (SIREC).

Forma de atuação
Estão sendo  realizadas tratativas com o TJDFT a fim de se obter informações sobre o
sistema utilizado por aquele tribunal, para uma possível implementação da solução no
ambiente de produção do sistema. O escopo está definido pela Resolução CNJ nº
358/2020, que estabelece os prazos e parâmetros para a criação de soluções tecnológicas
para a resolução de conflitos pelo Poder Judiciário por meio da conciliação e mediação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Implantar Cejusc digital

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Secretaria de Tecnologia da
Informação, Gabinete do Juiz Auxiliar da
Presidência, Núcleo Permanente de Métodos
Concesuais e Soluções de Conflitos e Núcleo de
Projetos e Inovação 
Data de criação: 12/08/2021
Situação: Cancelado
Percentual de cumprimento: 0%

0%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/nugepnac
https://www.tjrr.jus.br/index.php/nugepnac


O que é

Instituir um sistema de monitoramento das demandas desde a sua origem, nos juízos de
primeiro grau, em prol da efetividade da resolução consensual dos conflitos e do sistema
de precedentes judiciais. Além da necessidade de organização de metodologias de gestão
de acervos processuais, com enfoque na identificação das origens de conflitos que
aportam na Justiça Estadual e no estabelecimento de métodos preventivos e de criação de
rotinas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação de
demandas repetitivas ou com potencial multiplicativo . 

Objetivo

O Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Roraima - CIJERR é um grupo composto
pelos desembargadores integrantes da Comissão Gestora de Precedentes, Juiz Auxiliar da
Corregedoria, um Juiz representante das Varas Cíveis e um representante das Varas
Criminais da Comarca de Boa Vista, um Juiz representante de cada Comarca do Interior,
Coordenador do NUGEP/RR e juiz-auxiliar da Presidência do TJRR. 

Forma de atuação
As reuniões ordinárias do Centro acontecerão a cada quatro meses e as extraordinárias a
qualquer tempo, desde que solicitadas por qualquer um dos membros do CIJERR, com a
devida justificativa, cabendo ao Presidente da Comissão Gestora a convocação dos
componentes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Comissão Gestora de
Precedentes, Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 11/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Impulsionar o Centro de
Inteligência do TJRR

100%
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Aproximar a
Justiça da
Sociedade



O que é

Agregar os serviços do Poder Judiciário do Estado de Roraima aos benefícios já oferecidos
no local, em formato inovador e apropriado à diminuição das distâncias geográficas e
tecnológicas dos moradores dos bairros da zona oeste da cidade de Boa Vista.

Objetivo

A Casa do Cidadão está localizada no bairro Senador Hélio Campos (zona oeste da cidade)
e é uma unidade que atualmente já oferece, principalmente aos moradores dos bairros
Santa Luzia, São Bento, Conjunto Cidadão, Cruviana e Sílvio Botelho, serviços públicos dos
seguintes parceiros: CAER, Instituto de Identificação, ITERAIMA, SETRABES, Programa
Amazônia Florecer do Banco da Amazônia, PROCON, Atendimento Psicológico e Ouvidoria
do Estado. 

Forma de atuação
O público terá acesso a equipamentos de informática, com internet, para realização de
audiências judiciais ou registro de um simples Boletim de Ocorrências, por exemplo. O
atendimento acontecerá sob a tutoria de servidores capacitados do judiciário no formato
online/remoto, bem como na modalidade presencial de 01 (um) posto de recepção
terceirizada.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Justiça Integral: Posto Avançado               
Casa do Cidadão

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Unidade jurisdicional: Casa do Cidadão
Realizado por:  Diretoria do Fórum Cível e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 22/02/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se da primeira unidade permanente do Judiciário instalada em terra indígena
roraimense, para viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR e emissão de carteiras
de identidade para uma demanda reprimida de 66 comunidades dentro do território.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Núcleo Administrativo
Waimiri-Atroari - NAWA
Realizado por:  Vara da Justiça Itinerante e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 24/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Justiça Cidadã: Posto Avançado               
Waimiri-Atroari

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

A Residência Jurídica tem como fim proporcionar uma primeira aproximação de bacharéis
do direito ao contexto da experiência judicante, capacitando-os para a prática no âmbito
da carreira propriamente dita, bem como os iniciando na compreensão de seu papel social
e de sua missão institucional.

Objetivo

Trata-se de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, visando a formação jurídica com as
vivências da carreira da magistratura. 

Forma de atuação
Oferta do curso sob a forma de parceria interinstitucional que reúne o Tribunal de Justiça
de Roraima e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Visando a
permanente atualização e aperfeiçoamento de seu processo formativo, o Projeto Político
Pedagógico do Programa acentuará a ampliação do tempo de experiências práticas e de
oportunidades a um processo formativo ainda mais orientado pela prática, mediante o
desenvolvimento de ações em seus Eixos Teórico e Prático

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Residência Jurídica

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Gabinete do Juiz Auxiliar da
Presidência e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 24/05/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

Promover ações de preservação, valorização e divulgação do acervo histórico do Poder
Judiciário de Roraima.

Objetivo

Construção de novo espaço para o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do
Estado de Roraima localizado no Conjunto dos Desembargadores, destinado a fomentar
as atividades de preservação, pesquisa e divulgação da história deste Tribunal e das
informações de caráter histórico contidas nos acervos judiciais.

Forma de atuação
Os órgãos do Poder Judiciário devem observar as normas de Gestão Documental e de
Gestão de Memória definidas no Proname (Programa Nacional de Gestão Documental e
Memória do Poder Judiciário), através da Resolução CNJ nº 324/2020.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Espaço da Memória

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria Geral, Núcleo de
Comunicação e Relações Institucionais e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 03/03/2021
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 59,11%

Foto: NUCRI/TJRR

59,1%
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Apoio à Gestão

Apoio à Gestão 2021-2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA



Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

O que é

Assegurar o acesso à justiça às comunidades ribeirinhas do baixo Rio Branco, municípios
de Rorainópolis e Caracaraí – RR.

Objetivo

Ação comunitária no Baixo Rio Branco, ofertando serviços da carta do Tribunal de Justiça
de Roraima e parceiros.

Forma de atuação
Através de um cronograma de atendimento às comunidades com deslocamento das
equipes do TJRR e parceiros (MPE, DPE, Instituto de Identificação, Receita Federal e
Cartório).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Redução das desigualdades
Paz, Justiça e Instituições eficazes
Parcerias para a implementação dos objetivos

Macrodesafios do Poder Judiciário

Garantia dos Direitos Fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Ação Comunitária no Baixo
Rio Branco

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Vara da Justiça Itinerante,
Núcleo de Comunicação e Relações
Institucionais e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 04/09/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento:  100%

100%
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Mais informações 

Aniversário da Justiça Militar
de Roraima

100%
O que é

Discutir temas relevantes para a justiça militar estadual por meio de palestra e mesas de
debates.

Objetivo
Comemoração do 19º Aniversário da Justiça Militar em Roraima.

Forma de atuação

Através de um evento híbrido (presencial e online), no Fórum Criminal com a participação
do Presidente do TJRR, da Ministra Maria Elisabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar
com a palestra: "A aplicabilidade da lei 13.481/17 na Justiça Militar da União. Os crimes
militares por extensão e o princípio da especialidade". Mesa de debate 1 com a temática:
"Assédio moral na caserna: aspectos probatórios", com o expositor Dr. Eder Segura
(Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo). Mesa de debate 2
com a temática: "Audiência de Custódia: A difícil relação entre a realidade fática e o
império da Lei", com o expositor Dr. Levy Emanoel Magno (Advogado) e exposição final
com a Dra. Lana Leitão (Diretoria do Fórum Criminal da Comarca de Boa Vista) – “O
funcionamento da Justiça Militar em tempos de pandemia”.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, Justiça e Instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Dra. Lana Leitão, Núcleo de
Comunicação e Relações Institucionais  e
Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 19/08/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%
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Mais informações 

O que é

Zelar pelo aprimoramento dos serviços judiciários, fiscalizando as diversas unidades do
Poder Judiciário e os serviços por ele fiscalizados (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal)

Objetivo

Realização de inspeção, por  parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para verificação
do funcionamento dos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça e das
serventias extrajudiciais do Estado de Roraima.

Forma de atuação
Foram designados, por meio da Portaria nº 62/2021 do CNJ, os dias 4, 6, 7 e 8 de outubro
de 2021 para realização da inspeção. A Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima
tomou as providências cabíveis frente aos expedientes encaminhados pelo colendo CNJ.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, Justiça e Instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos Direitos Fundamentais
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Aperfeiçoar as atividades de
gestão
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Conselho Nacional de Justiça e
Presidência do TJRR
Data de realização: 04, 06, 07 e 08/10/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100% 

100%

52
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Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

O que é

Aproximar e fortalecer a relação institucional do judiciário com a sociedade,
através da ampliação de espaços de diálogo entre a justiça e a sociedade,
contribuindo para um judiciário mais transparente, acessível e eficiente.

Objetivo

Realização de Audiência Pública com o tema: Centro de Memória e Cultura do
Poder Judiciário de Roraima.

Forma de atuação
Através da realização de audiência pública para tratar da proposta de
implantação do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário. Como arena
dialógica, ouvindo pessoas com experiência e autoridade na matéria,
estabelecendo uma rede de apoio que poderá auxiliar a tomada de decisões e a
escolha das melhores estratégias de ação para o alcance da proposta.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade

Audiência Pública Resgate
Histórico

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 23/09/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

Facilitar a pesquisa, preservação e divulgação da memória do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima - TJRR, através da implantação do "Sistema de Gestão de Memória e
Documental do TJRR - Memória Jus".

Objetivo

Trata-se do cumprimento da Resolução CNJ nº 324/2020, que institui diretrizes e normas
de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de
Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname.

Forma de atuação
Os órgãos do Poder Judiciário devem observar as normas de Gestão Documental e de
Gestão de Memória definidas no Proname (Programa Nacional de Gestão Documental e
Memória do Poder Judiciário), através da Resolução CNJ nº 324/2020.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Centro de Memória virtual

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria Geral, Núcleo de
Comunicação e Relações Institucionais e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 26/11/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais, Secretaria de
Tecnologia da Informação e Núcleo de Projetos
e Inovação 
Data de criação: 25/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Facilitar o acesso a quaisquer informações relacionadas aos 30 anos do TJRR. Além de
permitir que todos os magistrados, servidores, colaboradores e cidadãos possam
acompanhar toda essa programação e se inscrever nas atividades ofertadas.

Objetivo

Lançamento de um Hotsite contendo informações sobre o Tribunal de Justiça de Roraima,
como fatos históricos, reportagens especiais sobre os serviços e programas realizados ao
longo dos anos, além da programação da semana comemorativa.

Forma de atuação
Ao acessar o Hotsite, o usuário encontrará uma contagem regressiva para ilustrar a
chegada da data do aniversário do TJRR (25/04). O trabalho é conduzido pelo Núcleo de
Comunicação e Relações Institucionais (NUCRI), tendo como proposta captar a atenção do
público e conduzi-lo a um ambiente especial, histórico e comemorativo. Além de conter
um espaço para prestação de homenagem aos servidores e magistrados que perderam a
vida nos últimos anos.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Criação do hotsite de
aniversário dos 30 anos

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%
Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Realizar o descerramento da placa com o nome da nova sede do Palácio da Justiça
Desembargador Robério Nunes dos Anjos. Além de compor as ações comemorativas
previstas no evento "TJRR 30 Anos - Você também faz parte dessa história".

Objetivo

Escolha do nome para o prédio da sede do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
localizado na Praça do Centro Cívico, na cidade de Boa Vista.

Forma de atuação
Através da definição e divulgação do nome "Palácio da Justiça Desembargador Robério
Nunes dos Anjos", pelo Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais (NUCRI/TJRR).
Uma homenagem ao referido Desembargador, que foi o primeiro que presidiu o TJRR,
exercendo tal cargo por duas vezes durante sua trajetória, com destaque a imensa
contribuição para história e construção do Estado de Roraima.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade

Definir nome da sede do Palácio
da Justiça
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Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 28/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

Aproximação com o parceiro estratégico e reconhecimento do trabalho realizado, com
registro durante a semana de comemoração dos 30 anos de criação do TJRR.

Objetivo

Trata-se da entrega de medalhas concedidas a personalidades, nacionais ou estrangeiras,
por  seus méritos e relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado, ou do
País.

Forma de atuação
As medalhas serão outorgadas ordinariamente na oportunidade da reabertura anual dos
trabalhos judiciários e na comemoração do "Dia dos Magistrados". A outorga das
medalhas em outras ocasiões dependerá de prévia aprovação do Tribunal Pleno. Somente
serão conferidas anualmente 06 (seis) medalhas, excluídos os casos de agraciamento aos
membros do Tribunal que, ex-officio, lhe fazem jus. As medalhas serão confeccionadas
conforme especificado no Art. 4º da Resolução Nº 7 do TJRR de 1992.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Entrega de Medalhas do
Mérito Judiciário

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 26/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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6

O que é

Oportunizar aos cidadãos a apresentação de pedidos de informações, apresentação de
críticas, elogios, reclamações e sugestões diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça
de Roraima.

Objetivo

Iniciativa inovadora no TJRR, cujo principal benefício é receber as demandas diretamente
dos cidadãos, proporcionando um novo e forte canal de comunicação com a sociedade,
em complemento ao trabalho desempenhado pela Ouvidoria.

Forma de atuação
No projeto, qualquer cidadão, excetuado magistrados, membros do Ministério Público, da
advocacia e da Defensoria Pública, bem como lideranças partidárias e autoridades em
geral poderão apresentar, por e-mail ou pessoalmente, pedidos de informações, críticas,
elogios, reclamações e sugestões à Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima, que
receberá, trimestralmente por videoconferência, até 12 cidadãos previamente agendados
que terão até 15 minutos para tratar de suas demandas com o Presidente. Aqueles que
não tiverem a oportunidade de conversar com o Presidente terão suas demandas
registradas, encaminhadas e solucionadas dentro das possibilidades do tribunal.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Fale com o Presidente

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 26/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se do quinto Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de Pacaraima.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Pacaraima
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 06/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Justiça Cidadã: Posto Avançado
Amajari

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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Justiça Cidadã: Posto Avançado
Cantá

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário

O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se de mais um Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até  Boa Vista.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 16/11/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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Justiça Cidadã: Posto Avançado
Caroebe

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%
O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se de um Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de São Luiz.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de São Luiz do
Anauá
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 21/07/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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Justiça Cidadã: Posto Avançado 
São João da Baliza
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Mais informações 

100%
O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se de um Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de São Luiz.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de São Luiz do
Anauá
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 21/07/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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Justiça Cidadã: Posto Avançado
Iracema

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se do segundo Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de Mucajaí.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Mucajaí
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 07/03/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/12_2021_.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/12_2021_.pdf


O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se do terceiro Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de Bonfim.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Bonfim
Realizado por:  Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 11/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Justiça Cidadã: Posto Avançado
Normandia

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Foto: NUCRI/TJRR

100%

64

https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/12_2021_.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/2021/12_2021_.pdf


O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se do quarto Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até a comarca de Pacaraima.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Pacaraima
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 25/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Justiça Cidadã: Posto Avançado
Uiramutã

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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O que é

Agregar os serviços do Poder Judiciário do Estado de Roraima aos benefícios já oferecidos
no local, em formato inovador e apropriado para atendimento deste público.

Objetivo

O Posto de Triagem para imigrantes está localizado no bairro 13 de setembro (zona sul da
cidade de Boa Vista) e é uma unidade que atualmente oferece  serviços para solicitação de
refúgio, residência temporária, vacinação, além da emissão de documentos como carteira
de trabalho e Cadastro de Pessoa Física (CPF). A unidade atende, principalmente,
venezuelanos que buscam regularização no Brasil. 

Forma de atuação
O espaço conta com uma sala equipada para a realização de atendimentos e audiências
presenciais e por videoconferência, utilizada pela 1ª e 2ª Varas da Infância e da Juventude,
em razão da crescente demanda processual por guarda de crianças e adolescentes,
acolhimento institucional, saúde, regularização documental, autorização de viagens, entre
outros. Todavia, outras Varas que possuírem demandas relacionadas ao fluxo migratório
também poderão utilizar o espaço para suas atividades.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Justiça Integral: Posto Avançado               
PTRIG (Posto de Interiorização e
Triagem)

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Unidade jurisdicional: Comarca de Boa Vista
Realizado por: Coordenadoria da Infância e da
Juventude e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 20/06/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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Justiça Cidadã: Posto Avançado 
Santa Maria do Boiaçu

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%
O que é

O Programa Justiça Cidadã tem como objetivo a aproximação entre o cidadão e o Poder
Judiciário, independentemente da localidade.

Objetivo

Os Postos Avançados de Atendimento consistem em unidades descentralizadas instaladas,
em regime de cooperação, com os municípios da Comarca, órgãos do Poder Executivo
Estadual e Federal. A proposta visa oferecer à população das cidades não contempladas
com sedes de comarcas, a possibilidade de receber em sua área geográfica um posto fixo
do judiciário, no qual o acesso à carta de serviços possa ser garantido.

Forma de atuação

Trata-se de mais um Posto Avançado de Atendimento do Programa Justiça Cidadã, para
viabilização de acesso à carta de serviços do TJRR. Dispensando aos jurisdicionados a
necessidade de deslocar-se até comarcas mais próximas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Unidade jurisdicional: Comarca de Rorainópolis
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 17/11/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%
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O que é

Disponibilizar um Memorial Virtual para homenagear os magistrados e servidores do
Poder Judiciário de Roraima falecidos, representando o agradecimento do TJRR pela
dedicação e pelos serviços prestados à instituição.

Objetivo

Trata-se de uma página web para homenagear os  magistrados e servidores falecidos,
através de  um memorial virtual para que os colegas do TJRR possam registrar
depoimentos e anexar fotos, áudios e vídeos com lembraças dos amigos que contribuíram
para a construção do Tribunal de Justiça de Roraima.

Forma de atuação
A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) disponibiliza a lista inicial dos magistrados e
servidores falecidos, o Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais (NUCRI) cria e
mantém atualizado o hotsite do memorial virtual.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde e bem-estar

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Memorial Virtual

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais, Secretaria de Gestão de
Pessoas e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 22/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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Mais informações 

O que é

Assessorar as famílias para uma parentalidade responsável atuando no fortalecimento
dos vínculos entre crianças e famílias, em especial às mães que estiverem em teletrabalho
até a conclusão do primeiro ano de vida dos seus filhos.

Objetivo

É uma iniciativa do Centro de Saúde e Qualidade de Vida, considerando, enquanto estudos
multidisciplinares, que a valorização da qualidade de vida do magistrado e do servidor
está associada à qualidade de vida no trabalho, principalmente no período ímpar, quando
é gerada uma vida e, consequentemente, a necessidade de cuidar dessa com
parentalidade responsável conciliando todos estes fatores com a efetividade do serviço
público.

Forma de atuação
Através de acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Boa Vista. O
protocolo estabelece condições de cooperação mútua entre o TJRR e o Município de Boa
Vista quanto a orientação dos profissionais e o acompanhamento da proposta curricular
dos conteúdos que serão discutidos durante os encontros.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde de qualidade
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Programa "Primeiros Passos"

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro de Saúde e Qualidade de
Vida 
Data de criação: 25/01/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Buscar soluções inovadoras para os desafios apresentados a fim de promover melhorias
nos processos de trabalho e estrutura da Unidade para a potencialização da entrega em
relação à preservação da saúde de magistrados e servidores, com vistas ao bem estar e à
qualidade de vida no trabalho.

Objetivo

Desenvolvimento, por meio do Laboratório de Inovação, de abordagens colaborativas para
os desafios apresentados pela Coordenação do Centro Médico e de Qualidade de Vida do
TJRR.

Forma de atuação
Através da aplicação das técnicas de Design Sprint, Design Thinking e Design centrado no
usuário. Além da realização de reuniões com gestores e gerentes e confecção de relatório
situacional.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde de qualidade

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Reestruturação da área de
saúde no TJRR
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Mais informações 

Comarca:  Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 13/08/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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6Telemedicina

O que é

Facilitar o acesso de magistrados e servidores do TJRR, com suspeita ou confirmação de
infecção pelo Coronavírus, ao acompanhamento de saúde via telemedicina, ofertando
atendimento às 3 especialidades médicas mais requisitadas, além de transpor as barreiras
geográficas relativas a marcações de consultas médicas, objetivando maior adesão dos
magistrados e servidores.

Objetivo

Implantação do serviço de telemedicina no âmbito do TJRR, em caráter excepcional e
temporário, como forma de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus, protegendo a saúde
dos magistrados e dos servidores.

Forma de atuação
Através da um cronograma de atendimento, contemplando as especialidades: Ortopedia,
Psiquiatria e Infectologia. Sendo atendimento com a Médica do Trabalho e Ortopedista
nas terças, quartas e sextas. Atendimento psiquiatrico nas terças e quartas e atendimento
com a infectologista nas segundas e quartas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Saúde de qualidade

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 29/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento:  100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%

71

http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/582_2021_2.pdf
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2021/582_2021_2.pdf


6

O que é

Realizar ações de reconhecimento e valorização de magistrados, servidores e parceiros e
ações de fortalecimento e aproximação do Poder Judiciário com o cidadão roraimense.

Objetivo

Realização de um evento virtual, por meio da plataforma Scriba, ocorrido de 26 a 30 de
abril de 2021, em comemoração aos 30 anos de instalação do Tribunal de Justiça de
Roraima. 

Forma de atuação
O evento contou com diversas atividades realizadas durante a semana de aniversário do
TJRR, entre elas: Encontro com o Presidente, Comitê Interinstitucional, Sessão
comemorativa - híbrida (presencial e online) com homenagens aos servidores e entregas
de medalhas de mérito, assinatura de parcerias com diversas instituições (UNIVIRR, SSP,
Waimiri-Atroari, EPM e UFRR) além de diversas oficinas, como: Projetos, Design Thinking e
metodologia Sprint na prática e Boas práticas em Saúde e Qualidade de Vida.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

TJRR - Trinta Anos

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 26 a 30/04/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%

72

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/4972-tribunal-de-justica-de-roraima-30-anos-de-conquistas-e-produtividade
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/4972-tribunal-de-justica-de-roraima-30-anos-de-conquistas-e-produtividade


6

Palestra especial com o
Justice Clint Bolik

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Escritório de Cerimonial e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 25/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Realizar um evento com qualidade, desenvolvendo nos participantes uma reflexão sobre
os temas abordados: "Independência do Judiciário e o futuro das Américas" e "O modelo
norte-americano de justiça: história, princípios, evolução e desafios".

Objetivo

Planejamento e Execução da palestra com o membro da Suprema Corte do Arizona (EUA)
Justice Clint Bolick.

Forma de atuação
Através da realização da palestra com o membro da Suprema Corte do Arizona (EUA)
Justice Clint Bolick, com tradução simultânea, tanto de forma presencial quanto online. O
evento contou com a participação de 203 pessoas presencialmente, 109 pessoas
acompanhando virtualmente a transmissão online em português e 47 pessoas
acompanhando a transmissão online em inglês. Público total de 359 pessoas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

73

Foto: NUCRI/TJRR

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15690-31-anos-do-tjrr-sessao-solene-com-homenagens-e-palestras-internacionais-marcam-a-data
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15690-31-anos-do-tjrr-sessao-solene-com-homenagens-e-palestras-internacionais-marcam-a-data


6

O que é

Adquirir equipamentos de segurança de forma a assegurar os prédios do Tribunal de
Justiça de Roraima.

Objetivo

Trata-se de um projeto de apoio contido na iniciativa "Ampliação da Segurança
Institucional", que trata de um conjunto de medidas, procedimentos e ações voltados a
proteção de ativos institucionais (o pessoal, a documentação, as instalações, a
comunicação e a tecnologia da informação).

Forma de atuação
O Tribunal de Justiça de Roraima adotará, gradativamente, dentre outras, as seguintes
medidas de segurança: disponibilização de coletes balísticos aos magistrados em situação
de risco e aos agentes de segurança, restrição do ingresso de pessoas armadas em suas
instalações, ressalvados magistrados e policiais, na forma de ato normativo próprio,
disponibilização, aos magistrados em situação de risco, de veículos blindados.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Adquirir equipamentos de
segurança

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Gabinete Militar e Núcleo de
Projetos e Inovação 
Data de criação: 30/09/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%

74

Foto: NUCRI/TJRR

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15485-policiais-do-gabinete-militar-do-tjrr-participam-de-treinamento-de-tiro-tatico
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15485-policiais-do-gabinete-militar-do-tjrr-participam-de-treinamento-de-tiro-tatico


6

O que é

Alcançar o nível "avançado" de maturidade de controles internos quando da realização de
nova inspeção pelo Núcleo de Auditoria Interna.

Objetivo

Consiste no reconhecimento de novos controles gerenciais essencialmente
automatizados, como Google Agenda, Manual de Rotinas da Subsecretaria de Patrimônio -
SUBP e respectiva capacitação da equipe, incluindo-se sistemas internos GRP e Mildesk,  
 aperfeiçoamento, automatização e até treinamento do time de agentes da SUBP, que é
composta por  uma equipe de servidores, terceirizados na área de almoxarife e
estagiários.

Forma de atuação
A SUBP realizará reunião de alinhamento e objetivos com a equipe, além da solicitação de
treinamentos para a equipe, quanto às ferramentas de controle interno.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Aperfeiçoamento da Gestão
Patrimonial

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Secretaria de Infraestrutura e
Logística, Subsecretaria de Patrimônio e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 15/04/2021
Situação: Concluído
percentual de cumprimento: 100%

75

https://qualidade.tjrr.jus.br/
https://qualidade.tjrr.jus.br/


Comarca: Boa Vista
Realizado por: Setor de Qualidade de Vida e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 29/07/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

O que é

Contribuir com o controle e prevenção de transtornos mentais como ansiedade e
depressão dentre outros, beneficiando o Órgão com a redução do número de
afastamentos por estes motivos,  otimizando a produtividade e promovendo a qualidade
de vida de Magistrados e Servidores. 

Objetivo

Projeto, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, que visa contribuir com o
bem-estar físico, mental e emocional de Magistrados e Servidores, por meio de atividades
destinadas ao relaxamento e introspecção.

Forma de atuação
À princípio, o Projeto inclui vivências de meditação, relaxamento e autoconhecimento,
mediante encontros  on line/lives.  Porém, com o retorno das atividades presenciais, o
projeto pretende oferecer, também, atividades dinâmicas, como meditações ativas,
encontros com convidados voluntários que apresentarão técnicas de relaxamento e
introspecção como  Yoga ,  Jin Shin Jyutsu  e  Tai Chi Chuan , dentre outras atividades. 
 Cabe destacar, o retorno dos atendimentos com as Técnicas Alternativas de Apoio ao
Tratamento Psicológico, o qual, em conjunto com o trabalho das psicólogas desta Corte, 
 apresentou resultados relevantes na melhora de quadros dos mais leves aos mais agudos
de ansiedade e depressão, dentre outras síndromes, no ano de 2019.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Saúde de qualidade

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

76

Foto: NUCRI/TJRR

Ateliê da Consciência -
Meditação e Autoconhecimento

https://www.tuasaude.com/beneficios-do-yoga/
https://jsjbrasil.com.br/o-que-e
https://www.tuasaude.com/tai-chi-chuan-beneficios/#:~:text=Tai%20Chi%20Chuan%20%C3%A9%20uma,a%20concentra%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20tranquilidade.
https://saude.tjrr.jus.br/medita%C3%A7%C3%A3o
https://saude.tjrr.jus.br/medita%C3%A7%C3%A3o


O que é

Aproximar a sociedade do Poder Judiciário durante as solenidades, honrar os símbolos
nacionais e tornar as dimensões dos mastros e bandeiras proporcionais ao prédio e às
dimensões da bandeira do Palácio do Governo.

Objetivo

Projeto para possível renovação das bandeiras e respectivos mastros do prédio Palácio da
Justiça Robério Nunes do Anjos.

Forma de atuação
Definição, pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, de quais bandeiras terão a
dimensão ampliada, considerando o Art. 33 da Lei 5.700/1971. Realização de ETP para
aquisição de novas bandeiras e organização de solenidade de hasteamento e
trocas/incinerações periódicas, pelo Gabinete Militar. A cada troca/substituição das
bandeiras, haverá solenidade pública.  Período estimado: a cada 45 dias, a depender do
desgaste do objeto.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a
sociedade

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Gabinete Militar, Secretaria de
Infraestrutura e Logística, Núcleo de
Comunicação e Relações Institucionais e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 18/05/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Renovação das bandeiras

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

77

Foto: NUCRI/TJRR

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5700.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5700.htm


O que é

Cumprir a Resolução nº 367, de 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre diretrizes e
normas gerais para a criação da Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo, no âmbito do Poder Judiciário.

Objetivo

Trata-se da criação da Central de Vagas com vistas a reorganizar a gestão do Sistema
Socioeducativo, qualificando o atendimento prestado aos adolescentes em conflito com a
lei, autores de ato infracional, ao passo que, ao obedecer uma lotação prévia, é possível
realizar as adequações necessárias ao atendimento das necessidades pessoais (inclusive
relativas à documentação civil, integridade física e fortalecimento dos vínculos familiares),
melhorando a prestação do serviço pelas equipes técnicas e melhor cumprimento da
medida pelos adolescentes, o que poderá trazer impactos positivos também na redução
da reincidência.

Forma de atuação
Têm-se como ações prioritárias a criação do Sistema Informatizado de Medidas
Socioeducativas – SIMS e o treinamento dos assessores dos desembargadores, juízes e
servidores da justiça da infância e da Juventude, bem como de equipe técnica responsável
pela gestão SIMS (alimentação das informações do banco de dados, comunicação de
vagas, atualização do sistema de informação, cuidados com a documentação obrigatória
dos adolescentes, comunicação com os magistrados etc.). 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Educação de qualidade

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Coordenadoria da Infância e
Juventude e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 29/03/2021
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Gestão de vagas do Sistema
Socioeducativo

100%

78

Foto: NUCRI/TJRR

https://atos.cnj.jus.br/files/original19543320210125600f21f9370a1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original19543320210125600f21f9370a1.pdf


O que é

Reconhecer autoridades, servidores e outras pessoas físicas e jurídicas, pelos relevantes
serviços prestados ao Poder Judiciário, pela contribuição à melhoria da prestação
jurisdicional e prestígio da justiça.

Objetivo

Instituição, por meio da Portaria nº 364, de 20 de abril de 2022, do "Diploma de Mérito
Judiciário".

Forma de atuação
A concessão do diploma será de iniciativa exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça. O
diploma será assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça e terá características e
dizeres próprios. O diploma será registrado em procedimento eletrônico específico,
constando os dados biográficos do agraciado, as razões da concessão da honraria e outras
anotações que se fizerem necessárias, apontando-se, no seu verso, o número do seu
procedimento de registro. A entrega do diploma ocorrerá em data designada pela
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, podendo ocorrer imediatamente
à respectiva indicação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista 
Realizado por: Presidência, Escritório de
Cerimonial e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 20/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Certificado de mérito do
Judiciário

79

Fonte: NUCRI/TJRR

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3547
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3547


O que é

Reconhecer, homenagear autoridades e aproximar parceiros estratégicos, por seus
méritos e relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado, ou do País.

Objetivo

Trata-se da realização de estudos para implementação de uma nova medalha/comenda
no âmbito do Poder Judiciário roraimense.

Forma de atuação
As medalhas serão outorgadas ordinariamente na oportunidade da reabertura anual dos
trabalhos judiciários e na comemoração do "Dia dos Magistrados". A outorga das
medalhas em outras ocasiões dependerá de prévia aprovação do Tribunal Pleno. Somente
serão conferidas anualmente 06 (seis) medalhas, excluídos os casos de agraciamento aos
membros do Tribunal que, ex-officio, lhe fazem jus. As medalhas serão confeccionadas
conforme especificado no Art. 4º da Resolução Nº 7 do TJRR de 1992.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Medalha de premiação
Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 07/02/2022
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 57,14%

57,1%
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/1992/7_1992_1.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Resolucoes/Tribunal-Pleno/1992/7_1992_1.pdf


O que é

Identificar, estimular, premiar e compartilhar as ações que estejam alinhadas ao
cumprimento do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de Roraima e às
diretrizes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Objetivo

Planejamento e fomento de práticas inovadoras entre magistrados e servidores, como
forma de prestar reconhecimento público e valorizar as iniciativas voltadas para o
desenvolvimento de ações que contribuam para a construção de uma Justiça cada vez
melhor e comprometida com o cidadão.

Forma de atuação
Buscando a sinergia de magistrados e servidores em prol do incremento de um Poder
Judiciário cidadão, ético, célere e transparente, por meio de práticas inovadoras,
principalmente em áreas finalísticas, que propiciarão maior impacto no produto entregue
pelo Tribunal de Justiça de Roraima.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Prêmio de Inovação

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Presidência e Núcleo de Projetos
e Inovação 
Data de criação: 25/05/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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Fonte: NUCRI/TJRR

https://atos.cnj.jus.br/files/original1259312021060960c0bb3333a4f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1259312021060960c0bb3333a4f.pdf


O que é

Realizar ações (inaugurações, oficinas, palestras, entre outras) que ocorrerão durante a
semana comemorativa do trigésimo primeiro aniversário do TJRR e que guardam relação
com o objetivo estratégico de "Fortalecer a Comunicação Interna e Externa".

Objetivo

Realização de um evento comemorativo em alusão aos 31 anos do Tribunal de Justiça de
Roraima.

Forma de atuação
Em 25 de abril de 2022 o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima comemorou trinta e um
anos de instalação. Para registrar essa importante data foram realizados diversos eventos
de 25 a 29 de abril de 2022, com ações de reconhecimento e valorização de magistrados,
servidores e parceiros, ações de fortalecimento e aproximação do Poder Judiciário com o
cidadão roraimense e ações de disseminação da cultura de inovação no âmbito do TJRR.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Parcerias para a implementação dos objetivos

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Aniversário de 31 anos do TJRR

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Escritório de Cerimonial e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 25 a 29/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%

82

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15681-aniversario-tjrr-realiza-no-mes-de-abril-programacao-especial-em-alusao-as-comemoracoes-de-31-anos-2
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15681-aniversario-tjrr-realiza-no-mes-de-abril-programacao-especial-em-alusao-as-comemoracoes-de-31-anos-2


O que é

Contar com a participação dos Magistrados dos Tribunais Estaduais da Região Norte, 
 possibilitando o compartilhamento e cooperação, além da criação de um
repositório/banco de boas práticas;

Objetivo

Primeiro encontro, sediado em Roraima, para atendimento a Resolução CNJ nº 350, de 27
de outubro de 2020, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação
judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades, e a
Resolução CNJ n.º 436 de 28 de outubro de 2021, que altera a Resolução CNJ nº 350/2020.

Forma de atuação
O evento ocorreu nos dias 07 e 08 de abril. O primeiro dia do evento contou com a
palestra de abertura intitulada "Do instituto, princípios, forma prática e importância da
formação em juízo de cooperação", ministrada pela Dra. Elayne Cantuária (TJAP). O
segundo dia contou com a palestra de abertura: "Juizo de cooperação – experiência do
TJRO", ministrada pelo Dr. Rinaldo Forti da Silva, no período da manhã e no período da
tarde, o Dr.  Mário Guerreiro, ministrou a palestra: “A Resolução 350/CNJ – possibilidades
atuais e futuras do Juízo de Cooperação”. O evento contou ainda com debates e aplicação
de metodologias em grupos de trabalho.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Parcerias para a implementação dos objetivos

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

I Encontro dos juízes de 
Cooperação da Região Norte

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 07 e 08/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15670-no-tjrr-durante-encontro-de-juizes-da-regiao-norte-e-proposto-a-criacao-de-nucleo-de-cooperacao-regional
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15670-no-tjrr-durante-encontro-de-juizes-da-regiao-norte-e-proposto-a-criacao-de-nucleo-de-cooperacao-regional


O que é

Garantir melhores condições de trabalho aos servidores do Núcleo e prestar um
atendimento mais humanizado aos custodiados.

Objetivo

Construção da sede própria do Núcleo do Plantão Judicial e Audiências de Custódia -
NUPAC.

Forma de atuação
O Prédio contará com salas específicas para a realização da revista policial; sala para
perícias médicas; presença de celas reservadas para a comunidade LGBTQIA+; salas
específicas para o Ministério Público (MP), Defensoria Pública do Estado (DPE) e Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB); Cabines do tipo parlatório para diálogo entre o custodiado
e a defesa; Espaço específico para espera da família do custodiado; Sala para atendimento 
psicossocial e tradutor para estrangeiros.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal

Construção da sede do NUPAC

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

60%

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Plantão Judicial e
Audiências de Custódia, Subsecretaria de
Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão e
Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 05/02/2022
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 60%

Foto: SINFRA/TJRR
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O que é

Realizar um evento com qualidade, devolvendo aos participantes a tradução em tempo
real.

Objetivo

Trata-se das providências quanto a disponibilização de equipamento de tradução
simultânea para realização da palestra com o membro da Suprema Corte do Arizona (EUA)
Justice Clint Bolick.

Forma de atuação
Através da realização da palestra com o membro da Suprema Corte do Arizona (EUA)
Justice Clint Bolick, com tradução simultânea, tanto de forma presencial quanto online. O
evento contou com a participação de 203 pessoas presencialmente, 109 pessoas
acompanhando virtualmente a transmissão online em português e 47 pessoas
acompanhando a transmissão online em inglês. Público total de 359 pessoas.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tradução simultânea

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Escritório de Cerimonial e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 25/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15690-31-anos-do-tjrr-sessao-solene-com-homenagens-e-palestras-internacionais-marcam-a-data
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15690-31-anos-do-tjrr-sessao-solene-com-homenagens-e-palestras-internacionais-marcam-a-data


O que é

Reconhecer o trabalho dos estagiários do Poder Judiciário de Roraima e incentivá-los a
cumprir suas tarefas laborais com zelo.

Objetivo

Planejamento e Execução do evento Valorização dos Estagiários, ocorrido presencialmente
no Auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto.

Forma de atuação
O evento contou com um café da manhã e com a Palestra intitulada  "Faça acontecer:
Automotivação, Foco e Performance" por Elísia Martins Oliveira, Mestre em Educação
Superior e Reitora do Instituto de Educação de Roraima - IERR.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Valorização dos estagiários

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Setor de Atividades de Apoio,
Escritório de Cerimonial e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 12/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15678-valorizacao-tjrr-realiza-encontro-especial-com-estagiarios-de-nivel-medio-e-superior
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15678-valorizacao-tjrr-realiza-encontro-especial-com-estagiarios-de-nivel-medio-e-superior


O que é

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Comunicação Social a experiência e o
conhecimento, na prática, da estrutura e funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima, através da disseminação do conhecimento acerca da estrutura e organização
do TJRR com fito de que os futuros profissionais promovam informação.

Objetivo

Projeto de valorização da pessoa em formação, com ênfase nos acadêmicos do curso de
Comunicação Social.

Forma de atuação
O encontro ocorreu no Palácio da Justiça - Desembargador Robério Nunes dos Anjos,
contou com abertura oficial do Presidente Desembargador Cristóvão Súter, palestra
"Estrutura, funcionamento e impacto da comunicação no Poder Judiciário Estadual" e visita
ao Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais do TJRR.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Café com o Presidente - Acadêmicos
de Comunicação Social

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 29/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR

100%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15702-cafe-com-o-presidente-alunos-do-curso-de-comunicacao-social-visitam-tribunal-de-justica
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15702-cafe-com-o-presidente-alunos-do-curso-de-comunicacao-social-visitam-tribunal-de-justica


O que é

Integrar , quando os estudantes são chamados ao Tribunal de Justiça deste Estado para
um encontro e conversa com o Presidente, capacitar, quando durante a visita, os
acadêmicos serão instruídos acerca da estrutura e funcionamento organizacional do
Tribunal e  apresentar , quando não serão apenas instruídos, mas visitarão alguns setores
a fim de conhecer na prática o funcionamento de cada um, beneficiando não só o Tribunal
como toda a sociedade

Objetivo

Projeto de valorização da pessoa em formação, com ênfase nos acadêmicos do curso de
Direito.

Forma de atuação
Os encontros ocorrem no Palácio da Justiça - Desembargador Robério Nunes dos Anjos,
em diferentes etapas, contemplando uma Instituição de ensino em cada edição (Centro
Universitário Estácio da Amazônia, Universidade Estadual de Roraima, Faculdade
Cathedral e Universidade Federal de Roraima), a programação conta com uma roda de
conversa sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário Estadual, visita nas
unidades e gabinetes e encerramento com um coffee break.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Café com o Presidente - Acadêmicos
de Direito

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 29/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Promover a integração dos servidores e seus familiares e celebrar o amor e respeito ao
próximo, seguindo um roteiro de apresentações que contará com a participação de 
 magistrados, servidores, estagiários e terceirizados.

Objetivo

Realização de evento comemorativo, alusivo ao Natal de 2022, no auditório do Fórum
Advogado Sobral Pinto, com a participação de orquestra contratada e coral composto
pelos próprios servidores do TJRR. 

Forma de atuação
O Evento Natalino acontecerá no dia 16/12/2022, a partir das 19h. E seguirá o roteiro a
seguir: Recepção dos convidados pela dupla de cordas (violino e violoncelo), abertura com
palavras do Presidente do TJRR, Desembragador Cristóvão Suter, participação da
orquestra, coral dos servidores e encerramento com um coquetel natalino.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Cantata de Natal 2022

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação e
Núcleo de Comunicação e Relações
Institucionais
Data de criação: 16/12/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15678-valorizacao-tjrr-realiza-encontro-especial-com-estagiarios-de-nivel-medio-e-superior
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15678-valorizacao-tjrr-realiza-encontro-especial-com-estagiarios-de-nivel-medio-e-superior


O que é

Estimular a prática esportiva e recreativa entre magistrados e servidores, como
instrumento indispensável ao desenvolvimento físico e social dos participantes,
desenvolver o intercâmbio socioesportivo, ressaltando os aspectos formativos e de valores
humanos existentes em eventos dessa natureza e incrementar as boas relações entre as
unidades do TJRR, por meio das práticas desportivas.

Objetivo

Realização de uma copa interna de futebol society, por meio do Centro Médico e de
Qualidade de Vida, durante a semana de aniversário dos 31 anos do Tribunal de Justiça de
Roraima.

Forma de atuação
O Regulamento-geral do I Futjus - Torneio de futebol society, foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 4 de abril de 2022, ANO XXV - EDIÇÃO 7123, Pág. 06/43.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Copa TJRR de futebol society

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Centro Médico e de Qualidade de
Vida, Escritório de Cerimonial e Núcleo de
Projetos e Inovação 
Data de criação: 29/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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Foto: NUCRI/TJRR

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20220404.pdf
http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20220404.pdf


O que é

Criar as bases para a implantação de um programa de preservação digital para
documentos arquivísticos em sua fase permanente, garantindo a autenticidade, a
confidencialidade, a disponibilidade e a preservação dos documentos em meio digital,
preservando os registros das atividades do Tribunal e assegurando os direitos dos
cidadãos.

Objetivo

Projeto de ampliação das soluções eletrônicas que visa garantir maior disponibilidade das
informações, serviços e sistemas essenciais da justiça, além de assegurá-los com a devida
confiabilidade.

Forma de atuação
Através da implantação de um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq) no TJRR
conforme art. 34, da Resolução CNJ 324/2020. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Promoção da sustentabilidade 

Repositório Arquivístico Digital
Confiável - RDC-Arq

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Subsecretaria De Gestão
Documental, Secretaria de Tecnologia e
Informação e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 31/08/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%
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Foto: NUCRI/TJRR

https://memoria.tjrr.jus.br/index.php/acervo-historico-tjrr
https://memoria.tjrr.jus.br/index.php/acervo-historico-tjrr


O que é

Fomentar a cultura da inovação no âmbito do Poder Judiciário de Roraima por meio do
conhecimento e aplicação das abordagens de Design Sprint e Design Thinking.

Objetivo

Capacitação de representantes de unidades chaves do TJRR para fomentar a difusão da
cultura de inovação no Poder Judiciário de Roraima, munindo-os dos conhecimentos
básicos para o desenvolvimento de métodos ágeis e abordagens mais elaboradas, como o
design thinking, durante a semana de aniversário do Tribunal, visando diminuir gaps de
competências nessa área específica.

Forma de atuação
Foram ministrados cursos/oficinas de capacitação e aperfeiçoamento de servidores e
colaboradores durante a semana de 26 a 29 de abril de 2022. Foram três ações previstas
para o aperfeiçoamento em inovação, quais sejam: Práticas do Design Thinking em
processos de inovação, Métodos Ágeis para resolução de problemas complexos (Design
Sprint) e Palestra com tema voltado à inovação, criatividade, colaboração e educação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Semana de aperfeiçoamento
(Inovação e Design)

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 26 a 29/04/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15701-capacitacao-servidores-do-poder-judiciario-participam-de-oficinas-de-inovacao
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15701-capacitacao-servidores-do-poder-judiciario-participam-de-oficinas-de-inovacao


O que é

Viabilizar os recursos logísticos e administrativos necessários ao recebimento do
Excelentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik, para participar
da inauguração do Projeto " Novo padrão energético do Tribunal de Justiça de Roraima
(Energia Solar): Comarca de Mucajaí"  e  "Realização de Aula para residentes do Programa
de Residência Judicial" , no dia 28 de julho de 2022

Objetivo

Realização de um evento compatível com o reconhecimento do Conselho Nacional de
Justiça para com o Tribunal de Justiça de Roraima, considerado o mais verde do país, com
a proposta de participação do Excelentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel
Ilan Paciornik durante a solenidade de inauguração da matriz energética do TJRR na
Comarca de Mucajaí.

Forma de atuação
Realização da inauguração da matriz energética do TJRR – Comarca de Mucajaí e uma aula
especial sobre Jurisprudência do STJ no Tribunal de Justiça de Roraima, para os alunos da
Residência Jurídica e público em geral, no Fórum Adv. Sobral Pinto.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Visita do Ministro do STJ 
 Joel Ilan Paciornik

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 28/07/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15969-legislacao-penal-ministro-do-stj-profere-palestra-sobre-jurisprudencia-do-stj-no-tribunal-de-justica-de-roraima
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15969-legislacao-penal-ministro-do-stj-profere-palestra-sobre-jurisprudencia-do-stj-no-tribunal-de-justica-de-roraima


O que é

Promover a valorização e integração, através de uma programação de eventos recreativos
como: café da manhã com pocket show, apresentações musicais dos próprios magistrados
e servidores, entre outras atividades.

Objetivo

Conjunto de atividades realizadas durante a semana do servidor público (de 24 a 27 de
outubro), com o intuito de valorizar os servidores do TJRR, incentivando a dedicação e o
comprometimento com o trabalho, além de reconhecer seu importante papel na
administração pública. 

Forma de atuação
Através de um cronograma de ações.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Semana do servidor 2022

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Escritório de Cerimonial e Núcleo
de Projetos e Inovação 
Data de criação: 24 a 27/10/2022
Situação: concluido
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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Foto: NUCRI/TJRR



O que é

Implantar o projeto, inicialmente, no Centro Socioeducativo Homero de Souza Cruz Filho -
CSE visando o incentivo a cultura e à educação dos adolescentes com ações de fomento a
leitura.

Objetivo

É um projeto que visa engajar a leitura entre os adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas nas unidades do Estado para promover a educação não escolar, a reflexão
e o espírito crítico dos jovens.

Forma de atuação
Através do envio de livros de literatura infanto-juvenil e paradidáticos, especialmente, de
autores regionais para leitura mensal, com a entrega de um relatório de leitura para
incentivá-los a arte de escrever, promovendo premiação com estrelas por desempenho de
leitura. Os livros receberão etiquetas que informarão quantas estrelas valerão seus
resumos. E na conquista de 10 estrelas, o adolescente receberá um certificado, que será
entregue com a presença de seus familiares. Além disso, serão promovidos eventos
culturais e workshops visando reintegrar os adolescentes à sociedade, bem como envolver
a comunidade interna do Tribunal e a sociedade em geral por meio de campanha de
arrecadação de livros para instalação de uma Biblioteca no local atendido.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Educação de qualidade
Redução das desigualdades

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Leitura abre portas

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Biblioteca do TJRR,
Coordenadoria da Infância e Juventude, Grupo
de Monitoramento e fiscalização do sistema
prisional
Data de criação: 21/07/2022
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 33,1%

25,8%
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Foto: NUCRI/TJRR

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16186-campanha-doe-um-livro-gmf-do-poder-judiciario-de-roraima-entrega-livros-arrecadados-em-campanha-de-doacao-ao-cse
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16186-campanha-doe-um-livro-gmf-do-poder-judiciario-de-roraima-entrega-livros-arrecadados-em-campanha-de-doacao-ao-cse


O que é

São objetivos desse projeto: Acessar os serviços multissetoriais de resposta a violência
baseada em gênero(VGB) seguros e não estigmatizantes (psicossocial e jurídico), receber
apoio social e adquirir competências contextualmente relevantes e receber informações
sobre questões relacionadas aos direitos das mulheres. 

Objetivo

Um Safe Space é “um lugar estruturado onde a segurança física e emocional das mulheres
é respeitada e onde as mulheres são apoiadas através de processos de empoderamento
para procurarem, partilharem e obterem informações, acederem a serviços, expressarem-
se, melhorarem o bem-estar psicossocial e realizarem mais plenamente os seus direitos”.

Forma de atuação
Implantar nos Postos Avançados de Atendimento, espaços seguros para as mulheres
buscarem informações acerca das violências que sofrem ou podem ter sofrido, por meio
da capacitação do servidores naquelas localidades, para utilização do FONAR (Formulário
Nacional de Avaliação de Riscos).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Igualdade de gênero

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Safe Spaces - Postos Avançados

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Postos Avançados
Realizado por: Coordenadoria Estadual da
mulher em situação de violência doméstica e
familiar e Núcleo de Projetos e Inovação
Data de criação: setembro/outubro de 2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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Foto: NUCRI/TJRR

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16120-justica-cidada-tjrr-vai-implantar-espacos-seguros-em-postos-avancados-de-atendimento
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/16120-justica-cidada-tjrr-vai-implantar-espacos-seguros-em-postos-avancados-de-atendimento


O que é

Estabelecer uma rotina metodológica para as demandas que entram pelos canais
institucionais com o objetivo de desenvolver ações que visem a resolução de problemas
ou a implementação de serviços no âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima, em
específico, problemas ou serviços que se alinhem à estratégia do Poder Judiciário e ao
cumprimento de metas descritas no Planejamento Estratégico Institucional ou no Plano de
Gestão.

Objetivo

É um manual que comunica o propósito do Núcleo de Projetos e Inovação do TJRR e
estabelece, de forma clara, os serviços prestados no âmbito da sua competência.

Forma de atuação
Estabelecer as linhas gerais de atuação do Núcleo de Projetos e Inovação do TJRR, bem
como de outras unidades da Instituição, a partir do estabelecimento de uma metodologia
de gestão das iniciativas e dos projetos, fixando uma padronização no gerenciamento de
projetos, propiciando a unicidade de procedimentos para entregas com qualidade,
agilidade e economia e criação de um ambiente que propicia a inovação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Indústria, Inovação e Infraestruturas
Paz, justiça e Instituições Eficazes
Parcerias para a implementação dos objetivos

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Metodologia de Gestão de 
Iniciativas e Projetos - NPI

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

Comarca: Boa Vista
Realizado por: Núcleo de Projetos e Inovação
Data de criação: 21/07/2022
Situação: Em andamento
Percentual de cumprimento: 10%

66%
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O que é

Registrar o marco histórico de 1 ano do Programa Justiça Cidadã e demonstrar que as
ações educacionais ofertadas, convergem para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que fazem parte da chamada "Agenda 2030".

Objetivo

Realização de solenidade de reconhecimento do Programa Justiça Cidadã: unidade
Waimiri-Atroari, valorização dos serviços prestados pelo Posto Avançado, fortalecimento
da parceria e aproximação do Judiciário com o povo indígena.

Forma de atuação
Visita da comitiva do presidente do TJRR juntamente com os representantes do CNJ e do
sistema de justiça de Roraima, além de autoridades locais convidadas para o evento no
Posto Avançado de Atendimento Waimiri-Atroari.
Discursos dos representantes da comunidade indígena e Presidente, bem como a entrega
de certificados aos participantes dos cursos ofertados. E por fim a entrega do veículo
objeto da formalização do Termo de Permissão de uso.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Educação de qualidade
Vida terrestre 
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Aniversário do Programa Justiça
Cidadã-Waimiri Atroari
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Mais informações 

Comarca: Rorainópolis
Realizado por: Presidência, Vara da Justiça
Itinerante e Núcleo de Projetos e Inovação
Data de criação: 13 e 14/10/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

100%
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O que é

São objetivos dessa iniciativa: Despertar a vocação dos bacharéis em direito para o
exercício da magistratura estadual, promover o aprimoramento de conhecimentos,
habilidade e atitudes indispensáveis ao exercício da magistratura, por meio de intensivo
treinamento profissional em atividades jurídicas, sob a tutela de profissional da área
jurídica, desenvolver o senso de responsabilidade e ética dos residentes judiciais,
inerentes ao exercício de suas atividades profissionais e fortalecer as atividades de
pesquisa no Poder Judiciário de Roraima, que contemplem temas relacionados à atuação
do Poder Judiciário e sua prestação jurisdicional.

Objetivo

Realização de uma palestra com o Ministro do Superior Tribunal Militar, Sr. José Barroso
Filho a profissionais e discentes do Programa de Residência Judicial do Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima.

Forma de atuação
No dia 17/10/2022, das 16h às 17:30 foi realizada a palestra "Lei Geral de Proteção de
Dados" aos alunos da Residência Judicial (Atividade Extracurricular do Programa),
magistrados, servidores e colaboradores, na Sala de Sessões do Tribunal Pleno. No dia
18/10/2022, das 16h às 17h30 foi realizada a palestra "Quem seremos nós em terra de
ninguéns" para o público em geral, no Auditório do Fórum Adv. Sobral Pinto. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Palestra da Residência Judicial
- Ministro José Barroso Filho
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Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 17 e 18/10/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Compreender o instituto dos precedentes jurisprudenciais e ampliar as competências no
processo de formação no que diz respeito ao exercício da jurisdição.

Objetivo

Atividade extracurricular para a implementação de estratégias pedagógicas para
desenvolvimento de competências aos discentes do Programa de Residência Judicial.
Palestra com o tema: Os precedentes jurisprudenciais e o exercício da jurisdição.

Forma de atuação
Realização de uma capacitação em formato de palestra com o tema: Os precedentes
jurisprudenciais e o exercício da jurisdição, ministrada pelo Dr. Ricardo Chimenti.
Direcionada aos Residentes do Programa de Residência Judicial.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Acesso à justiça
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
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Mais informações 

100%

Palestra da Residência Judicial
- Dr. Ricardo Chimenti

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 01/07/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/15849-residencia-judicial-alunos-participam-de-palestra-sobre-precedentes-jurisprudenciais-e-o-exercicio-da-jurisdicao
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O que é

Planejar e desenvolver sessões colaborativas de abordagens de inovação.

Objetivo

Formação de laboratoristas para atuarem nos processos de inovação no âmbito do Poder
Judiciário de Roraima.

Forma de atuação
Através da realização de um curso de capacitação pela empresa WeGov, no formato
remoto e com carga horária de 16h. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Indústria, inovação e infraestrutura
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária 
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
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Mais informações 

100%

Capacitação de laboratoristas

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 14 a 22/07/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%
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O que é

A palestra tem o objetivo de compartilhar questões relativas ao Superior Tribunal de
Justiça, a posição, a função do STJ dentro do sistema de Justiça e suas transformações. 

Objetivo

Palestra proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sérgio Kukina, em
alusão ao aniversário da Escola do Poder Judiciário de Roraima e a abertura do 2º
semestre letivo da Residência Judicial. 

Forma de atuação
A palestra foi realizada no dia 19/08/22 pela Ejurr com o tema: O STJ no sistema de justiça,
para os alunos da Residência Jurídica e público em geral, no Fórum Adv. Sobral Pinto.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Indústria, inovação e infraestrutura
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária 
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Tribunal de Justiça de Roraima | Relatório 

Mais informações 

100%

Palestra da Residência Judicial
- Ministro Sérgio Kukina

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  Escola do Poder Judiciário de
Roraima e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 19/08/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Estabelecer uma ponte de comunicação entre o judiciário e a população, através do ensino
da comunicação básica. Tendo como base o trabalho desenvolvido pelos jornalistas dentro
e fora do Poder Judiciário. 

Objetivo

Realização de um curso com o objetivo de ensinar a manusear novos equipamentos
tecnológicos, para transmitir e receber informações. 

Forma de atuação
O curso foi ministrado na comunidade indígena Waimiri Atroari, atendendo suas
especificidades e necessidades. Workshop e Oficina em Comunicação e Mídia: o cotidiano
do repórter e a experiência da imprensa no Poder Judiciário no dia 13 de outubro de 2022
para um grupo de 20 (vinte) participantes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
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Mais informações 

100%

Workshop e Oficina de
Capacitação em Comunicação
e Mídia (Waimiri-Atroari)

Unidade jurisdicional: Posto Avançado Waimiri-
Atroari
Realizado por:  Núcleo de Comunicação e
Relações Institucionais, Escola do Poder
Judiciário de Roraima e Núcleo de Projetos e
Inovação 
Data de criação: 13/10/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Capacitar os participantes a estabelecer uma ponte de comunicação com a população,
tendo como base o trabalho desenvolvido pelos jornalistas dentro e fora do Poder
Judiciário.

Objetivo

Oferta de cursos de formação e aperfeiçoamento em Comunicação não violenta e a
experiência da imprensa no Poder Judiciário estão entre os temas trabalhados. Voltados
aos adolescentes e jovens da Escola Estadual Joaquim Nabuco, na sede do município de
Uiramutã e Escola Estadual Indígena Padre José Allamano, na Comunidade Indígena
Maturuca - Terra Indígena Raposa Serra do Sol - Uiramutã. 

Forma de atuação
A ação ocorreu por meio da Escola do Poder Judiciário de Roraima (Ejurr), com 16 horas
aulas, divididas em 2 turmas de 8 horas aula e abordou os temas “Comunicação e Mídia: o
cotidiano do repórter e a experiência da imprensa no Poder Judiciário'' e “Comunicação
não violenta: Por uma Escola Restaurativa”. Comunicação não violenta e a experiência da
imprensa no Poder Judiciário estão entre os temas trabalhados.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Educação de qualidade 

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade
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Mais informações 

100%

Curso de Formação e
Aperfeiçoamento em Comunicação
e Mídia (Uiramutã)

Unidade jurisdicional: Posto Avançado
Uiramutã
Realizado por:  Escola do Poder Judiciário de
Roraima e Núcleo de Projetos e Inovação  
Data de criação: 13 e 14/09/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Ofertar curso de Pilotagem de Drone nos dias 06 e 07 de outubro de 2022, na
Comunidade Waimiri- Atroari, para grupo de até 10 (dez) pessoas, incluindo-se indígenas e
servidores do Poder Judiciário.

Objetivo

Trata-se da proposta para capacitação básica de determinado grupo que atua na
fiscalização, monitoramento e preservação da área florestal indígena, por meio da
utilização de RPAS (Remotely Piloted Aircraft System)  Drone. Corresponde a uma das
ações comemorativas ao aniversário de primeiro ano do Programa Justiça Cidadã -
unidade Waimiri-Atroari.

Forma de atuação
A ação ocorreu por meio de curso com carga horaria de 16 horas, sendo divididas em 4
horas de aulas teóricas e 12 horas de aula prática, sendo certificado e entregue apostilas.
O público alvo são servidores do TJRR e indígenas da comunidade Waimiri Atroari. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Paz, justiça e instituições eficazes
Educação de qualidade

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Curso de pilotagem de drone -
Waimiri-Atroari
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100%

Comarca: Posto Avançado Waimiri-Atroari
Realizado por:  Escola do Poder Judiciário de
Roraima e Núcleo de Projetos e Inovação 
Data de criação: 06 e 07/10/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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O que é

Desenvolver e executar ações que promovam o tratamento, o acompanhamento e a
resolução consensual de conflitos que envolvam consumidores superendividados,
independentemente do limite de valor de suas dívidas, e, com isso, reinseri-los no
mercado de consumo sem restrições creditícias, auxiliá-los na reeducação financeira como
prevenção ao superendividamento.

Objetivo

Consiste em uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Roraima, vinculada ao Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC e aos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, para tratamento de situações de
superendividamento de consumidores.

Forma de atuação
Através do levantamento de demandas e intimação das partes (pessoas físicas e jurídicas)
para mutirões de audiências de mediação/conciliação, estabelecimento de calendário dos
mutirões (cronograma de audiências), inauguração do Núcleo de Conciliação e Mediação
de conflitos oriundos de superendividamento, vinculado ao CEJUSC de Boa Vista e
realização do evento "Superendividamento do consumidor: desafios para a justiça e para a
sociedade".

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Acesso à Justiça 
Paz, justiça e instituições eficazes

Macrodesafios do Poder Judiciário
Garantia dos direitos fundamentais
Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade

Semana Nacional de
conciliação 2022 - NUPEMEC
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Mais informações 

100%

Comarca: Boa Vista
Realizado por:  NUPEMEC, CEJUSCs e Núcleo de
Projetos e Inovação
Data de criação: 07 a 11/11/2022
Situação: Concluído
Percentual de cumprimento: 100%

Foto: NUCRI/TJRR
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