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PALAVRA DA PRESIDENTE 

 

"A autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de responsabilidade, e aquele que dela foi investido terá que prestar contas"  

(François, Nícolas - Medelim 1863) 

 

Minha primeira frase dita como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima foi: "Gosto de Trabalhar". E assim mantive 

cada dia dessa gestão: com trabalho e o sentimento de realização que dele provem. 

Os desafios foram duros e superá-los foi o dia-a-dia de cada um de nós. A escassez de recursos limitou projetos e gerou a única 

crise, a qual procuramos enfrentar com a verdade. A despeito de toda dificuldade continuamos a promover melhorias nas condições de trabalho 

para as quais preexistia recurso orçamentário destinado. 

Sem embargo, de punhado em punhado, de modo impessoal, superando as resistências, com responsabilidade, compromisso e 

eficiência realizamos muitos feitos e procuramos nossa proposta inicial de trabalho, sem olvidar do provérbio segundo o qual 'seremos todos 

conhecidos pelas pegadas que deixamos'.  

Todos esses feitos apresentados nesse relatório são frutos do empenho e dedicação de nossa equipe de trabalho capitaneada 

pelos secretários Elízio Melo - Secretaria Geral; Geysa Brasil -  Gestão Administrativa; Assis Souza - Orçamento e Finanças; Marcelo Oliveira - 

Tecnologia da Informação; Lincoln Silva - Desenvolvimento e Gestão de Pessoas; Cláudia Raquel - Infraestrutura e Logística, dos Coordenadores 

Tainah Westin - Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica; Josiane Lima Prado - Controle Interno e Kelvem de Almeida - Precatórios. 

Agradeço ainda às equipes das Assessorias de Comunicação e Cerimonial, cujo corpo técnico regido por Ana Marques e Olane 

Matos, somado ao talento de servidores e estagiários garantiu o desenvolvimento de campanhas que levam mensagens relevantes para a 

sociedade. 

 Lembro ainda de destacar o importante trabalhos das assessorias jurídicas, sempre atentas e zelando pela legalidade de cada ato 

e decisão que a Administração adotou. 
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Peço a Deus que guarde a dra. Graciete Sotto Mayor Ribeiro, que abraçou a Diretoria do Fórum Sobral Pinto, destemida e 

determinada a deixar um legado de ações que para sempre serão lembradas e reconhecidas pela excelência. 
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desembargador Almiro Padilha que sempre me deu a certeza de estar acompanhada nessa nobre missão.   
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que regeu com maestria e manteve afinado o coro de magistrados, servidores e instituições essenciais para o sistema de Justiça. 

 Credito, assim, a esse conjunto de pessoas, que trabalharam para o progresso do Judiciário roraimense, nos últimos dois anos, as 

vitórias que serão apresentadas. 

Por fim, agradeço ao dono da usina - Deus - que não nos deixou faltar força, coragem, lucidez e fé, quando a perda se fez 

inevitável e a vida tinha que seguir. Obrigada. 

Desª. Tânia Vasconcelos Dias 
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

 

 

MISSÃO 

Levar a justiças todos, de forma igualitária, ágil, acessível e transparente, garantindo a dignidade e a cidadania 

 

 

 

 

 

VISÃO 

Ser reconhecido, até dezembro de 2014, como um Poder célere, confiável, acessível e democrático em toda sua jurisdição 
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VALORES 

 
Credibilidade  

Ser crível em suas ações e decisões. 

 Ética  
Respeito aos princípios da moralidade, ressaltando a honra, a integridade, a dignidade e a probidade em todas as suas ações 

Transparência  
Manter-se diáfano, informando aos usuários, à sociedade, aos magistrados e aos  servidores suas ações administrativas e judicantes. 

Probidade  
Atuar sempre pautado na integridade e honradez dos seus membros e servidores. 

Imparcialidade  
Equidade, justiça, neutralidade e retidão com respeito à condição de julgar, observando os princípios do direito com imparcialidade e sabedoria. 

Acessibilidade  
Ser acessível a todos que procuram seus serviços, proporcionando um atendimento humanizado e eficiente. 

Modernidade  
Evoluir em sincronia com a sociedade e a tecnologia. 

Responsabilidade social e ambiental  
Melhoria de práticas socioambientais responsáveis, procurando sempre atender às necessidades imediatas da sociedade. 

Celeridade  
Observância das garantias constitucionais que asseguram a todos a efetivação dos direitos e da cidadania, possibilitando a toda sociedade o 

acesso a uma Justiça ágil e eficiente 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

O maior compromisso assumido pela gestão foi a melhoria da prestação do serviço jurisdicional de 1º grau. Assim sendo, todas as 

ações planejadas foram traduzidas no Plano Operacional de Gestão 2013-2015 e norteou cada iniciativa. 

Para melhor monitorar a progressão das iniciativas estratégicas, ao longo do biênio foram consolidadas as informações quanto ao 

desempenho de cada uma, tendo o resultado sido compartilhado com os responsáveis pela execução das ações durante as sete Reuniões de 

Análises Estratégicas – RAE's. 

Será apresentada a seguir uma análise integrada das principais realizações dentro das perspectivas: Recursos, Processos Internos e 

Sociedade. 
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MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA - 2013-2014

Levar a Justiça a todos, de forma igualitária, ágil, acessível e transparente, 

garantindo a dignidade e a cidadania. (Fazer Justiça)  Meta 20

Levar a Justiça a todos, de forma igualitária, ágil, acessível e transparente, 

garantindo a dignidade e a cidadania. (Fazer Justiça)  Meta 20

Ser reconhecido, até dezembro de 2014, como um Poder célere, confiável, 

acessível e democrático em toda sua jurisdição

 

Ser reconhecido, até dezembro de 2014, como um Poder célere, confiável, 

acessível e democrático em toda sua jurisdição

 

Credibilidade – Ética – Transparência – Probidade – Imparcialidade – 

Acessibilidade – Modernidade – Responsabilidade social e ambiental – 

Celeridade

Credibilidade – Ética – Transparência – Probidade – Imparcialidade – 

Acessibilidade – Modernidade – Responsabilidade social e ambiental – 

Celeridade

MISSÃOMISSÃO VISÃO DE FUTUROVISÃO DE FUTURO VALORESVALORES

R
EC

U
R

SO
S

P
R

O
C

ES
SO

S 
IN

TE
R

N
O

S

Ampliar e facilitar o acesso à justiça

Meta 14

Promover a cidadania, responsabilidade social e 

ambiental  

Metas 17 e 18

Aprimorar a comunicação com públicos internos e 

externos

Meta 19

Garantir o alinhamento estratégico de todas as 

unidades 

Meta 08

Fortalecer e harmonizar as relações entre poderes, 

setores e instituições 

Metas 09 e 10

Motivar e comprometer magistrados e servidores 

com a execução da estratégia

Metas 03 e 04

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 

dos magistrados e servidores

Meta 02

Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais e 

eficazes de tecnologia da informação e 

comunicação Meta 07

Garantir a infra-estrutura apropriada às atividades 

administrativas e jurisdicionais Metas 05 e 06

EFICIÊNCIA OPERACIONALEFICIÊNCIA OPERACIONAL

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e 

administrativos

Metas 11 e 12

Buscar a excelência na gestão de custos 

operacionais

Meta 13

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃOALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

ORÇAMENTOORÇAMENTO

Assegurar os recursos orçamentários para efetivação das ações estratégicas planejadas – Meta 01

Promover a efetividade no cumprimento das 

decisões judiciais 

Metas 15 e 16

ACESSO À JUSTIÇAACESSO À JUSTIÇA ATUAÇÃO INSTITUCIONALATUAÇÃO INSTITUCIONAL

SO
C

IE
D

A
D

E

GESTÃO DE PESSOASGESTÃO DE PESSOAS INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIAINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
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2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA 

 

O bom desempenho de um Tribunal de Justiça pode ser medido pela capacidade de atendimento da demanda processual. Neste viés, 

a Meta 1 do CNJ foi instituída para garantir mais agilidade, determinando o julgamento de uma quantidade de processos maior do que o número 

que entrou na Justiça no ano. A metodologia que enfatizava o julgamento foi aprimorada, passando a ser utilizado como critério o total de 

processos arquivados em relação ao distribuído. Entendeu-se que tal perspectiva representa de forma mais realista a boa atuação do judiciário.  

Importante observar ainda o aumento de 16,23% na demanda em 2014, que supera o crescimento nacional que foi de 14,3%. Esse 

cenário exige ações de gerenciamento estratégico do ingresso de ações no Poder Judiciário, de modo que tal aumento não comprometa a 

constante busca de eficiência operacional. Algumas ações nesse sentido foram realizadas na gestão e serão apresentadas em capítulo específico. 

 A tabela 1 representa os resultados do TJRR dentro das três perspectivas citadas: 

 

Tabela 01 – Comparação da produtividade do Tribunal de Justiça 2012-2014 

Processos 2012 2013 ∆ 2014 ∆

Distribuídos 58.660    69.361    18,2% 80.616    16,23%
Julgados 44.798    48.214    7,6% 60.406    25,29%
Baixados 48.876    52.532    7,5% 75.081    42,92%
IAD* 83% 76% -9,1% 93% 22,97%
*índice de atendimento da demanda  

Fonte: Sistema de Estatística  

 O IAD - Índice de Atendimento à Demanda - corresponde a paradigma de extrema relevância, pois representa numericamente a 

capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à demanda. Nota-se que houve um significativo incremento do índice em 2014, passado o 

IAD de 83% para 92%. É importante frisar que o ideal é que o índice supere 100%. Contudo, os números ora apresentados correspondem ao total 

de ações que entram no judiciário, inclusive aquelas que independem de sua atuação, como as ações investigatórias.  
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2.1. Segunda Instância 

Em 2013 houve aumento de 57,9% no total de processos julgados e 22,6% no total de processos distribuídos em relação ao ano 

anterior. Já em 2014 houve leve redução na demanda, contudo a produtividade aumentou em 16,71% (869 processos em números absolutos). É 

importante frisar que mesmo com o número reduzido de desembargadores com o qual contou esta Corte no período de 2013 e 2014, ainda 

assim sua produtividade foi superada de forma significativa. 

Na Tabela 2 é possível visualizar os números1 dos processos distribuídos, julgados e baixados na Segunda Instância do Tribunal de 

Justiça, com a variação entre os anos de 2012, 2013 e 2014. 

 

Tabela 02 - Comparação da produtividade da segunda instância 2012-2014  

     

 

Fonte: Sistema de Estatística disponível na intranet 
 

2.2. Primeira Instância 

Durante o exercício de 2014, as ações foram direcionadas para a baixa de processos, alinhando os objetivos internos aos critérios de 

avaliação do Programa Justiça em Números. Algumas inovações foram feitas, como a redução da taxa de congestionamento ser incluído como 

critério para concessão da GAD, assim como o trabalho realizado pelo mutirão que focou nos atos pós-sentença, com objetivo de arquivar o 

maior número de processos possível. O resultado das ações é percebido na variação do índice de baixados entre 2013 e 2014, com destaque para 

Processos 2012 2013 ∆ 2014 ∆

Distribuídos 4.522      5.544      22,6% 5.444      -1,80%
Julgados 3.293      5.200      57,9% 6.069      16,71%
Baixados 2.841      3.085      8,6% 6.918      124,25%
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a 2ª Vara da Fazenda Pública, Juizado Criminal e 2ª Vara Cível de Competência Residual, que incrementaram seus baixados em 641%, 160% e 

159%, respectivamente, conforme se observa na Tabela 03: 

Tabela 03 – Comparação da produtividade das unidades judiciais de primeiro grau da capital 2012-2014 

Fonte: Sistema de Estatística disponível na intranet 

 

2012 2013 ∆ 2014 ∆ 2012 2013 ∆ 2014 ∆ 2012 2013 ∆ 2014 ∆

1ª VARA DA FAMÍLIA 1.552     1.426     -8,1% 1.395     -2,2% 1.130     1.392     23% 1.460     4,9% 2.028     1.506     -25,7% 1.796     19%

2ª VARA DA FAMÍLIA 1.456     1.413     -3,0% 1.362     -3,6% 1.352     1.223     -10% 1.293     5,7% 1.657     1.203     -27,4% 1.566     30%

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 907         889         -2,0% 871         -2,0% 930         713         -23% 765         7,3% 1.200     1.111     -7,4% 1.252     13%

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 965         913         -5,4% 819         -10,3% 839         762         -9% 1.164     52,8% 610         471         -22,8% 3.492     641%

1ª VARA CÍVEL RESIDUAL 2.782     2.949     6,0% 3.371     14,3% 2.524     2.551     1% 2.453     -3,8% 2.117     2.225     5,1% 2.147     -4%

2ª VARA CÍVEL RESIDUAL 3.067     2.934     -4,3% 3.387     15,4% 2.213     1.778     -20% 2.971     67,1% 1.786     1.471     -17,6% 3.806     159%

3ª VARA CÍVEL RESIDUAL 2.962     2.927     -1,2% 3.385     15,6% 2.033     1.679     -17% 3.172     88,9% 2.341     1.641     -29,9% 2.619     60%

4ª VARA CÍVEL RESIDUAL 3.736     2.940     -21,3% 3.392     15,4% 2.290     939         -59% 3.918     317,3% 994         1.677     68,7% 3.559     112%

1ª CRIMINAL DO JÚRI E MILITAR 206         255         23,8% 234         -8,2% 142         105         -26% 66           -37,1% 266         233         -12,4% 242         4%

2ª CRIMINAL DO JÚRI E MILITAR 242         326         34,7% 231         -29,1% 112         91           -19% 104         14,3% 242         284         17,4% 210         -26%

1ª VARA CRIMINAL RESIDUAL 874         1.304     49,2% 1.562     19,8% 421         262         -38% 467         78,2% 923         757         -18,0% 1.700     125%

2ª VARA CRIMINAL RESIDUAL 930         1.335     43,5% 1.656     24,0% 562         626         11% 461         -26,4% 797         1.906     139,1% 1.348     -29%

3ª VARA CRIMINAL RESIDUAL 906         1.147     26,6% 1.479     28,9% 494         404         -18% 357         -11,6% 946         983         3,9% 1.303     33%

VARA CRIMES TRAFICO 908         873         -3,9% 886         1,5% 337         692         105% 656         -5,2% 831         754         -9,3% 767         2%

VARA DE EXECUÇÃO PENAL 486         491         1,0% 582         18,5% 244         211         -14% 240         13,7% 527         312         -40,8% 576         85%

INFÂNCIA E JUVENTUDE 2.023     1.640     -18,9% 1.689     3,0% 1.676     1.682     0% 1.639     -2,6% 1.877     2.038     8,6% 1.815     -11%

JUIZADO VDF C MULHER 2.277     4.096     79,9% 3.748     -8,5% 1.256     1.668     33% 1.826     9,5% 1.104     1.984     79,7% 2.435     23%

VARA ITINERANTE 6.421     6.140     -4,4% 5.611     -8,6% 6.326     6.296     0% 5.596     -11,1% 6.596     6.243     -5,4% 6.109     -2%

1º JUIZADO CÍVEL 3.301     4.711     42,7% 5.927     25,8% 3.667     4.232     15% 4.425     4,6% 2.964     3.375     13,9% 4.616     37%

2º JUIZADO CÍVEL 3.273     4.555     39,2% 6.074     33,3% 3.606     4.290     19% 5.626     31,1% 3.001     3.900     30,0% 5.162     32%

3º JUIZADO CÍVEL 3.400     4.700     38,2% 5.894     25,4% 3.570     4.274     20% 5.308     24,2% 2.910     4.547     56,3% 3.756     -17%

1º JESP CRIM. EXEC. 1.773     1.758     -0,8% 2.460     39,9% 1.097     1.071     -2% 1.665     55,5% 1.842     1.341     -27,2% 3.485     160%

TURMA RECURSAL* 1725 2.786     61,5% 3.310     18,8% 14           119         750% 455         282,4% 1.718     1.686     -1,9% 3.452     105%

* Valor decorrente de falha na alimentação do sistema na unidade que foi corrigido em 2014 sem, contudo,  refletir retroativamente

** Os quantitativos do Juizado da Fazenda no quadro geral

Processos
Distribuídos Julgados Baixados
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2.2.1. Comarcas do Interior 

No que tange à demanda das Comarcas do Interior, observa-se na Tabela 04 um crescimento acentuado na distribuição no ano de 

2013. Tal fato deve-se, em parte, à implantação da nova versão do PROJUDI, que ampliou o acesso à justiça por meio eletrônico. O quantitativo de 

julgados também aumentou em 17,77% no primeiro ano de gestão, e 18,72% no segundo, conforme tabela 4. Importante frisar o apoio dado às 

Comarcas no período, com visitas realizadas pela Presidência e lotação de novos servidores. 

As diversas ações descritas a seguir resultaram nos avanços da atuação jurisdicional desta Corte evidenciados nos dados acima. O 

desafio de promover a celeridade com qualidade, diante de uma demanda que cresce acima da média, é premente e impulsionou as realizações 

durante o biênio 2013-2015. Todas as intervenções, fossem diretamente na área judicial ou administrativas, sempre tencionaram a ampliação da 

boa prestação jurisdicional a o atendimento das demandas da sociedade.  

 

Tabela 04 - Comparação da produtividade das Comarcas do Interior 2012-2014  

 

Fonte: sistema de estatística disponível na intranet 

2012 2013 ∆ 2014 ∆ 2012 2013 ∆ 2014 ∆ 2012 2013 ∆ 2014 ∆

ALTO ALEGRE 601      661      9,98% 728      10,14% 353      392      11,05% 349 -10,97% 654      476      -27,22% 651       36,76%

BONFIM 785      1.005  28,03% 1.000  -0,50% 423      575      35,93% 595 3,48% 642      678      5,61% 902       33,04%

CARACARAÍ 1.033  1.150  11,33% 1.317  14,52% 741      633      -14,57% 637 0,63% 831      1.060  27,56% 1.403    32,36%

MUCAJAÍ 1.396  1.601  14,68% 1.881  17,49% 981      885      -9,79% 703 -20,56% 890      1.417  59,21% 1.341    -5,36%

PACARAIMA 1.159  1.361  17,43% 1.122  -17,56% 496      800      61,29% 595 -25,63% 799      948      18,65% 1.087    14,66%

RORAINÓPOLIS 1.612  1.965  21,90% 1.403  -28,60% 937      1.248  33,19% 1836 47,12% 1.753  1.610  -8,16% 2.339    45,28%

SÃO LUIZ DO ANAUÁ 1.291  2.096  62,35% 2.282  8,87% 604      808      33,77% 1626 101,24% 1.189  1.202  1,09% 2.480    106,32%

TOTAL 7.877  9.839  24,91% 9.733  -1,08% 4.535  5.341  17,77% 6341 18,72% 6.758  7.391  9,37% 10.203 38,05%

Distribuídos Julgados Baixados
Comarcas
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3. PRINCIPAIS AÇÕES DA GESTÃO 

3.1. PERSPECTIVA: RECURSOS 

 

TEMA: ORÇAMENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Assegurar os recursos para efetivação das ações estratégicas planejadas.  
 

A sociedade espera que a gestão de recursos públicos preze pelo atendimento de suas necessidades, por meio da concretização dos 

objetivos da ação governamental, não podendo resultar em empecilho na busca pelos resultados estabelecidos. Neste sentido, o Poder Judiciário 

do Estado de Roraima deve estar pautado na consciência de que é necessário gerir de forma efetiva e eficiente o seu orçamento.  

 

� Solidificação do Orçamento Participativo 
 

As propostas orçamentárias elaboradas e encaminhadas pela presente gestão, além de obedecerem a todos os dispositivos legais 

pertinentes, foram resultado de criterioso levantamento de necessidades junto a todas as unidades gestoras e posteriormente compartilhadas 

com representantes dos magistrados e servidores para assegurar, além da legalidade, sua legitimidade. 

 Compete à Secretaria de Orçamento e Finanças e demais unidades subordinadas a gestão orçamentária, financeira e contábil do 

Poder Judiciário, que conta com duas unidades orçamentárias:  

 

� Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR  

� Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNDEJURR 
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a) Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça 

Acerca do montante gerido, as propostas orçamentárias com a fixação das necessidades desta Corte foram elaboradas e 

encaminhadas ao Poder Executivo. Contudo, o orçamento aprovado para o Poder Judiciário sempre é aquém do solicitado, sendo necessária 

suplementação, conforme se observa na Tabela 5: 

 

Tabela 05 – Comparação dos valores das propostas orçamentárias solicitadas e aprovadas e respectivas suplementações 2012-2014.  

Ano 
Orçamento Proposto 

(OP) 
Orçamento Aprovado  Suplementação 

Orçamento Anual Total 
(OAT) 

Δ% (OAT-OP) Executado 

2012 R$ 160.822.000,00 R$ 117.002.011,00 R$ 0,00 R$ 117.002.011,00 -27,24% 98,23% 

2013 R$ 162.355.660,00 R$ 124.477.079,00 R$ 7.650.380,00 R$ 132.127.459,00 -18,62% 98,67% 

2014 R$ 179.006.919,00   R$ 144.586.488,00 R$ 0,00 R$ 144.586.488,00 -19,22% 98,95% 

Fonte: Divisão de Orçamento da SOF.             

      

Ainda que se constate a permanência do déficit entre os valores do orçamento solicitado e o orçamento aprovado para cada 

exercício, convém salientar que essa lacuna foi reduzido para menos de 20% na presente gestão, o que denota que a priorização do orçamento 

não se ateve apenas nos aspectos técnicos da fase de elaboração, mas também no acompanhamento da proposta até a sua aprovação. Isto 

permitiu assegurar recursos para todas as ações de investimento realizadas pela gestão, visto que não houve qualquer descontinuidade ou 

contingenciamento no que tange às despesas de capital. Convém salientar que a execução orçamentária ultrapassou os 98% durante os dois 

exercícios compreendidos pela gestão. 

Considerando o gasto com Pessoal e Encargos Sociais, despesa que tem um acompanhamento específico, estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF observa-se, na tabela 6 que, do teto legal de 6% permitido ao TJRR, a participação nunca alcançou nem 4% em 

relação à Receita Corrente líquida nos últimos dez exercícios:  
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Tabela 06 - Demonstrativo das Despesas de Pessoal em relação à RCL 2005-2014 

ANO RCL (A) DESPESA PESSOAL (B) ÍNDICE % (B/A) LIMITE 6% 

2005 R$ 1.038.551.000 R$ 29.632.000 2,85 % R$ 62.313.060

2006 R$ 1.200.017.799 R$ 35.704.016 2,98 % R$ 72.001.067

2007 R$ 1.314.561.621 R$ 32.072.547 2,44 % R$ 78.873.697

2008 R$ 1.596.731.657 R$ 34.826.078 2,18 % R$ 95.803.899

2009 R$ 1.641.154.003 R$ 52.801.788 3,22 % R$ 98.469.240

2010 R$ 1.788.226.378 R$ 67.209.006 3,76% R$07.293.583

2011 R$ 2.363.618.533 R$ 63.622.474 2,69% R$ 141.817.112

2012 R$ 2.377.958.471 R$ 83.723.399 3,52% R$ 142.677.508

2013 R$ 2.403.819.726 R$ 94.123.376 3,92% R$ 144.229.183

2014 R$ 2.706.996.950    R$ 108.018.873 3,99% R$ 162.419.817

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal 3º quadrimestre de cada exercício. 

 

 Em que pese a despesa com pessoal do TJRR manter-se sempre mais de 30% abaixo do limite prudencial da LRF (que é de 5,70% da 

Receita Corrente Líquida - RCL), o déficit entre o orçamento proposto e o aprovado acaba por limitar tanto a expansão do quadro de pessoal em 

larga escala quanto o acréscimo à remuneração dos servidores, mesmo com a ampla margem para expansão de despesa que existe, em tese. 

 

b) Unidade Orçamentária: Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima – FUNDEJURR 

No que tange aos recursos consignados no orçamento do Fundo Especial do Poder Judiciário, é pertinente destacar que a dotação 

orçamentária inicial e a suplementação podem ser observadas na tabela 07: 
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Tabela 07 - Comparação do Orçamento Anual do FUNDEJURR 2012- 2014. 

Ano Orçamento Proposto (OP) Suplementação 
Orçamento Anual Total 

(OAT) 
Executado 

2012 R$ 2.066.145,00 R$27.269.536,00 R$ 29.335.681,00 87,12% 

2013 R$ 2.277.873,00 R$23.039.658,63 R$ 25.317.531,63 87,12% 

2014 R$ 2.487.494,00 R$ 29.619.026,00 R$ 32.106.520,00 99,33% 

 Fonte: Divisão de Orçamento da SOF.  

 

A suplementação registrada em cada exercício decorre de superávit financeiro, aplicação financeira, dentre outras fontes de receitas. 

Merece destaque o percentual de 99,33% de execução dos recursos disponíveis no FUNDEJRR em 2014. 

 

� Revisão do Regimento de Custas 
 

 Com a aprovação do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima - COJERR, por meio da LCE n.º 221 de 09 de 

janeiro de 2014,  o recolhimento de custas processuais passou a ser efetuado em cota única, quando do ingresso da petição (art. 89). A nova 

metodologia permitiu um incremento na arrecadação na ordem de 39% no exercício de 2014 em comparação ao de 2013, conforme Gráfico 01: 

 

Gráfico 01 - Evolução da Arrecadação de Custas e Emolumentos 2013-2014 
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3.2. PERSPECTIVA: RECURSOS 

TEMA: GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de magistrados e servidores 
               Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia   
 

Valorizar aqueles que cooperam para a prestação do serviço jurisdicional, direta ou indiretamente, foi pontual neste biênio, não 

apenas para a sua melhoria, mas também pela consciência da nobreza do trabalho do judiciário. Ademais, algumas atividades acabam sendo 

penosas devido ao seu volume, que decorre da demanda crescente já demonstrada. Diante disso, foi fundamental a atuação da administração no 

sentido de promover a qualidade de vida de servidores e magistrados. 

O início dos trabalhos de mapeamento de competências figurou como prioridade nesta gestão, em função da convicção de que 

habilidades podem ser otimizadas quando devidamente alocadas, pois “o servidor certo no setor certo” promove a auto realização e a melhoria 

de sua atuação. Apenas por meio do mapeamento de competências é possível estabelecer o Plano de Capacitação de acordo com a real 

necessidade de todos integrantes desta Corte e, por consequência, alcançar o desenvolvimento de todo o quadro de pessoal do TJRR.  

 

� Adequação do Horário de Expediente 
  

A definição da nova jornada dos servidores partiu da constatação de que as sete horas instauradas por força da Resolução CNJ nº 88, 

de 08.09.2009, não resultavam em efetivo trabalho. A despeito da norma prever jornada ininterrupta, o período de 8 às 15h favorecia as pausas 

para almoço, fazendo da jornada imposta algo meramente formal. 

Além de adequar a norma às seis horas que de fato eram laboradas, a mudança do horário buscou otimizar os recursos despendidos 

pela área meio que, por força de Resolução, laborava de 8h às 18h, ainda que a demanda não justificasse o funcionamento de todas as unidades. 
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Ambas as premissas, produtividade e economicidade, foram constatadas com resultado positivo após o período de apuração. É 

importante ressaltar, contudo, que a carga horária dos servidores corresponde apenas a uma de muitas variáveis que culminam em 

produtividade, principalmente quando se trata de uma organização do porte do TJRR. 

O retorno da carga horária diária dos servidores que não recebem gratificação de produtividade para 6 horas produziu ganho na 

qualidade de vida dos servidores e seus familiares sem que a produtividade do TJRR sofresse redução. Pelo contrário, o número de processos 

baixados por servidor subiu de 60,45 em 2012 para 91,87 em 2014. Ressalta-se que a Gratificação de Produtividade permanece mantida para 

todos os servidores que necessitem cumprir jornada de trabalho de 8h diárias, o que mantém o horário de funcionamento das serventias 

judiciais de 08 as 18h, ininterruptamente. 

� Adoção de mecanismo informatizado de controle de frequência para todos os servidores 

 

Dentre as solicitações apresentadas nos encontros da gestão com os magistrados, destaca-se o pedido de implantação de um sistema 

de ponto eletrônico, com o intuito assegurar a pontualidade dos servidores. O pleito foi compartilhado com os escrivães e ratificado por esses, 

sob o argumento de que tal medida facilitaria a gestão da equipe do cartório. Em outubro de 2013, o sistema de ponto eletrônico foi implantado 

por meio da Resolução nº 34, de 07.08.2013, e está em funcionamento até a presente data.  

Imprescindível registrar que toda ação depende de controle para assegurar seus resultados, podendo, para tanto, ser aplicado o Ciclo 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). Após cerca de dez meses de sua instalação, é necessária a mensuração das mudanças (check) junto aos Magistrados, 

Diretores de Secretaria e demais gestores, para averiguar se a ação trouxe os resultados almejados, fazendo-se, em seguida, as ações corretivas 

(act), caso necessárias.  
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� Revisão do Plano de Cargos e Salários 
 

Uma das ações traçadas para alcançar a Meta 04 do POG 2013/2014 foi a revisão do Plano de Cargos e Salários dos servidores deste 

Poder.  Uma comissão multidisciplinar foi designada para realizar os estudos e propor a nova regulamentação, os quais originaram a LCE n.º 227, 

de 04 de agosto de 2014, que entrou em vigor em 1º de novembro de 2014. Vários benefícios foram introduzidos pela norma e já são 

concedidos:  

 

� Auxílio Creche  

� Licença Prêmio 

� Diferença individual aos oficiais de justiça em extinção. 

� Aproveitamento em novo concurso do tempo laborado em cargo anterior no Tribunal para fins de progressão funcional. 

� Mudança da data-base de revisão dos vencimentos e proventos dos servidores para 1º de janeiro de cada exercício. 

 

Também foram contemplados outros benefícios, cuja implementação ainda está condicionada à disponibilidade de recursos 

orçamentários. São eles: 

 

� Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, que materializará a priorização da atividade jurisdicional e deverá causar reflexos positivos na 

produtividade somada a já existente Gratificação Anual de Desempenho - GAD. 

� O Auxílio-Qualificação, que foi instituído de forma inédita e proporcionará condições motivadoras aos servidores que buscam a 

qualificação continuada. 
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Por fim, cabe registrar que foi ampliado de 50 para 65 o percentual de cargos em comissão a serem providos exclusivamente por 

servidores efetivos. 

� Correção da Tabela de Progressão Funcional dos servidores efetivos 
  

A LCE n.º 215/2013 restabeleceu o percentual de 10% concedido a cada nível de progressão funcional dos servidores após 10 anos, 

visto que esse percentual vigorou de 1996 a outubro de 2004. Entre 2008 e 2013, o percentual de progressão funcional foi de 7,5%.  

Tal correção, considerando que a ascensão na tabela de progressão é cumulativa, refletiu em aumento real do vencimento da grande 

maioria dos servidores, excetuando apenas os que estão em estágio probatório. O aumento real imediato no vencimento dos servidores em 

janeiro de 2014 oscilou de 2,33% para os que estavam no Nível II até 28,77% para os servidores que estavam no Nível XII, o maior possível na 

data em comento, dentre os servidores do quadro efetivo.  

Insta salientar que a correção da tabela de progressão representou um aumento real e direto em 1º de janeiro de 2014 (em 

comparação com 30 de junho de 2013) de 37,97% do vencimento do Nível XV, que é o vencimento final estabelecido para todas as carreiras de 

servidores efetivos, independentemente do grau de escolaridade (TJNS, TJNM e TJNF). O Gráfico 2 exemplifica o impacto da correção da tabela 

de progressão no cargo de Técnico Judiciário, que concentra mais de 70% dos servidores efetivos desta Corte: 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Gráfico 02 – Comparação da Tabela de Progressão do cargo de Técnico Judiciário - jun/2013 e jan/2014 

 

 

� Gestão por Competências 
 

Durante o ano de 2014, os membros do Comitê de Implantação do Programa de Gestão por Competências e outros servidores foram 

capacitados, e assim puderam compreender o funcionamento do modelo de gestão. Constatou-se que a implementação da Gestão por 

Competências é um processo longo e contínuo, que exigirá apoio de todos os servidores e em especial da alta gestão do Tribunal de Justiça para 

alcançar os objetivos pretendidos.  

A primeira fase de implantação foi concluída em dezembro de 2014 e consistiu no mapeamento das Competências Gerenciais Gerais, 

ou seja, as competências necessárias para que os servidores ocupem cargo de direção e chefia no TJRR. A matriz de Competências Gerenciais 

Gerais foi construída pelo Comitê Gestor através da investigação documental, utilizando como parâmetros o Plano Diretor 2010-2014 e 

Planejamentos Estratégico e Operacional, além da observação do trabalho já realizado em outros Tribunais.  

O resultado desta investigação foi a apresentação e definição de 28 competências gerenciais gerais, das quais, foram escolhidas 10 

para formarem a matriz da pesquisa. A pesquisa de validação foi realizada com os titulares dos cargos de chefia e direção deste Tribunal, 
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contando com a adesão de 72,7% desses servidores. O percentual ultrapassou a meta estipulada para validação das competências, consolidando 

a Gestão do Conhecimento, a Gestão Estratégica, a Gestão de Pessoas, a Inovação e a Resolução de Problemas como competências essenciais 

para qualquer gestor do TJRR.  

 A próxima fase do projeto consistirá na avaliação dessas competências validadas, com todos os servidores que exercem cargo de 

chefia e direção no Órgão. O projeto de implantação está construído gradativamente a partir da evolução de cada etapa, com a expectativa de 

inserção de outros subsistemas de Gestão de Pessoas, como a seleção e a avaliação de desempenho por competências. 

 

� Plano Anual de Capacitação 
  

A Meta 2 do Planejamento Operacional de Gestão consistia em alcançar, anualmente, 90% do plano de capacitação. A Secretaria de 

Gestão de Pessoas, em conjunto com a Escola do Judiciário iniciaram em 2013 o planejamento e a construção dos Planos Anuais de Capacitação 

para magistrados e servidores do TJRR.  

Após a realização da fase de levantamento das necessidades de treinamento em 2013 e com a entrada em vigor da LCE nº 221/2014 

(Novo COJERR), todo o planejamento e execução de cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial, a capacitação e o aperfeiçoamento de 

magistrados e de formadores, bem como cursos de formação e a capacitação de servidores passou a ser de competência exclusiva da EJURR. 

Dessa forma, a finalização dos Planos Anuais de Capacitação, assim como sua execução passaram a ser coordenados pela Escola do Judiciário, 

cujos resultados do exercício 2014 encontram-se sintetizados na Tabela 08: 

 

 Tabela 08 - Dados do Plano Anual de Capacitação Executado em 2014. 

Horas de 
Treinamento 

Quantidade de 
Participantes 

Custo Total 
Custo por 

Participante 
Custo por Hora 

Custo por Hora por 
Participante 

775,75 490 R$ 395.282,83 R$806,70 R$509,55 R$ 1,04 
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A adoção do Plano Anual de Capacitação permitiu que a EJURR realizasse 39 cursos de capacitação no exercício de 2014, um 

crescimento exponencial em comparação ao exercício de 2013, quando foram realizados 06 cursos. Nesse ponto torna-se pertinente salientar 

não só o aumento na quantidade de cursos e de servidores capacitados, mas a efetiva priorização das ações de capacitação voltadas para a 

atividade jurisdicional em relação ao anteriormente realizado.  

 

Em 2012 apenas 4% das ações de capacitação foram voltadas para a atividade finalística desta Corte. Em 2014 essas ações 

aumentaram mais de dez vezes, visto que 42% dos 263 servidores capacitados em 2014 prestam serviços na atividade jurisdicional de 1º e 2º 

graus, conforme Tabela 09: 

 

 Tabela 09 - Quantidade de Servidores Capacitados por Área de Atuação 

 

Área De Atuação 
Quantidade de 

Servidores 
Percentual de 

servidores 
Total de 

Investimentos 
Percentual de 
investimento 

Área Fim 123 42% R$ 160.541,49 42% 

Área Meio 162 55% R$ 223.948,69 57% 

Outras Unidades 008 2,7% R$ 10.792,71 2,7% 

Total de servidores qualificados 293 100% R$ 395.282,83 100% 

Fonte: EJURR.  

 

Impende ressaltar que a área meio e sua qualificação possuem desdobramentos também na área judicial, vez que essa existe para 

dar todo o suporte ao bom andamento da prestação jurisdicional. 
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� Programa de Qualidade de Vida e Saúde 
 

O Programa Equilíbrio foi motivado por uma série de estudos, cujo resultado apontou para a necessidade de maior atenção à saúde 

de magistrados e servidores. Instituído pela Portaria nº 1037/2014 e lançado em 17 de agosto do mesmo ano, o programa teve o intuito de 

promover a qualidade de vida incentivando a adoção de hábitos mais saudáveis.  

Por meio da Portaria nº 1038/2014, foi designada uma Comissão da Qualidade de Vida e Saúde para manutenção e desenvolvimento 

das atividades do programa, dentre as quais se destacam: 

 

� Abril: Rosa e Azul: palestras de orientação sobre a prevenção de Câncer de Mama e Próstata, realizada no dia 11 de abril de 2014, no 

Auditório do Fórum Adv. Sobral Pinto, proferidas pelos médicos Drª. Magnólia Rocha e Dr. Mário Maciel. O evento foi alusivo ao Dia Mundial 

da Saúde (07/04) e Dia Mundial de Combate ao Câncer (08/04). 

 
� Coral do Judiciário: oficinas de técnica vocal e de canto coral, realizadas no período de 1º a 22 de julho de 2014, que resultaram na 

formação do Coral "Acórdãos & Acordes". O grupo é integrado por servidores e dependentes e tem a finalidade de promover a saúde da 

voz. Além das oficinas, o grupo tem se apresentado em eventos do TJRR. 

 
� Projeto de Corrida de Rua "I Volta Jurídica": realizada no dia 17 de agosto de 2014 com o escopo de estimular hábitos saudáveis por 

meio de prática esportiva e de promover a integração entre magistrados, servidores, membros e servidores dos órgãos parceiros. O 

evento contou com a colaboração de servidores de diversos setores do Tribunal e de instituições públicas ligadas à área judicante. Houve 

mais de 1000 (mil) atletas inscritos entre magistrados, promotores, procuradores, servidores e pessoas da comunidade. 
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� Equipe de corrida e caminhada Célere: lançado oficialmente no dia 17 de agosto de 2014, data do início do Programa "Equilíbrio", a 

equipe Célere realiza atividades de corrida e caminhada todas as segundas, quartas e sextas-feiras, e conta, atualmente, com cerca de 15 

(quinze) participantes, entre servidores, dependentes e convidados. 

 
� Projeto Sentença&Arte: o projeto consiste em realizar saraus periódicos e itinerantes nas unidade desta Corte, valorizando os talentos de 

magistrados e servidores. Como resultado, foram realizados dois Saraus na Rampa, em 31.10 e 11.12.2014 com apresentações artísticas 

de dança, música, poesia, obras de artes plásticas e literárias. 

 
� Dia do Servidor: realizado no dia 1º de novembro de 2014 no Clube da Caixa Econômica Federal com diversas atividades, jogos e torneios 

esportivos, além de recreação e apresentações musicais. 

 
� Fórum da Fala: nesse projeto, iniciado em 2014, os servidores se reúnem semanalmente para discutir temas relacionados à oratória e 

trocar experiências e conhecimentos, domínio e a habilidade de falar e fazer apresentações em público com segurança e desenvoltura. 

 

 

� Pesquisa de Clima Organizacional 
  

A primeira pesquisa foi aplicada nos meses de abril e maio de 2014, contando com a participação de 35% dos servidores e 23,4% dos 

magistrados, com acréscimos de contribuições a partir de opiniões, críticas e sugestões para a melhoria das condições e organização do trabalho 

no TJRR.  

A pesquisa permitiu a preensão da realidade de trabalho de magistrados e servidores e contribuiu para uma atuação proativa na 

melhoria do clima organizacional. Os principais objetivos da pesquisa foram:  
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� identificar e compreender os aspectos positivos e negativos que impactam no clima organizacional;  

� subsidiar gestores e profissionais de gestão de pessoas com uma visão abrangente do clima organizacional;  

� definir planos de ação para a melhoria do clima organizacional; e 

� melhorar o comprometimento e a produtividade dos magistrados e servidores. 

 

Os resultados foram apresentados à Presidência e ao Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica e ofereceram subsídios para a 

construção do Planejamento Estratégico para os anos de 2015-2020. 

 

 

� Evolução do Quadro de Pessoal 
 

Ao longo do biênio foi dada continuidade à admissão dos candidatos aprovados no V e VI Concursos Públicos para servidores. O último 

concurso foi prorrogado e vigerá por mais dois anos. As Tabelas 10 e 11 apresentam a evolução do quadro de 2010 a 2014. 

 

Tabela 10 - Evolução do quantitativo de Magistrados Ativos 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO 2010 2011 2012 2013 2014 

Desembargadores 07 07 06 06 05 

Juízes de Direito 25 29 29 29 30 

Juízes Substitutos 13 13 12 12 10 

TOTAL 45 49 47 47 45 
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 Tabela 11 - Evolução do quantitativo de Servidores Ativos 2010-2014.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

 Ainda que as necessidades orçamentárias não tenham sido supridas em sua totalidade, o quadro de servidores pôde ser ampliado ao final 

da gestão em 9,31% em comparação ao exercício 2012.  

 

  

 

SERVIDOR 

2010 2011 2012 2013 2014 

Efetivos 575 597 619 678 677 

Comissionados 103 103 91 105 107 

Requisitados de outros órgãos ao TJRR 37 32 31 26 26 

TOTAL 715 732 741 809 810 
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3.3. PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS 

 

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos  
    Buscar excelência na gestão dos custos operacionais. 
 

A eficiência operacional é um dos maiores objetivos do Poder Judiciário e tem motivado as diversas metas nacionais e seus 

macrodesafios. O conceito de eficiência passa necessariamente pelo custo envolvido, sendo o desafio maior aumentar a produtividade sem que 

isso enseje aumento vertiginoso de gastos. 

As ações abaixo demonstram a busca pela eficiência na prestação jurisdicional por meio da melhoria da gestão interna de cada 

unidade e da área de suporte, ou seja, área administrativa. Ações desta natureza prescindem de grandes investimentos, cooperando 

diretamente com a excelência na gestão dos custos operacionais. 

UÇÃO DO QUANTITA 

� Adoção de critérios objetivos para a definição da força de trabalho mínima nas unidades 
  

O estudo para definir critérios objetivos de distribuição da força de trabalho teve início em 2013 e passou a ser Meta do CNJ no ano 

de 2014. Os parâmetros escolhidos deveriam respeitar a complexidade de cada unidade, provendo-as com os recursos humanos suficientes para 

a realização das atividades. As fórmulas foram aprovadas por meio da Resolução nº 58, de 10 de dezembro de 2014, que prevê o cálculo anual da 

Lotação Paradigma de cada unidade. 

Os desdobramentos da adoção de critérios objetivos proporcionais à demanda são amplos, não só por assegurar a força de trabalho 

adequada, mas por permitir a projeção de nomeações para exercícios futuros e o respectivo impacto orçamentário. Cite-se, ainda, o tempo hábil 
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para planejamento de outras ações decorrentes, como curso de qualificação de novos servidores, que poderá ser mais abrangente, e o concurso 

de remoção. 

 

 

� Oficina de Metodologia de Gestão Cartorária 
 

O desafio de gerir pessoas, recursos e as complexas atividades das unidades judiciais também foi partilhado nas reuniões, o que 

motivou a realização de uma Oficina com Magistrados e Escrivães, na qual foram apresentadas metodologias de gestão já utilizadas em algumas 

unidades. Os juízes Bruno Costa, Marcelo Mazur e Graciete Mayor apresentaram os métodos adotados em suas unidades e os resultados 

obtidos. Diversas unidades posteriormente também adotaram total ou parcialmente os princípios de algum dos modelos. 

Outras ações nesse sentido foram desenvolvidas, como o Projeto Simplificação de mapeamento processual, que serão apresentadas 

nos tópicos seguintes. 

 

� Mapeamento e Simplificação de Processos Judiciais 

A Simplificação de Processos foi um projeto desenvolvido no Tribunal de Justiça de Rondônia e obteve resultados extremamente 

positivos. Dentro do contexto de demanda crescente, a simplificação consiste em eliminar etapas desnecessárias, agrupar fases que podem ser 

feitas de forma concomitante, padronizar os fluxos e automatizar rotinas processuais. O resultado é a otimização dos recursos, redução do 

tempo do processo e o aumento da produtividade. Importante destacar, ainda, que a ausência de padronização nos andamentos nos sistemas é 

um dos fatores responsáveis pela falta de confiabilidade dos dados do Tribunal.  

Para a realização nesta Corte, foi oferecido, no início de 2014, um curso de qualificação para cerca de 40 servidores das áreas meio e 

fim. As atividades de mapeamento durante a qualificação possibilitaram vislumbrar os benefícios da utilização da metodologia. A despeito de 
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cada unidade realizar um rito diferente, ainda que de mesma competência, a equipe formada por magistrados e servidores de unidades criminais 

propôs um fluxo único, simplificado, com a redução de mais de vinte andamentos em relação ao atualmente utilizado. 

Desta forma, o trabalho foi iniciado nos processos das Varas Cíveis de Competência Residual, que foram simplificados e validados 

pelos magistrados das unidades. As demais competências optaram por realizar seus próprios mapeamentos. Para tanto, foram nomeados os 

respectivos coordenadores por meio da Portaria nº 1295, de 25 de setembro de 2014. 

O projeto ainda está em fase inicial, todavia seus benefícios já são percebidos nas atividades diárias das unidades de primeiro grau. 

Cite-se como exemplo a mudança no envio de recursos para o segundo grau, anteriormente feito de forma manual. Conforme relatado por um 

magistrado de Vara Cível Residual, a nova metodologia possibilitou a realocação de um servidor, que tinha como única atribuição tornar os 

processos virtuais em físico para remessa ao Tribunal, para auxiliar em outra atividade do cartório.  

 

� Otimização da Metodologia de remessa de recurso ao Segundo Grau 
 

Durante o redesenho dos andamentos, foi suscitada a necessidade de substituir a forma de remessa de recursos ao segundo grau. A 

impressão de todo o feito, depois substituída pela impressão a partir da sentença, juntamente com a exigência de interposição de recursos de 

forma física e virtual, não era o modo mais eficiente e eficaz.  

A mudança exigiu pequenos ajustes no PROJUDI e a regulamentação por meio de Provimento da Corregedoria. Seus frutos foram 

valiosos dentro de um contexto de escassez de servidores e recursos orçamentários. 
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� Implantação da VEPEMA 
�  

Criada por meio da Lei Complementar Estadual n° 221, de 09 de janeiro de 2014, a nova Vara instalada pela gestão tem a 

competência de acompanhar e fiscalizar a aplicação de penas e medidas alternativas à pena privativa de liberdade, aplicadas nos processos de 

crimes ou contravenções penais considerados de menor potencial ofensivo. 

Anteriormente, a competência era atribuição da Divisão Interprofissional e de Acompanhamento de Penas e Medias Alternativas - 

DIAPEMA, subordinada ao Juizado Criminal. A instalação da nova unidade com competência específica promoveu a aproximação do Poder 

Judiciário com a sociedade, permitindo que ele cumpra seu papel de forma mais especializada na busca da recuperação daqueles que 

cometeram atos ilícitos de menor potencial ofensivo. 

 

� Digitalização de Processos 
�  

Com a implantação da nova versão do PROJUDI foi possível transformar em eletrônicos os processos antigos que ainda tramitavam de 

forma física. A desobstrução do cartório, a redução de tarefas inerentes ao processo físico e a reorganização das atividades que passaram a ser 

concentradas em um único sistema foram algumas das vantagens decorrentes da digitalização. 

A equipe do Mutirão foi incumbida de digitalizar e incluir no PROJUDI os processos das Varas Cíveis de Competência Residual. Foram 

escaneados, quebrados, renomeados e inseridos no sistema 339 processos da 4ª Vara, cerca de 1200 da 2ª Vara e 418 processos da 3ª Vara de 

Competência Residual. Além das Varas Cíveis, ainda foram digitalizados 992 processos da VEPEMA. 

Com o intuito de consolidar o aprendizado e considerando o impacto que a digitalização produz nas atividades judiciais, foi elaborado 

o manual de digitalização para auxiliar as equipes nos futuros projetos. 
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� Simplificação de Processos Administrativos 
 

Diagnósticos no início da gestão apontaram elevado grau de ineficiência nas compras e contratações. Os desdobramentos foram 

amargados pelas unidades da área fim, que ficaram por longo período sem materiais essenciais para suas atividades. O tempo de contratação 

médio de materiais de baixa complexidade era de nove meses. A aquisição de microcomputadores excedeu dois anos.  

Nesse contexto, o mapeamento do fluxo dos processos de compras e contratações apontou etapas que não agregavam valor ao 

processo. Despachos meramente formais, setores cuja participação no processo era dispensável, pareceres jurídicos acerca de matérias 

operacionais. Estes andamentos desnecessários, multiplicado pelo grande volume de feitos, estendia sobremaneira os prazos de conclusão das 

contratações. O redesenho do fluxo com suas eliminações, além de promover a celeridade, também revelou setores superdimensionados e 

carências em outros, o que deu origem o Projeto de Nova Estrutura Organizacional, que será tratado em tópico próprio. 

 

� Manual de Compras e Contratações 
 

A simplificação de processos administrativos resultou na elaboração do Manual de Compras e Contratações. Importante registrar que 

os resultados dos novos fluxos foram devidamente comprovados por meio do controle do tempo que, em 2014, atingiu o padrão de média de 

quatro meses. A Resolução TP n.º 57, do dia 13.12.2014, tornou obrigatória a adoção de manuais de procedimentos no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, sendo que estes deverão ser revistos anualmente para certificar sua pertinência ou necessidade de alteração. 
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� Redução do Custo por Processo Julgado 
 

Como consequência do conjunto de medidas ora descritas, registrou-se, ao final de 2014, uma redução no custo por processo julgado 

na ordem de 39%, conforme demonstra o Gráfico 03. O percentual de redução foi bem maior que o estabelecido na Meta 13 do POG 2013-2014, 

que determinou a redução do custo em 10% ao final de 2014. 

A superação da meta, juntamente com o aumento da produtividade, denota grande conquista da gestão. Conforme o Programa 

Justiça em Números 2012, o TJRR possuía a sentença mais cara do Brasil. A redução do custo por processo atende a um dos maiores anseios do 

Judiciário Roraimense, que é ser altamente eficiente, eficaz e efetivo. 

 

 

 

Gráfico 03 - Custo por Processo Julgado 2012-2014 

 
     Fonte: Relatório Justiça em Números 2012, 2013 e 2014. 

  

R$ 3.788,18 
R$ 4.158,75 

R$ 2.718,62 

R$ -

R$ 500,00 

R$ 1.000,00 

R$ 1.500,00 

R$ 2.000,00 

R$ 2.500,00 

R$ 3.000,00 

R$ 3.500,00 

R$ 4.000,00 

R$ 4.500,00 

2012 2013 2014



38 
 

3.4. PERSPECTIVA: RECURSOS 

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais ○ Garantir a disponibilidade de sistemas 
essenciais de TI e a ampliação da tecnologia. 

  

Infraestrutura física adequada é fator determinante para o  funcionamento das atividades. Daí a imprescindibilidade de que esta 

coopere para a eficiência do TJRR. O diagnóstico realizado no início da gestão apontou sérios problemas de eficiência decorrentes de 

infraestrutura inapropriada, tendo sito estabelecidas como ações estratégicas principais a finalização do Fórum Criminal e a unificação das 

unidades administrativas.  

 

� Continuidade do Fórum Criminal 
 

Revelou-se acertada a deliberação pelo prosseguimento da obra do Fórum Criminal, cuja execução deveria ser paralisada assim que 

fosse concluído o aditivo das fundações. Enquanto se desenvolviam os trabalhos dessa etapa, os projetos construtivos foram sendo 

remodelados, bem como procedeu-se aos estudos para averiguar a vantajosidade do indicativo de suspensão da obra para realização de nova 

licitação, conforme ficara convencionado para justificar o aditivo referente aos trabalhos de infraestrutura. 

Em agosto de 2014, tendo em conta o valor que já havia sido empregado na obra, a remodelação dos projetos construtivos que 

corrigiram as falhas dos projetos licitados, bem como as orientações normativas do TCU, chegou-se à conclusão de que o interesse público seria 

melhor atendido com a continuidade do contrato em execução desde abril de 2011.  
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Em face dessa decisão, hoje a obra do Fórum Criminal está praticamente concluída e em breve deverá ser entregue à população, 

assim que forem implementadas às últimas providências relacionadas à conclusão dos trabalhos de rede lógica, refrigeração, colocação de forros 

e aquisição de mobília. 

Cabe ainda salientar que, em consequência da deliberação da atual gestão, a aclimatação do imóvel será realizada por meio de um 

moderno sistema de refrigeração, denominado VRF, o qual possui monitoramento computadorizado, baixo nível de ruídos, além de apresentar a 

vantagem de não interferir na arquitetura visual do imóvel, já que a uma unidade externa podem ser ligadas diversas máquinas internas, que 

operam de forma individual por ambiente. 

Por outro lado, a solução VRF proporciona economia de energia elétrica na ordem de 30%, comparada com o modelo tradicional  

split, pois a tecnologia aplicada ao sistema permite ao compressor ser ligado apenas uma única vez e variar sua velocidade de acordo com a 

demanda de capacidade para resfriamento, consumindo-se apenas a energia necessária à aclimatação do ambiente, não ocorrendo picos de 

energia comum ao sistema tradicional de split, no qual, constantemente,  o compressor é desligado quando atingida a temperatura programada 

e religado quando há aquecimento. 

 

� Unificação dos prédios administrativos 
 

O crescimento das atividades do TJRR ocasionou uma dispersão predial, gerando um custo elevado com despesas de aluguéis, 

onerando também o funcionamento da máquina administrativa, pois, não raro, a simples tramitação de procedimentos entre as diversas 

unidades depende da utilização de veículos e motoristas. 

Por outro lado, há os gastos com adaptação dos prédios alugados às atividades do Tribunal, investimento que se perde com o fim da 

locação, visto que, em geral, os referidos melhoramentos são caracterizados como benfeitorias úteis. 
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Diante desse cenário, a gestão preocupou-se com a redução de tais despesas e, para tanto, após um estudo meticuloso e consulta ao 

mercado imobiliário local, o Tribunal adquiriu o prédio Norte Shopping Hotel, localizado na Avenida Ene Garcez, uma das principais vias de Boa 

Vista, com cerca de 8.450 m2 de área construída e com espaço de estacionamento para 300 veículos. 

O referido imóvel, além de concentrar toda a atividade administrativa, excetuando-se a Presidência, também abrigará duas unidades 

judiciárias que atualmente funcionam em prédios alugados. 

No momento, o prédio encontra-se em reforma de adaptação às atividades do Tribunal e assim que os sobreditos trabalhos forem 

concluídos, serão feitas as mudanças programadas, o que gerará para o Tribunal uma economia direta com aluguéis em torno de R$ 

1.300.000,00 ao ano. Do mesmo modo, a centralização produzirá ganhos para a atividade administrativa, em especial quanto ao aspecto da 

celeridade, já que a tramitação de procedimentos e a comunicação entre os setores administrativos serão beneficiadas pela proximidade física.  

 

� PROJUDI 2.0 
 

Em 2013 foi identificado que o sistema Projudi, utilizado pelas unidades de competência cível, não atendia mais aos anseios deste 

Tribunal. O desempenho de um software no contexto do processo eletrônico é fator determinante na produtividade e deve constituir 

ferramenta segura e eficiente. Portanto, após criterioso estudo, optou-se pela adoção da solução desenvolvida no Tribunal de Justiça do Paraná. 

As atividades para implantação da nova versão envolveram um complexo conjunto de ações de análise de ambos os sistemas, 

treinamentos, migração dos dados e testes de homologação da solução. O processo ocorreu entre os meses de abril e outubro de 2013.   

A partir de 2014, o PROJUDI Paraná, agora denominado PROJUDI  2.0, foi implantado em todas as Comarcas do Estado e sofreu várias 

modificações para adaptar-se à realidade e peculiaridades do TJRR.  

Importante ressaltar que os frutos da nova ferramenta são perceptíveis no aumento da produtividade nas Varas Cíveis. 
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� Sistema de Certidão Negativa 

Até janeiro de 2014, as certidões negativas disponibilizadas online eram emitidas individualmente por comarca e competência, sendo 

necessária a emissão de até dez certidões distintas. A nova ferramenta possibilitou a emissão de uma única certidão por competência 

jurisdicional, reduzindo tempo e recursos materiais.  

 

� Aumento na segurança dos dados 
  

A plataforma de segurança do TJ foi repensada na busca por maior controle, qualidade e confiabilidade de seus dados. Para tanto, as 

ações iniciaram-se em 2013 com treinamentos em softwares livres para sua posterior implantação. Os resultados se traduziram imediatamente 

em maior controle e segurança, além da vantagem econômica. No mercado, outros sistemas de firewall tem custo estimado em R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais).  

Quanto ao monitoramento da rede do Tribunal, também optou-se pela implantação de um software livre. Com a nova ferramenta 

toda a infraestrutura de rede e datacenter foi centralizada, facilitando a tomada de ações corretivas e agindo proativamente nos servidores de 

rede, links de comunicação e sistemas. 

No que tange aos dados do Tribunal, foi adotada uma nova solução para gerenciamento de cópias de segurança das pastas de 

trabalho, arquivos, e bancos de dados. Cabe aqui ressaltar que está sendo finalizado o processo de aquisição de bibliotecas automatizadas de 

backup, o que trará maior segurança e agilidade no processo de salvaguarda das informações. Foram criadas, ainda, as condições necessárias 

para replicação de informações entre datacenters em prédios distintos (site principal no Palácio da Justiça e futuro site backup no prédio 

administrativo), com a aquisição de 02 (dois) novos storages de dados, elevando a capacidade de armazenamento de informações de 36TB para 

124TB líquidos, o que reflete um aumento de 244% na infraestrutura de armazenamento.  

Todas as realizações descritas acima utilizaram softwares livres, gerando uma economia aproximada de R$ 800.000,00 (oitocentos 

mil reais) para esta Corte. 
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� Velocidade da conexão da Comarca de Pacaraima 
  

A meta prevista pela Resolução CNJ nº 90, de 29 setembro de 2009,  foi concluída com a interligação da comarca de Pacaraima 

com velocidade de comunicação de dados de 2Mbps, um ano antes do prazo previsto pela norma. O aumento da velocidade e a redução da 

latência permitiram virtualizar o sistema SISCOM, trazendo-o para dentro da segurança do datacenter, e implantar o PROJUDI. 

Em 2014, foram adquiridos 02 (dois) novos no-breaks que proporcionaram maior autonomia na infraestrutura, que passou de dez 

minutos para aproximadamente uma hora e meia. 

 

� Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas 
 

A solução foi concebida para substituir o sistema ADMRH, módulo de folha de pagamento do sistema GRP, utilizado em vários 

setores desta Corte. A inadequação da ferramenta à realidade desta Corte, aliada às dificuldades na gestão contratual, motivou a decisão de um 

sistema desenvolvido pela equipe do Tribunal.  

Com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2015, o sistema denominado Organizacional é solução totalmente on-line, 

com funcionalidades de Gestão de pessoal, folha de pagamento e muitos outros recursos disponíveis tanto para a SDGP quanto para os demais 

servidores do Judiciário. 

A implantação do sistema terá desdobramentos inclusive estruturais no funcionamento da SDGP, vez que muitas das atividades 

hoje geridas manualmente serão automatizadas, possibilitando que os servidores sejam alocadas em outras funções importantes da gestão de 

pessoas. 
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� Substituição do Módulo de Protocolo - Agis 
 

O Agis é um sistema de gestão documental e tramitação de documentos administrativos que substituirá um dos mais 

problemáticos módulos do sistema GERP, o Cruviana. A solução Agis fornece recursos avançados de estatísticas e monitoramento de andamento 

do expediente, além de utilizar certificação digital internacionalmente reconhecida, o que garante a validade de documentos assinados 

digitalmente, assim como um processo administrativo sem uso de papel.  

 

� Sistema de Estatística da Corregedoria 
  

Em atendimento à demanda da Corregedoria, foi disponibilizado um novo sistema estatístico com toda a base de dados 

processuais. A nova ferramenta propiciou um visão transparente da atuação do Tribunal não apenas para a CGJ, mas para todos os gestores das 

unidades judiciais que podem diariamente verificar o desempenho de sua Vara. 

Na esfera institucional, o conhecimento dos dados foi primordial para subsidiar a tomada de decisão, tendo o novo sistema 

munido a administração de informações importantes sobre sua atuação jurisdicional e as intervenções necessárias. 

  

 

� Renovação do parque computacional 
  

Os computadores do Tribunal estavam obsoletos, pois cerca de 70% possuía mais de cinco anos de uso. A situação provocava 

muitas reclamações de desempenho, com reflexo na velocidade da rede, a qual, não obstante necessitar de melhorias, tinha sua eficiência 

comprometida por causa dos computadores já ultrapassados para rodarem programas básicos, mas que foram ficando mais pesados em virtude 

suas novas versões. 
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Hoje, todos os setores do Tribunal estão dotados de computadores da marca Positivo, com processador Intel i5, garantindo, com 

tranquilidade, uma performance de cinco anos. Deste modo, o parque computacional do Tribunal conta com cerca de 75% dos computadores 

com menos de um ano de uso.  Em face dessa modernização, houve redução drástica do quantitativo de chamadas técnicas e melhoramento 

desempenho da rede do Tribunal. 

Cabe registrar que os computadores substituídos foram doados para diversos parceiros do Tribunal, destacando-se a Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Penitenciária Agrícola, Cadeia Pública, Gabinete da Secretaria de Segurança, Defensoria Pública e 

Secretaria de Educação.  Referida ação, além de proporcionar uma destinação econômica e correta para tais equipamentos, que apenas ficaram 

obsoletos aos serviços do Tribunal, estreitou mais ainda a indispensável relação institucional que o Tribunal mantém com os citados órgãos 

públicos. 

Conforme previsto pelo Planejamento Operacional, o Tribunal renovou o parque computacional com aquisição de 1.000 

computadores, 313 impressoras, 500 no-breaks e 100 scanners. Todos os equipamentos com mais de três anos de utilização foram substituídos. 

Essa renovação propiciou melhor utilização do processo eletrônico tendo em vista que os novos computadores permitiram o uso mais dinâmico 

e com menos travamentos dos aplicativos. 

  

3.5. PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS 

TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do TJRR ○ Fortalecer e harmonizar as relações entre 
poderdes, setores e instituições. 
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O alinhamento estratégico diz respeito à sinergia da organização tanto internamente quanto com o ambiente em que está inserida. 

Dentro de tal perspectiva, incluem-se a estrutura organizacional, que deve ser propícia aos seus objetivos, os normativos internos, que devem 

ser revistos para que não burocratizem a atuação institucional e os relacionamentos com as instituições parceiras. 

 

� Autonomia Administrativa 
 

O Plano de Cargos e Salários era extremamente abrangente, possuindo dispositivos sobre temas que não eram necessariamente 

objeto de Lei. Logo, quaisquer alterações que se fizessem necessárias para o bom andamento do Tribunal, ainda que sobre questões meramente 

técnicas, eram morosas, visto dependerem de aprovação de outro Poder. 

A LCE n.º 227, de 04 de agosto de 2014, proporcionou ao Poder Judiciário do Estado de Roraima uma maior autonomia administrativa 

ao permitir a transformação, sem aumento de despesa, dos cargos de provimento em comissão do seu quadro de pessoal, bem como por 

permitir que alterações nas lotações e requisitos para provimentos dos cargos sejam realizadas apenas por regulamentação interna.  

 

� Alinhamento da GAD à metodologia do CNJ 
 

A Meta 1 do CNJ rege julgar mais processos de conhecimento que os distribuídos durante o exercício. A GAD foi criada para motivar, 

premiando as unidades que alcançassem índices de julgamento preestabelecidos. Contudo, o Programa Justiça em Números, que se tornou o 

espelho do judiciário junto à sociedade, avalia os Tribunais com base no quantitativo de processos baixados em relação a sua demanda. A cultura 

incutida por meio de anos de metas, reforçada a partir de 2011 pela GAD, fez com que a baixa de processos fosse preterida em detrimento das 

atividades que impulsionam o julgamento dos feitos. Como consequência, a taxa de congestionamento do TJRR figurou extremamente elevada 

em relação ao demais Tribunais. Na intenção de alinhar os objetivos internos aos critérios pelos quais somos avaliados, a GAD 2014 possibilitou o 
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adiantamento de 50% do valor da gratificação para as unidades que reduzissem a taxa de congestionamento no primeiro semestre. Os esforços, 

então, foram direcionados também para a baixa de processos.  

O alinhamento de critérios, mais especificamente com a ênfase na baixa de processos, resultou na melhoria notável dos índices do 

Justiça em Números, como a taxa de congestionamento e o índice de atendimento à demanda, conforme será divulgado em novembro de 2015. 

 

� Levantamento de dados estatísticos administrativo e judiciais 
 

As decisões de gestão devem estar pautadas em informações confiáveis. A análise histórica nas mais diversas áreas, como o 

crescimento da demanda, do orçamento, do quadro de pessoal, de processos julgados e baixados, é valiosa para se prever o cenário que o TJ 

enfrentará nos próximos anos. Aguardar situações urgentes incide uma gestão reativa e inversão de prioridades. 

A expansão institucional carece de profunda análise estatística a fim de assegurar que sejam priorizadas as unidades que atingiram 

seu limite produtivo. Com a demanda crescente, a análise histórica auxilia na definição prévia de quando e qual unidade judicial deve ser 

instalada ou criada. Atualmente, aguarda-se o estrangulamento da unidade, ocorrendo inclusive instalações menos prioritárias em detrimento 

de casos mais urgentes por desconhecimento dos dados. 

A administração, por meio da Coordenação de Dados Estatísticos, dispõe hoje de um arcabouço de informações que subsidiaram 

várias das ações e deve continuar a produzir a ampliar a gestão dos dados para a produção de informações relevantes e confiáveis. 

 

� Estruturação dos Relatórios do Justiça em Números 
 

O envio de informações nos moldes do Programa Justiça em Números é de extrema complexidade, sendo necessárias mais de 

trezentas fórmulas para obtenção dos dados da BPU. Os critérios são específicos do programa e as informações extraídas dos dados são 
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traduzidas em informações importantíssimas para a análise da atuação institucional. Qualquer inconsistência, como já ocorreu, sujeita o Tribunal 

à exposições irreais. 

Para assegurar a veracidade das informações, foi necessária a definição dos critérios e a criação de um glossário. Foi realizado um 

extenso trabalho de análise da cada item do questionário e as classes e andamentos a que se referiam. 

 

� Implantação da Política de Gestão Documental 

 

Por muitos anos preterida, a gestão documental foi reconhecida neste biênio como parte importante do processo produtivo do 

TJRR. O Tribunal não dispunha mais de espaço físico pelo volume de feitos que possuía em seu arquivo, tampouco tinha aprovada uma política 

de desfazimento de processos, o que levou a uma situação quase caótica de desorganização e insalubridade nas instalações do arquivo judicial.  

Para a efetivação do projeto, após a aprovação da tabela de temporalidade, houve criteriosa avaliação de todos os documentos 

para verificação daqueles que poderiam ser eliminados, realizada por uma Comissão constituída por sete servidores, sendo três Historiadores e 

três Bacharéis em Direito, sob a Coordenação do Chefe da Divisão de Gestão Documental. A equipe realizou a seleção da documentação, 

emitindo pareceres técnicos em suas áreas de atuação, de modo a distinguir a documentação com valor histórico e jurídico a ser mantida em 

arquivo. Na ação foram eliminados mais de cinco mil processos. 
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� Organização do arquivo 
 

O arquivo de processos do Tribunal estava saturado, necessitando de um novo redimensionamento, bem como de uma nova 

forma de organização. Havia muitas reclamações em relação ao tempo de localização de processos arquivados, cujo prazo de entrega chegava a 

30 dias. 

Por outro lado, necessitavam ser melhoradas as condições de salubridade do espaço destinado aos arquivos, em especial ao 

arquivo principal, localizado no Fórum Sobral Pinto. Sem espaço na capital, cada Comarca do interior passou a ter um arquivo próprio, cujo grau 

de saturação também atingira seu limite. 

Após criterioso estudo, chegou-se à conclusão de que não havia necessidade de designação de novos espaços para arquivamento 

de processo, pois bastava a adoção de arquivos deslizantes para não só resolver o problema da capital, como também das Comarcas do Interior. 

Deste modo, foram adquiridos os arquivos deslizantes, cuja eficiência de otimização de espaço possibilitará a centralização no 

Fórum Sobral Pinto do arquivo de todos os processos, judiciais e administrativos, inclusive dos que estão arquivados nas comarcas do interior do 

Estado.Embora ainda os arquivos deslizantes contenham apenas os processos arquivados em Boa Vista, há ainda vagas para cerca de 50 mil 

arquivamentos, o que atende com sobra a demanda das Comarcas do interior do Estado.  

Por sua vez, a otimização do uso dos arquivos deslizantes poderá ser maior caso seja mantida a política de gestão documental, 

cuja adoção em 2014 possibilitou o desfazimento de 5 mil processos judiciais arquivados.  Portanto, a sincronização anual do fluxo de entrada e 

descarte de processos arquivados dará vida longa a essa nova forma de gerência, o que liberará por muito tempo o Tribunal de investir em novas 

aquisições de móveis de arquivos ou de intervenções civis para atender aos mencionados fins.  Com a medida, hoje o TJRR conta com uma 

organização de arquivo moderna, a prova de incêndio, cuja facilidade de utilização diminuiu o tempo de localização do processo, que antes era 

de 30 dias e agora passou a ser no máximo de 5 dias. 
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� Atualização do sistema de jurisprudência do TJRR  

 

A página da Jurisprudência, que existe desde o ano 2007 , sofreu grande transformação no início da atual gestão. A nova página de 

Jurisprudência passou a atender aos anseios de magistrados, advogados e demais profissionais que fazem pesquisa jurídica na sua área de 

atuação. 

O trabalho foi desenvolvido pela  Comissão Permanente de Jurisprudência, que realizou diversas pesquisas nas páginas de outros 

Tribunais, tendo sido elaborado um novo layout com objetivo de facilitar o acesso e de repassar uma melhor compreensão durante as pesquisas. 

As atividades incluíram a atualização da base de dados de atos normativos internos e Leis (cadastramento, revogações e 

alterações) e a atualização do cadastramento dos julgados no sistema de jurisprudência do Tribunal na internet, permitindo acesso pela web e 

envio diário de acórdãos para as editoras conveniadas: Lex Magister e IOB - Comissão de Jurisprudência; 

 

� Reestruturação Organizacional 
 

O TJRR utiliza um estrutura organizacional funcional, verticalizada, ou científica, que teve origem no início do século passado com 

Henry Fayol. As disfunções do modelo são evidenciados na citação abaixo: 

“A verticalização, seguindo os princípios da administração científica, provocou a proliferação das estruturas organizacionais, onde 

a especialização dividiu o trabalho em funções, criando dutos verticais de gestão, que culminaram com o distanciamento da organização de seus 

objetivos de negócio.” 

As disfunções da estrutura acima são facilmente detectadas no Tribunal, especialmente nos setores administrativos. A nova 

estrutura, então, foi concebida com base na priorização do primeiro grau, partindo da premissa de que ali reside a missão do Tribunal. 

A nova estrutura foi aprovada por meio da Resolução do Tribunal Pleno n.º 59, de 10.12.2014, e deverá ser implementada e 

acompanhada por Comitê criado especificamente para tal finalidade no normativo mencionado.  
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� Elaboração do Planejamento Estratégico 2015-2020 
 

A Resolução do CNJ nº 198 disciplinou a elaboração do Planejamento Estratégico para o sexênio 2015-2020. As atividades foram 

iniciadas em julho de 2014 com a apresentação da metodologia de elaboração aos Desembargadores. Partindo da premissa de que o 

envolvimento da alta administração é condição de sucesso para um plano estratégico, cada Desembargador indicou um assessor para compor o 

comitê responsável pela elaboração. 

Um Planejamento estratégico de excelência exige visão holística da organização. Para tanto, foram realizados encontros, o primeiro 

com a rede da justiça formada pelos órgãos parceiros: MP, Defensoria, OAB, Polícias Civil e Militar e Sindicatos, com o intuito de levantar 

informações acerca da atuação do Tribunal de Justiça. Da mesma forma, foi realizado o I Encontro da Justiça com a Sociedade Civil Organizada, 

com massivo comparecimento, onde também foram feitos os diagnósticos de diversos temas.  

Os encontros inéditos, além de munir o Comitê com as perspectivas dos dois grupos e os seus anseios em relação à atuação do 

Tribunal, promoveu uma aproximação que é vital para que o Tribunal cumpra sua missão. 

O terceiro momento consistiu no I Seminário de Planejamento Estratégico, que contou com a participação de 125 pessoas entre 

Magistrados e servidores. Separados em grupos com temas específicos, foi dada a oportunidade para todos expressarem suas opiniões quanto 

ao acesso à justiça, infraestrutura, gestão financeira, compras e contratos, eficiência e celeridade, atendimento, tecnologia, comunicação, 

processo decisório, gestão e desenvolvimento de pessoas. 

Após o extenso e trabalhoso diagnóstico, identificados os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades oriundos dos três encontros, 

foi possível delinear o cenário almejado para os próximos seis anos e os objetivos necessários para que tal cenário se concretize.  

A metodologia de construção coletiva promoveu um amadurecimento em relação à importância do Planejamento, sendo a mudança 

de mentalidade outro fator imprescindível para o seu sucesso. Se todos na organização partilham dos valores construídos como, por exemplo, a 

priorização do 1º grau, sua concretização se torna natural.  
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3.6. PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS 

TEMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  Ampliar e facilitar o acesso à Justiça 
    Promover efetividade no cumprimento das decisões judiciais. 
 

 

� Programas de Conciliação 
 

A solução de conflitos por meio de conciliação é ferramenta cada vez mais incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, 

considerando a celeridade que proporciona na finalização dos litígios. A  2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista promoveu a 

realização do projeto Conciliar é Fiscal é Legal, onde foram enviadas as Certidões de Dívida Ativa (CDA's) para protestos nos cartórios 

extrajudiciais. Foram feitos 2.074 audiências com a efetivação de 520 acordos. 

Nesse viés,  inspirado em uma experiência que vem dando certo no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e adaptado para a realidade 

da Comarca de Boa Vista, a 1ª Vara de Família realizou o projeto de conciliação denominado “A Justiça de Portas Abertas para a conciliação”, 

também com o objetivo de facilitar o processo de resolução dos conflitos e contendas judiciais de forma mais célere. Em 2014, foram realizados 

cinco mutirões com 144 audiências. 

 

� Menção honrosa no Prêmio Innovare 
 

O projeto Cidadania Indígena  faz a inclusão social dos povos indígenas de Roraima, mediante acesso à documentação básica por meio 

de mutirões realizados há mais de dez anos pela Justiça Itinerante, Roraima é, proporcionalmente, o Estado federado mais indígena do Brasil, 



52 
 

com 46,24% de seu território demarcado em Terras Indígenas, as quais, abrigam aproximadamente 50 mil índios, ou seja, 11% da população do 

Estado. 

Desde 2001, foram registrados, pela Justiça Itinerante, 22.249 indígenas das etnias Yanomami, Macuxi, Wapixana, Ingaricó, Patamona 

e Taurepang. Esses números representam 45,62% da população de índios do Estado. A documentação é um incentivo legitimador das 

identidades coletivas, empresta dignidade às suas demandas e permite a politização da questão indígena, com respeito à sua diversidade 

cultural. Os documentos básicos permitem o acesso à educação e a benefícios sociais a eles vinculados. 

O programa, que contribui para levar direitos e propiciar o desenvolvimento de uma cidadania indígena, foi finalista do Prêmio e 

recebeu a Mensão Honrosa por sua relevância social. 

 

� Encontro da Justiça com os Grandes Litigantes 
 

O primeiro encontro com os grande litigantes do Estado veio concretizar as sugestões de Magistrados, externados nos encontros 

realizados com gestão, e foi coordenado pelo Grupo de Trabalho do PROJUDI. Com o intuito de firmar Acordos de Cooperação para tornar 

eletrônicas as comunicações processuais, o encontro contou com a presença de cerca de vinte e cinco instituições. Foi criado como incentivo à 

adesão o Selo Instituição Parceira da Justiça para aqueles que se conveniassem com o TJ. 

A recepção da proposta foi extremamente positiva, estando atualmente em fase de formalização dos Termos de Cooperação. As 

instituições convidadas até outubro de 2014 foram responsáveis por mais de 10 mil correspondências por ano. A conclusão das parcerias trará 

grandes vantagens para ambos os lados, promovendo no tribunal otimização de recursos e celeridade. 
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� Gestão de Precatórios 
 

Nos termos do art. 100, caput e § 5.º, da Constituição Federal, os precatórios requisitados em 1.º de julho de 2014, com finalidade de 

inclusão na proposta orçamentária das entidades devedoras referente ao exercício subsequente (2015), alcançaram o quantitativo de 96 

(noventa e seis) requisições no valor total de R$ 8.133.528,75 (oito milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e 

cinco centavos), de acordo com a tabela 12. 

 

Tabela 12: Precatórios requisitados em 1.º de julho de 2014 – por entidade devedora 

Entidade devedora Quantidade Valor requisitado – R$ Percentual (%) 

Governo do Estado de Roraima 081 7.093.744,74 87,21 

Município de Alto Alegre 001 40.436,64 0,50 

Município de Boa Vista 011 891.322,33 10,96 

Município de Cantá 002 82.941,17 1,02 

Junta Comercial do Estado de Roraima –

JUCERR 
001 25.083,87 0,31 

Total 096 8.133.528,75 100,00 

   Fonte: Núcleo de Precatórios. 

  

 Em comparação ao exercício de 2013, no qual foram requisitados 64 (sessenta e quatro) precatórios, o número aumentou 50% (cinquenta 

por cento). 

No ano de 2014, foi repassado aos beneficiários, mediante depósito em conta ou por intermédio de alvará de levantamento de valores, 

o valor de R$ 2.323.717,55 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), 
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correspondente a 09 (nove) precatórios, restando uma dívida consolidada de R$ 63.348.823,42 (sessenta e três milhões, trezentos e quarenta e 

oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), considerando os precatórios requisitados em 1.º de julho de 2014.   

Demais disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima adota as providências cabíveis, por meio dos instrumentos de cobrança dos 

créditos judiciais em desfavor das entidades devedoras inadimplentes, conforme norma regulamentadora. 

De acordo com o art. 100, § 3.º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima requisitou o pagamento de 269 

(duzentos e sessenta e nove) requisições de pequeno valor às entidades devedoras, no valor total de R$ 1.645.808,92 (um milhão, seiscentos e 

quarenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos). conforme detalhamento apresentado na tabela 13. 

Tabela 13: Requisições de pequeno valor requisitadas em 2014 – por entidade devedora 

Entidade devedora Quantidade Valor requisitado – R$ Percentual (%) 

Governo do Estado de Roraima 155 959.395,76 58,30 

Município de Alto Alegre 002 23.604,63 1,43 

Município de Boa Vista 084 490.122,26 29,78 

Município de Cantá 005 34.597,59 2,10 

Município de Iracema 007 36.949,02 2,25 

Município de Mucajaí 004 51.090,55 3,10 

Município de Pacaraima 002 25.741,04 1,56 

Município de Rorainópolis 001 4.661,04 0,28 

Município de São Luiz do Anauá 002 3.088,38 0,19 

Departamento Estadual de Trânsito de Roraima –

DETRAN 
002 3.115,07 0,19 

Junta Comercial do Estado de Roraima – JUCERR 003 12.737,82 0,77 
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Universidade Estadual de Roraima – UERR 001 108,72 0,01 

Fundação de Educação, Turismo, Esporte e 

Cultura de Boa Vista – FETEC 
001 597,04 0,04 

Total 269 1.645.808,92 100,00 

   Fonte: Núcleo de Precatórios. 

 

No exercício de 2014, foi determinado o repasse de valores aos beneficiários, mediante depósito em conta ou por intermédio de alvará 

de levantamento de valores, no montante de R$ 1.307.443,38 (um milhão, trezentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e 

oito centavos), correspondente a 223 (duzentos e vinte e três) requisições com valores depositados no prazo constitucional e/ou sequestrados. 

Do total de 223 (duzentos e vinte e três) requisições de pequeno valor liberadas em 2014, 172 (cento e setenta e duas) foram 

requisitadas no mesmo exercício e 51 (cinquenta e uma) em 2013, que correspondem aproximadamente a 77% (sessenta e sete por cento) e 

23% (vinte e três por cento), respectivamente. 

Cabe ressaltar que das 269 (duzentos e setenta) requisições de pequeno valor requisitadas em 2014, 172 (cento e setenta e duas) foram 

pagas no mesmo ano e 97 (noventa e sete) estão em fase de pagamento/repasse aos beneficiários e/ou se encontram no prazo constitucional 

para depósito em conta judicial vinculada à entidade devedora. 

Por fim, em comparação ao exercício de 2013, no qual foram requisitadas 80 (oitenta), o número de requisições de pequeno valor 

requisitadas em 2014 aumentou 236,25% (duzentos e trinta e seis vírgula vinte e cinco por cento). 
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3.7. PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS 

TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Promover Cidadania, Responsabilidade Social E Ambiental ○ Aprimorar A Comunicação Com O Público Interno E 
Externo 
     

� Ação Social na Comarca de Bonfim 
  

 Com o intuito de promover a cidadania, responsabilidade social e ambiental, foi realizada uma atividade conjunta pela Comarca de 

Bonfim, em parceria com o SESI/Cozinha Brasil, SESI em Movimento, Justiça Itinerante, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Exército 

Brasileiro e Prefeitura Municipal. A ação social, realizada na parte interna e externa da Comarca, contou com atendimentos médicos-

odontológicos, nutricionista, exame de mama, corte de cabelo, entrega de medicamentos, distribuição de preservativos, aplicação de flúor, 

vacinação, aferição de pressão, massagens relaxantes e atendimento da Justiça Itinerante, com a realização de uniões estáveis, casamentos e 

registros de nascimento. 

     

� Conquista do Selo Bronze Infância e Juventude 
 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) premiaram com o Selo Infância e Juventude 

os tribunais com boas práticas na priorização e defesa dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto pelo artigo 227 da 

Constituição Federal. O Tribunal de Justiça de Roraima obteve 45 pontos e foi agraciado com o Selo Bronze.  A implantação da Coordenadoria da 

Infância e da Juventude – CIJ/TJRR, órgão permanente de assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, criada em 5 de maio de 

2010 pela Resolução n.º 16/2010/TP, tem como finalidade a melhoria da prestação jurisdicional na área infanto-juvenil, com foco no 

aprimoramento dos serviços, na padronização dos procedimentos e na sistematização dos conhecimentos.elo  
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� Divulgação e Campanhas para público interno e externo 
 

 O aprimoramento da comunicação consistiu em ação estratégica devido à importância da percepção da sociedade em relação à 

atuação do Poder Judiciário. A realização de campanhas de conscientização também tem um papel social extremamente relevante nos objetivos 

do Tribunal de promover a cidadania.  A tabela 14 demonstra o quantitativo de inserções feitas, estando as principais campanhas acostadas no 

anexo do presente relatório. 

 

Tabela 14: Inserções de mídia no biênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículos Impressos Quantidade 

Folha de Boa Vista (Matérias e Notas) 363 

Jornal de Roraima 67 

Total  432 

Veículos da Web Quantidade 

Folha Web 393 

G1 82 

Fato Real 105 

Fonte Brasil 18 

CNJ 25 

Boa Vista Agora  02 

Roraima em Foco 74 

Jornal de Roraima web 22 

OAB 01 

Total  365 

Site / intranet do TJRR Quantidade 

Matérias publicadas no Site 364 

Matérias publicadas na Intranet 326 

Total 726 



 

4. AVALIAÇÃO 

 

Para avaliação dos projetos e ações previstos no biênio, foi adotado o método BSC (Balanced Scorecard), uma 

planejamento estratégico adotada pelo CNJ na qual a entidade tem claramente definidas as suas metas e estratégias, que visa m

desempenho através de indicadores quantificáveis e verificáveis.

Conforme previsto, o grupo de iniciativas del

observado no Gráfico 04: 

 

Gráfico 0

 

Denota-se do gráfico o cancelamento 

98,67% e 98,95%  em 2013 e 14, respectivamente

decorrer da gestão, e não de limitação orçamentária. A medida que outras iniciativas foram antepostas em detrimento daquelas,
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Para avaliação dos projetos e ações previstos no biênio, foi adotado o método BSC (Balanced Scorecard), uma 

planejamento estratégico adotada pelo CNJ na qual a entidade tem claramente definidas as suas metas e estratégias, que visa m

desempenho através de indicadores quantificáveis e verificáveis. 

Conforme previsto, o grupo de iniciativas delineadas sofreu alterações, alcançando o resultado que, em síntese, como pode ser 

Gráfico 04 - Avaliação dos Projetos/Ações do POG 2013-2014, com faróis do BSC

 

Fonte: Coordenação de Gerenciamento de Projetos - NEGE 

se do gráfico o cancelamento ou não execução de cerca de 36% das ações. Por outro lado, o orçamento foi executado em 

em 2013 e 14, respectivamente. Importante citar que a não realização de algumas das ações decorreram de 

decorrer da gestão, e não de limitação orçamentária. A medida que outras iniciativas foram antepostas em detrimento daquelas,

43%
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Para avaliação dos projetos e ações previstos no biênio, foi adotado o método BSC (Balanced Scorecard), uma ferramenta de 

planejamento estratégico adotada pelo CNJ na qual a entidade tem claramente definidas as suas metas e estratégias, que visa medir o 

ineadas sofreu alterações, alcançando o resultado que, em síntese, como pode ser 

2014, com faróis do BSC 

 

. Por outro lado, o orçamento foi executado em 

mportante citar que a não realização de algumas das ações decorreram de repriorização no 

decorrer da gestão, e não de limitação orçamentária. A medida que outras iniciativas foram antepostas em detrimento daquelas, o orçamento 

farol verde

farol amarelo

farol vermelho

cancelados
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foi realocado para atender às novas demandas. Daí boa execução do orçamento em contraste com o número de ações não executadas no 

período. 

Avaliar cada ação planejada é de suma importância para indicar erros e acertos da trajetória. Contudo, ainda mais imprescindível é 

comprovar a evolução do Tribunal enquanto Poder em seu papel precípuo. Partindo da premissa de que qualquer organização é mais que a soma 

de suas partes, a avaliação da atuação institucional, dentro das perspectivas de eficácia, eficiência e efetividade, pode proporcionar a real 

percepção das transformações que a gestão produziu no Tribunal. Alcançar níveis mais altos dentro dessa concepção equivale a julgar cada vez 

mais, reduzir o custo de tramitação do processo e dirimir o conflito, gerando impacto social.  

 O Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, aumentando sua produtividade e alcançando a Meta 1 sendo, desta forma, eficaz em sua 

atuação. Todavia, conforme já demonstrado, possuía a sentença mais cara do país. O objetivo foi alcançado com a redução do custo de R$ 

3.788,18, em 2012, para R$ 2.718,62 em 2014, que comprova o aumento expressivo na eficiência. O crescimento da efetividade de sua atuação é 

corroborada pelo total de processos baixados, que foi ampliado em 7,5% em 2013, atingindo o notável resultado de 46,95% de aumento nos 

processos baixados em 2014. 

 Quanto às ações ainda não concluídas e o aprendizado proveniente de dois anos de intenso trabalho, estes estão traduzidos no 

Planejamento Estratégico 2015-2020, que foi construído em conjunto com os integrantes do Poder Judiciário, seus parceiros e a sociedade.  

 Não existe, portanto, um encerramento das atividades, mas uma mera mudança de atores que devem honrar a continuidade preconizada 

pela Magna Carta, de modo que esta Corte possua um trajetória ininterrupta de conquistas em prol daqueles para os quais ela foi constituída. 
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ANEXO (campanhas) 
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