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PROJETO 01: REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS –
P.A. nº 219/10
O projeto tem a finalidade subsidiar a execução do Plano
Diretor do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Refere-se
Refere se à
criação de vagas para cargos já existentes, visando a atender à demanda por
servidores nas unidades desta Corte e estabelecer critérios
critérios para distribuição de
Recursos Humanos. Ampliação do Quadro de pessoal inclusive no que se refere a
Cargos Comissionados, considerando a inexistência de pessoal para compor o
quadro de segurança prestada e a demanda por pessoal especializado em
tecnologia da informação. Objetiva-se
Objetiva se ainda a regionalização das vagas abertas por
concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal de provimento
efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, de acordo com as
peculiaridades de cada Comarca e seus
seus respectivos Termos Judiciários.
Gestor do Projeto: Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
Situação do Projeto em maio de 2012: Projeto Concluído. Resta finalizar o
estudo referente ao Procedimento Administrativo nº 16932/11 que contempla a ação
nº 7 – Estabelecimento de critérios para remoção de servidores, mediante prévia
habilitação. Será realizado o VI Concurso (vagas de nível médio – técnico judiciário
e nível Superior – analista processual, administrador e contador).

Projeto 02: Capacitação e Valorização de Magistrados e Servidores
P.A. nº 218/10
O projeto tem a finalidade de trabalhar na capacitação (atualização e
aperfeiçoamento)
eiçoamento) de magistrados e servidores do TJ/RR, lotados na Capital e
interior, em cursos presenciais e à distância, bem como conscientização e
disseminação de valores éticos no ambiente da organização.
Gestor do Projeto: Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
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Situação do Projeto em maio de 2012: O Projeto encontra-se em
andamento, tendo o seu cronograma de treinamentos preenchido com a
programação 2012 e os cursos estão sendo executados, conforme exposto abaixo:
Relação encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas.
Curso: Administração e Desenvolvimento de Aplicações de Banco de Dados
Investimento: Sem ônus
Período: 09 de abril a 23 de maio de 2012
Quantidade de Servidores: 01
Curso: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de
Roraima – FIPLAN.
Investimento: Sem ônus
Período: 12 e 13 de janeiro de 2012
Quantidade de Servidores: 02
Curso: Prático de Formação e Atualização sobre Licitações e Contratos
Período: 23 a 27 de abril de 2012
Quantidade de Servidores: 10
Curso: Auditoria Governamental e Controle Interno em Conformidade com os
Órgãos de Controle
Período: 02 a 04 de abril de 2012
Quantidade de Servidores: 08
Curso: Distância Treinamento e Desenvolvimento
Investimento: SEM ÔNUS
Quantidade de Servidores: 01
Curso: DIRF 2012 (Regras para Retenção e Preenchimento)
Quantidade de Servidores: 01
Curso: II Seminário de Repercussão Geral em Evolução
Quantidade de Servidores: 01
Curso: Capacitação em Auditoria em Contratos de Tecnologia da Informação
Quantidade de Servidores: 02
Curso: Treinamento em Contratos de Serviços de tecnologia da Informação
Quantidade de Servidores: 02
Curso: Capacitação em VMware e Vsphere
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Quantidade de Servidores: 02

Relação encaminhada pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
Curso: Vmware vSphere – Virtualização de Servidores
Carga Horária : 40 horas
Quantidade de Servidores: 02
Curso: Contratos de Serviços de TI
Carga Horária : 24 horas
Quantidade de Servidores: 02

Relação encaminhada pela Escola do Judiciário – EJURR.
I - Magistrados: vitaliciamento e promoção por merecimento – cadastrados na
ENFAM.
Curso: Mandado de Segurança
Carga Horária : 14 horas
Quantidade de Magistrados: 22

Curso: Tribunal Do Júri
Carga Horária : 14 horas
Quantidade de Magistrados: 22
Curso: Hermenêutica Jurídica
Carga Horária : 14 horas
Quantidade de Magistrados: 21

II - Servidores e Público Externo
Curso: Seminário Indígena
Carga Horária : 20 horas
Quantidade de Servidores: 69
Curso: Capacitação em Mediação – Justiça Restaurativa
Carga Horária : 15 horas
Quantidade de Servidores: 62
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Projeto 03: Conhecendo o Judiciário - P.A. nº 217/10
O projeto tem a finalidade de divulgar as atividades
judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – no que
tange à sua organização – por meio de cartilhas e palestras. O
público-alvo
alvo são alunos do ensino básico, principalmente da rede
pública.
O Projeto contemplou a Meta Nacional nº 04/2011 do Conselho Nacional de
Justiça “Implantar
Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as
funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços
públicos”.
oi aprovado para constituir o Banco de Boas Práticas do
Este projeto foi
Conselho Nacional de Justiça.
Gestor do Projeto: Assessoria de Comunicação.
Situação do Projeto em maio de 2012: Projeto Concluído. A Cartilha
encontra-se
se publicada na Internet, acessível ao público em geral, podendo ser
acessada gratuitamente no web site do TJRR.
TJRR Para acesso, clique aqui.
aqui
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Projeto 04: Implantação de Infraestrutura para Ampliação do
Acesso à Justiça - P.A. nº 216/10
O projeto tem a finalidade de ampliar a área de abrangência da justiça para
municípios não contemplados com Comarcas, bem como facilitar o acesso do
cidadão através de reforma e/ou ampliação das instalações de Comarcas já
existentes, o que também possibilitará melhores condições físicas para o
desenvolvimento das atividades administrativas e judiciais.
Gestor do Projeto: Secretaria de Gestão Administrativa.
Segue abaixo a relação dos subprojetos bem como a situação do andamento
em maio de 2012:
- Construção do Fórum Criminal: Obra em andamento. As etapas da construção
do Fórum estão com o cronograma físico-financeiro em atraso devido a detecção
dos seguintes problemas:
- Necessidade do serviço de fundação profunda, terraplanagem e implantação de
poço (1º termo aditivo);
- Necessidade de rebaixamento do lençol freático (2º termo aditivo).
Estes problemas no subsolo foram ocasionados devido ao nível do Rio Branco ter
atingido 10.30 m acima do normal, sendo detectada a maior cheia registrada nos
últimos anos.
Total da obra incluídos os Termos Aditivos: R$ 18.941.519,58 (dezoito milhões,
novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito
centavos).
- Construção da sede Administrativa do TJRR: Sobrestado. Aguardando novas
diretrizes.
- Construção da residência oficial para magistrado da Comarca de Bonfim:
Projeto finalizado. A residência foi entregue no dia 07 de fevereiro de 2011 e possui
área total de 142m² divididos em suíte, dormitório, escritório, sala de estar,
copa/cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
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- Construção da sede da Comarca do município de Pacaraima: Obra prevista
para ser iniciada em 2013, conforme seu cronograma físico-financeiro.
financeiro. Terreno foi
doado pela prefeitura de Pacaraima, localizado no Distrito 01, setor 02, quadra 15,
lotes 08,13,14 e 15, perfazendo o total de 2.400m².

- Construção da sede da Comarca do Município do Cantá: Obra prevista para ser
iniciada em 2013, conforme seu cronograma físico-financeiro.. Terreno foi doado pela
prefeitura de Cantá, localizado na quadra Institucional nº 07, sede do Município, com
60,00m de frente e fundo por 40,00 m nas laterais direita e esquerda, perfazendo
perfaz
o
total de 2.400 m².

Projeto 05: Implantação da Escola do judiciário
P.A. nº 215/10
O projeto tem a finalidade de dotar o Poder Judiciário de
local adequado para a realização de cursos, treinamentos e
palestras, com intuito de elevar a qualificação de seus
Magistrados e Servidores.
Gestor do Projeto: Secretaria de Gestão Administrativa.
Situação do Projeto em maio de 2012: Projeto Concluído. Este Projeto foi
realinhado, pois anteriormente era intitulado “Construção da Escola do Judiciário” e
atualmente “Implantação da Escola do Judiciário”. Esta mudança tornou-se
tornou
necessária por questões de indisponibilidade orçamentária para a construção da
mesma. As ações referentes ao projeto estão sendo supridas, onde os cursos estão
sendo ministrados
istrados nas dependências do Tribunal Pleno, nas salas de treinamentos
na sede administrativa, havendo também, a possibilidade de cessão de salas por
instituições parceiras. O desembargador Mauro Campello é do Diretor da Escola do
Judiciário do TJRR.
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Projeto 06: Modernização da Estrutura Física do
TJRR – P.A. nº 209/10
O projeto tem a finalidade modernizar a estrutura física do
TJRR, com confecção de mobiliário e substituição de piso,
proporcionando melhor acesso aos portadores de necessidades
especiais.
Gestor do Projeto: Secretaria de Gestão Administrativa.
Situação dos subprojetos em maio de 2012:
- Substituição do piso da circulação com a instalação de piso tátil direcional e
de alerta para portadores de necessidades especiais (Recomendação nº 027/09 –
alínea “a” – CNJ) - Concluído.
- Instalação de divisória acústica - Concluído.
- Substituição do mobiliário - Concluído. DI

Projeto 07: Utilização Racional dos Recursos Ambientais
P.A. nº 214/10
O projeto tem a finalidade de criação de mecanismos que diminuam o impacto
ambiental causado pelas atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário, quanto ao
consumo de papel, energia elétrica e água.
Gestor do Projeto: Secretaria de Gestão Administrativa.
Situação do Projeto em maio de 2012: O Projeto encontra-se
encontra
em
andamento, com o cronograma no prazo, nos seguintes moldes:
- Consumo de papel: toda a documentação impressa de comunicação
interna está sendo substituída pelo meio eletrônico. Ações já implantadas:
implant
CRUVIANA, SICOJURR, PROJUDI, HERMES, CORREIO ELETRÔNICO
INSTITUCIONAL, USO DO PAPEL COM CERTIFICADO SELO VERDE
FLORESTAL, ENTRE OUTRAS.
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- Energia elétrica: Além de campanhas para conscientização/redução do
consumo, está em estudo na Divisão de Serviços Gerais a execução de outras
ações como a substituição das atuais lâmpadas dos corredores pelas lâmpadas de
LED.
- Água: Estão sendo substituídos as válvulas de descarga e as torneiras já
existentes para sistema duplo de fluxo de água e desligamento automático,
respectivamente, o que diminui substancialmente o consumo de água dos prédios
pertencentes ao TJRR.

Projeto 08: Ampliação do Parque Computacional – P.A. nº 212/10
O projeto tem a finalidade de manter o parque de equipamentos do Tribunal
de Justiça de Roraima, com média de uso inferior a três anos e manter relação
superior a 01 computador para cada servidor, 01 impressora para cada 05
servidores e 01 scanner para cada 10 servidores.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012: Aquisição de 269 (duzentos e
sessenta e nove) computadores; 55 (cinquenta e cinco) impressoras; 235 (duzentos
e trinta e cinco) scanners e 379 (trezentos e setenta e nove) no-breaks.

Projeto 09: Gestão de Ativos Computacionais – P.A. nº 211/10
O projeto tem a finalidade de maximizar a eficiência nas manutenções
preventivas e corretivas, agilizando as instalações e melhorando o controle da
distribuição dos equipamentos.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012: O sistema Service Desk (registro de
entrada e saída de pedidos de suporte e manutenção, bem como avaliação) já foi
implantado. Aguarda treinamento nas metodologias ITIL, COBIT e PMBOK que
aperfeiçoarão o sistema.
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Projeto 10: Implantação do Moreq-Jus – P.A. nº 210/10
O projeto tem a finalidade de construir métodos de segurança, auditoria e de
preservação para o desenvolvimento de sistemas informatizados, que devem incluir
funcionalidades para a gestão dos documentos e de processos administrativos e
judiciais, em suporte digital ou impressos, produzidos pelos setores deste Poder no
exercício de suas atribuições.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.

Situação do Projeto em maio de 2012: Instituída comissão multidisciplinar
(Portaria da Presidência nº 1784, de 18/08/2011) para identificação de sistema
informatizado de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, com o objetivo de
alinhar-se as resoluções 90 e 91/09 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que
dispõe sobre os requisitos de nivelamento da tecnologia da informação e
apresenta o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão e
documentos (MOREQ-JUS). Este sistema deve permitir inclusive o acesso
público, a partir da internet, às informações de processos, súmulas, acórdãos e
jurisprudências;
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Projeto 11: Modernização e Implantação de Sistemas
P.A. nº 208/10
O projeto tem a finalidade de readequar os sistemas existentes às novas
tecnologias de desenvolvimento de softwares e atender com sistemas eletrônicos a
demanda de serviços ainda não informatizados, tanto na área judicial quanto
administrativa.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012:
- Implantação do PROJUDI nas comarcas do interior do Estado (Mucajaí e Alto
Alegre, Bonfim e Caracaraí);
- Criação do Grupo Gestor de Implantação, Acompanhamento e Fiscalização do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe;
- Preparação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Servidores de
Aplicação, de Banco de Dados, Links de Comunicação, microcomputadores,
scanners, certificados A3 ICP-Brasil etc.);
- Autorização do processo de implantação do Sistema Processo Judicial
Eletrônico – Pje nas unidades judiciárias. Resolução nº 68, de 21 de setembro de
2011.
- As Comarcas estão 60% virtualizadas e 100% dos sistemas administrativos
estão modernizados.
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Projeto 12: Modernização dos Canais de Comunicação/Serviços
Web - P.A. nº 207/10
O projeto tem a finalidade de proporcionar melhoria nos canais de
comunicação de Internet e Intranet, oferecendo mais serviços web para os usuários
internos e externos.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012: Disponibilizado certificação Digital de
servidores e magistrados (modelos de Certificado Digital ACSERPROJUS PF
institucional do tipo A3, a ser armazenado em “token”).

Projeto 13: Gestão de Segurança da Informação - P.A. nº 206/10
O projeto tem a finalidade de aplicar um conjunto de normas, padrões e
procedimentos relacionados às boas práticas na segurança da informação,
garantindo a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012: Aguarda envio da minuta da
Resolução de Gestão de Segurança da Informação à Presidência/TJRR, bem como
sua análise e aprovação.

Projeto 14: Adoção de Política de Governança de TI – P.A. nº 205/10
O projeto tem a finalidade de melhorar o planejamento, a organização, a
gerência e controle dos recursos de Tecnologia da Informação.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012: Elaborado Plano Anual de
capacitação para servidores da área de Tecnologia da Informação.
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Projeto 15: Modernização das Infraestruturas de Comunicação P.A.
nº 204/10
O projeto tem a finalidade de melhorar a infraestrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, garantindo maior disponibilidade dos sistemas e
serviços oferecidos pelo Poder Judiciário.
Gestor do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação.
Situação do Projeto em maio de 2012:
- Inauguração do Sistema de Registro Audiovisual de Audiências instalado pelo
Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo
(1ª etapa do Projeto);
- Regulamentação (Portaria da Presidência nº 699/2012) da utilização do sistema
de gravação audiovisual de audiências e sessões em todas as serventias
judiciais do TJRR;
- Instalação e configuração dos equipamentos de comunicação de voz sobre IP
(VOIP);
− Aquisição de Aparelhos Voip;
− Aquisição de Livenças Windows;
− Lançamento de fibra óptica;
− Treinamento VmWare – 1ª Etapa;
− Treinamento LDAP;
− Aquisição de Storage e Switches Fiber Chanel;
− 02 Links de 2Mbps para as Comarcas de Mucajaí e Alto Alegre;
− Aquisição de Equipamentos de videoconferência;
− Treinamento Switches Extremes;
− Aquisição de Servidores Blades;
− 02 Links de 2 Mbps para as Comarcas de Bonfim e Caracaraí;
−

Treinamento VmWare – 2ª Etapa;

− Aquisição de Certificados Digitais;
− Aquisição de 200 Licenças e 600 renovações Anti-vírus;
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− Renovação de licença de uso de 2000 usuários do software BRMA;
− Link de dados via rádio para interligação ente o TJRR e os nucleos judiciários;
− Serviço de Link Dedicado de acesso a Internet com velocidade de 6Mbps
para suporte à implantação do PJE;
− Locação de Infraestrutura de Postes;
− Licença de uso de software Anti-vírus Karspesky com suporte.

Projeto 16: Justiça Cidadã - P.A. nº 203/10
O projeto tem a finalidade de reestruturar a Vara da Justiça Itinerante, de
modo a possibilitar a expansão dos serviços, garantir a entrega da prestação
jurisdicional em tempo compatível com a complexidade da situação encontrada, a
urgência e as necessidades do jurisdicionados residentes nos bairros periféricos da
capital, no interior do Estado, ou envolvido em acidente de trânsito com possibilidade
de conciliação in loco.
A reestruturação pretendida engloba a ampliação e a capacitação do quadro
de servidores diretamente envolvidos com o atendimento e a pacificação do conflito
apresentado (conciliação), principal objetivo da Vara da Justiça Itinerante, além da
contratação do profissional apto a fazer o atendimento psicológico das partes.
Gestor do Projeto: Sr. Darwin de Pinho Lima, Coordenador dos Programas
de acesso ao Poder Judiciário.
Situação do Projeto em maio de 2012: O Plano de Projeto foi confeccionado
com as novas propostas da estruturação. Aguardando aprovação do plano e
posterior enquadramento orçamentário.
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Projeto 17: Gestão da Estrutura de Segurança - P.A. nº 202/10
O projeto tem a finalidade de instalar o sistema de vigilância e monitoramento
por vídeo, o que abrange a instalação de infraestrutura para equipamentos e
software em todas as unidades do Poder Judiciário, que permitam o controle de
movimentação das pessoas e acessos nas dependências destes prédios durante as
24 (vinte e quatro) horas, de forma ininterrupta.
Gestor do Projeto: Assessoria Militar.
Situação do Projeto em maio de 2012: Os equipamentos de segurança já
foram instalados nos prédios da capital. Foi feito um levantamento/estimativa de
serviços e materiais necessários para o sistema de Monitoramento das Comarcas de
Mucajaí, São Luis do Anauá, Pacaraima, Bonfim, Caracaraí, Alto Alegre e
Rorainópolis, com um valor total de R$ 511.092,15 (quinhentos e onze mil, noventa e
dois reais e quinze centavos).

Projeto 18: Gerenciamento de Projetos - P.A. nº 213/10
O projeto tem a finalidade de implantar um modelo de gerenciamento de
projetos adaptado ao Tribunal de Justiça de Roraima, com a finalidade de criar uma
rotina de gerenciamento da totalidade dos projetos a serem desenvolvidos em seu
âmbito, fornecendo subsídios para monitoramento e avaliação dos projetos
alinhados à estratégia do Tribunal, visando ajustes e correções necessárias à
consecução da Visão.
O Projeto contemplou a Meta nº 01/2011 do CNJ, que é Criar unidade de
gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão
estratégica.
Gestor do Projeto: Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica.
Situação do Projeto em maio de 2012: Projeto Concluído, as ações foram
implementadas, mas o Projeto não poderá ser concluído pois suas ações
necessitam de acompanhamento em todo o quinquenio do Plano Diretor. Dentre as
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ações do Projeto, destacamos:
-Criação do cargo de Coordenador de Gerenciamento de Projetos (art. 5º da
Lei Complementar Estadual nº 177 de 05.05.11);
- Implantação do software GP-WEB (Gerenciamento de Projetos – dez/11) e
curso para operacionaliza-lo que foi ministrado pelo Sr. Sérgio Reinert (Capitão do
Exército que desenvolveu o sistema).

