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PORTARIA N. 42, DE 25 DE JANEIRO DE 2021 
 

Institui o Laboratório de Inovação do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima - INOVAJURR. 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA no uso de 
suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO o princípio da eficiência do serviço público, caput do artigo 37, da 
Constituição Federal;  
 
CONSIDERANDO que o Estado deve promover e incentivar o desenvolvimento científico, 
pesquisa, capacitação científica e tecnológica e a inovação, nos termos do artigo 218 da 
Constituição Federal;  
 
CONSIDERANDO os princípios orientadores previstos na Lei nº 10.973/04 ("Lei de 
Inovação"): 
 

1. promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o 
desenvolvimento econômico e social;  
2. promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e 
financeiros para tal atividade; (iii) redução das desigualdades regionais; (iv)   
descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera 
de governo, com desconcentração em cada ente federado; (v) promoção de 
cooperação e de interação entre entes públicos, entre os setores públicos e  
privados e entre empresas; (vi) estímulo à atividade de inovação nas Instituições 
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a 
atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação e de parques e polos tecnológicos no país; (vii) promoção da 
competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional; (viii) incentivo 
à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência 
de tecnologia; (ix) promoção e continuidade dos processos de formação e 
capacitação científica e tecnológica; (x) fortalecimento das capacidades 
operacional, científica,  tecnológica e administrativa das ICTs; (xi) atratividade dos 
instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente atualização e 
aperfeiçoamento; (xii) simplificação de procedimentos para gestão de projetos de 
ciência, tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua 
avaliação; (xiii) utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação; 
(xiv) apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das 
ICTs e ao sistema  produtivo. 
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CONSIDERANDO as metas estipuladas no Planejamento Estratégico desta Corte, assim 
como sua missão;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de um espaço que propicie a gestão do conhecimento e 
da inovação, com plena participação de juízes, servidores e, também, dos usuários do 
serviço público (advogados, partes, membros do Ministério Público e da Defensoria 
Pública) e com a aplicação de técnicas que permitam a interação, colaboração, troca de 
conhecimento, diante da complexidade dos desafios da administração da justiça;  
 
CONSIDERANDO que a pesquisa tecnológica e a gestão de dados são aspectos 
fundamentais das atividades de inovação, necessários para a melhoria dos fluxos de 
trabalho, para a análise situacional, para a detecção de tendências e causas e para a 
criação de métricas de desempenho;  
 
CONSIDERANDO a instituição do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do CNJ, pela Portaria nº 119/2019, 
competindo-lhe estabelecer conexões entre Laboratórios de Inovação e os Centros de 
Inteligência Judiciários para o desenvolvimento de projetos conjuntos da Agenda 2030 da 
ONU;  
 
CONSIDERANDO que o Laboratório de Inovação do TJRR já se encontra em 
funcionamento;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a atuação do INOVAJURR. 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado Roraima – 
INOVAJURR, vinculado à Secretaria de Gestão Estratégica, com o objetivo de criação e 
desenvolvimento de projetos inovadores e para disseminar a cultura de inovação. 
 
Art. 2º O INOVAJURR será espaço criativo, reflexivo e colaborativo destinado à 
cocriação, exploração e testes de ideias, conceitos ou sugestões envolvendo questões, 
problemas e/ou projetos deste Tribunal de Justiça, objetivando o desenvolvimento e/ou 
aprimoramento de novos produtos, soluções, serviços ou reformulação de processos de 
trabalho com o intuito de maior eficiência institucional e melhor prestação jurisdicional. 
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Parágrafo Único. Os trabalhos que serão conduzidos no INOVAJURR serão orientados 
pelas seguintes diretrizes: 
 
I - Busca de inovação e otimização dos recursos já possuídos pelo TJRR;  
II - Participação e integração entre a atividade fim e a atividade meio;  
III - Usuário do serviço no centro da solução;  
IV - Transparência de dados;  
V - Cocriação de projetos de interesse, envolvendo atores diversos, dentro e, se 
necessário, fora da Administração;  
VI - Visão multidisciplinar sobre os problemas, com trocas de experiências;  
VII - Utilização de metodologia de design, experimentação e avaliação;  
VIII - Flexibilidade e desburocratização;  
IX - Prototipagem, coleta de feedbacks e refinamento de soluções. 
 
Art. 3º O INOVAJURR será provido de instalações e equipamentos próprios para estudos, 
pesquisas, criação e desenvolvimento de projetos e programas, com uso de metodologias 
e técnicas colaborativas que propiciem a resolução de problemas complexos, tais como 
design thinking, modelagem de serviços, oficinas para resolução de problemas concretos 
no âmbito da atuação governamental, apoio à gestão, lançamento e maturação de 
projetos, realização de projetos, dentre outros. 
 
Art. 4º No âmbito da administração do TJRR a coordenação dos trabalhos do INOVAJURR 
será realizada pelo Secretário de Gestão Estratégica.  
 
§ 1º A Secretaria de Gestão Estratégica identificará áreas que deverão ser alvo de 
iniciativas de inovação.  
§ 2º A cada semestre será escolhido um problema, questão ou desafio a ser abordado 
pelo INOVAJURR.  
§ 3º Será definida, conforme o caso, a estratégia que será adotada para encaminhamento 
da questão, indicando membros de grupo de trabalho especialmente criado para cada 
desafio.  
§ 4º Ao término do período de um semestre, os resultados e conclusões do desafio serão 
apresentados ao Juiz Auxiliar da Presidência, ocasião em que a SGE poderá deliberar a 
continuidade do desafio ou sua substituição por outro, publicando-se os resultados 
aferidos.  
§ 5º A Secretaria de Gestão Estratégica deverá estipular regras adicionais de governança 
do INOVAJURR, bem como agendar as reuniões. 
 
Art. 5º Para identificação dessas iniciativas, a SGE poderá solicitar informações das 
diversas secretarias do TJRR, assim como receber sugestão de comitês ou efetuar 
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pesquisas com usuários internos e externos dos serviços e sistemas utilizados por este 
Tribunal. 
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 

Presidente 
 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista. Edição 6846, 26. Janeiro. 2021. pp. 04-06. 


