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Apresentação 
Este relatório apresenta o resultado do diagnóstico realizado para subsidiar as ações 

para implementação do Projeto Estratégico dos Laboratórios de Inovação da Justiça 

Federal. 

As informações constantes neste documento foram extraídas da análise dos dados 

coletados por meio de questionário eletrônico, respondido por servidor da área 

responsável pelo laboratório ou pelas ações de inovação dos tribunais e seções 

judiciárias, no período de 17 a 28 de maio de 2021. 

O Questionário contém 13 questões, sendo duas de identificação e 11 relacionadas aos 

temas: 

Normativos, Tempo de funcionamento, Composição e meios de contato 

Acordos de Cooperação 

Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário 

LIODS/CNJ 

Cidadão 

Projetos em execução 

Projetos executados 
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Dados de identificação 
Participaram do diagnóstico o CJF, os 05 tribunais regionais e 14 das 27 seções 

judiciárias, totalizando 20 respondentes. 

O gráfico a seguir apresenta se os respondentes possuem ou não Laboratório 

de Inovação. 
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A tabela a seguir apresenta, por região, os respondentes que possuem 

Laboratório de Inovação. 

 

Região Órgãos 
1ª Região Minas Gerais 

2ª Região 

TRF 2 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

3ª Região 
TRF 3 

São Paulo 

4ª Região 

TRF 4 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

5ª Região 

TRF 5* 

Alagoas 

Ceará 

Paraíba 

Pernambuco 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 

* Implementação parcial do laboratório 

 

 

Excetuando a 1ª Região, em que apenas o Tribunal e a Seção Judiciária de 

Minas Gerais responderam, as demais regiões tiverem participação de todas 

as seções judiciárias e dos Tribunais.  

A existência de Laboratório de Inovação em 80% das unidades respondentes 

revela uma boa adesão dos órgãos do Segmento à implementação de 

ambientes propícios à construção de soluções mediante métodos inovadores, 

ágeis e práticas colaborativas.  
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Normativos, Tempo de funcionamento e Composição 
Neste item, os respondentes indicaram os atos normativos de criação, o tempo 

de funcionamento, a área responsável e a quantidade de magistrados e 

servidores que atuam nos Laboratórios de inovação (Escritórios de Inovação - 

Centro de inovação).  

 

Tribunal ou Seção 
Judiciária 

Normativo Tempo de 
Funcionamento 

Área responsável Composição 

Minas Gerais Portaria da 
Direção do Foro 

4 meses Direção do Foro 3 magistrados 
6 servidores 

TRF 2ª Região Não foi criado por 
ato normativo 

2 meses Coordenadoria de 
Inovação e 
Desenvolvimento 
Institucional 
(CINOVA) 

1 magistrado 
4 servidores 

Espírito Santo Portaria JFES-POR-
2017/00086 de 27 
de outubro de 
2017 

36 meses Direção do Foro 1 magistrado  
2 servidores 

Rio de Janeiro Regulamento JFRJ-
RTO-2020/00007, 
de 9 de dezembro 
de 2020 

24 meses Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
Coordenadoria de 
Capacitação 

1 magistrado  
2 servidores 

TRF 3ª Região Portaria PRES 
TRF3 nº 1723 de 
02/12/2019 

15 meses Coordenação da 
Assessoria de 
Desenvolvimento 
Integrado e Gestão 
Estratégica 

1 magistrado 
11 servidores 

São Paulo Portaria 10/2016 
DFOR 

47 meses Subsecretaria de 
Comunicação, 
Conhecimento e 
Inovação - UCIN 

1 magistrado 
4 servidores 

TRF 4ª Região Portaria 569/2020 12 meses Corregedoria 
Regional 

5 magistrados 
5 servidores 

Paraná Portaria Nº 1162, 
de 19 de agosto 
de 2019 e 
alterada pela nº 
454/2021 de 29 
de abril de 2021 

16 meses Seção de Inovação 
Institucional, 
diretamente 
vinculada à Direção 
do Foro 

2 magistrados 
11 servidores 

Rio Grande do Sul Portaria 8587, de 
09 de maio 2019 e 
Resolução 59, de 
05 de junho de 
2019 

23 meses Seção do Laboratório 
de Inovação 

1 magistrado 
6 servidores 

Santa Catarina Portaria nº 
1.507/2018 - SJSC 

11 meses Assessoria de 
Planejamento 

1 magistrado 
9 servidores 
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Estratégico da 
Direção do Foro 

TRF 5ª Região Ato 156/2021 1 mês Presidência 7 magistrados 
3 servidores 

Alagoas Portaria DF 
(Direção do Foro) 
nº. 322, de 21 de 
agosto de 2019 

22 meses Administração 
 

1 magistrado 
4 servidores 
 

Ceará Portaria n.º 
63/2019 da 
Direção do Foro 

24 meses Gestão Estratégica 1 magistrado 
1 servidor 

Paraíba Portaria GDF nº 
868/2019 

20 meses Núcleo de Tecnologia 
da Informação e 
Escritório de 
Inovação 

1 magistrado 
8 servidores 
 

Pernambuco Portaria 75/2021 1 mês Judicial 3 magistrados 
5 servidores 

Rio Grande do 
Norte 

Não foi criado por 
ato normativo 

44 meses NTIC - Planejamento 
e Treinamento 

3 magistrados 
8 servidores 

Sergipe Portaria DF-SJSE 
n. 62/2021 

1 mês Secretaria 
Administrativa 

1 magistrado 
6 servidores 

 

O primeiro Laboratório de Inovação da Justiça Federal foi o da Seção Judiciária 

de São Paulo, seguido pelo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Os 

laboratórios de inovação têm, em média 18 meses de criação. 

Importante destacar que apenas dois laboratórios de inovação não foram criados 

por ato normativo, e que a vinculação, no organograma, é variada: áreas de 

gestão estratégica, área de tecnologia da informação, área de gestão de pessoas, 

área judicial e Direção do Foro. Em cinco unidades (TRF2, Seção Judiciária de São 

Paulo, Seção Judiciária do Paraná, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e Seção 

Judiciária da Paraíba) há unidades específicas de inovação. 

Todos os laboratórios contam com magistrados na sua composição e possuem, 

em média, 7,5 integrantes.  
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Acordos de Cooperação  
Nesta questão, os respondentes deveriam indicar se o Laboratório de inovação 

possui acordo de cooperação ou parceria com outro órgão, entidade ou centro 

de inteligência. 

 

 
A tabela a seguir apresenta, por região, os respondentes que indicaram que o 

Laboratório de inovação possui acordo de cooperação ou parceria com outro 

órgão, entidade ou centro de inteligência. 

 
 

Região Órgãos 

2ª Região 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro* 

3ª Região 
TRF 3 
São Paulo 

4ª Região 

TRF 4 
Paraná 
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina 

5ª Região 
Alagoas 
Paraíba* 
Pernambuco 

*parcial 
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Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário  
Nesta questão, os respondentes deveriam indicar se o Laboratório de inovação 

participa da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário. 

 

 

 

A tabela a seguir apresenta, por região, os respondentes que indicaram que o 

Laboratório de inovação participa da Rede de Governança Colaborativa do 

Poder Judiciário. 

 

Região Órgãos 
1ª Região Minas Gerais 

2ª Região 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro* 

3ª Região 
TRF 3 
São Paulo 

4ª Região Paraná 
*parcial  
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LIODS/CNJ  
 

Nesta questão, os respondentes deveriam indicar se o Laboratório de inovação 

participa ou concluiu algum projeto em parceria com o LIODS/CNJ. Foram 

citados os projetos, as áreas temáticas e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 - ODS. 

 

 

 

A tabela a seguir apresenta, por região, os respondentes que indicaram que o 

Laboratório de inovação participa ou concluiu algum projeto em parceria com 

o LIODS/CNJ 

 

Região Órgãos 
1ª Região Minas Gerais 

2ª Região 
TRF 2 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro* 

3ª Região 
TRF 3 
São Paulo 

4ª Região 

TRF 4 
Paraná 
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina 

5ª Região Rio Grande do Norte 
* parcial  
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Destacamos que a maior parte dos laboratórios participa ou concluiu algum 

projeto em parceria com a LIODS/CNJ.  

Pelas informações obtidas os laboratórios têm projetos em consonância com 

praticamente todas as ODS, só não havendo indicação de projetos 

relacionados à ODS 7 (energia acessível e limpa). 
 

Projetos citados: 

 Minas Gerais:  

Projeto Mandado Sustentável ODS 15 e 12; Projeto Central de Transportes, 

Segurança e Inteligência ODS 12; Projeto Inclusão Digital no JEF - ODS 1, 10 e 16; 

Projeto Eficiência Núcleo Gerenciamento Precedentes - ODS 16; 

 

 TRF 2ª Região:  

Meta 9 - Perícia 4.0 (ODS 16, 01, 03, 10); Meta 12 - Ambiental (ODS 13, 14, 15,16, 

17); Projeto Estatística Qualitativa/Quantitativa (ODS 16); 

 

 Espírito Santo: 

ODS 11 - Barragens - Ato nº 14/2020 do CNJ; – ODS 3 - Oficinas Perícias Médicas 

- Desenvolvimento de Soluções relacionadas às perícias médicas, decorrentes da 

pandemia; ODS 5 - Questões de gênero - Resolução CNJ 255; 

 

 TRF 3ª Região: 

Oficina - campanha "Meu Nome Combina Comigo" - ODS 5; Oficina - cidadania, 

informação e acesso à justiça (chatbot) - ODS 16; Painel BI de dados para 

acompanhamento do Plano de Logística Sustentável - ODS: 3, 6 e 11; 

 

 São Paulo:  

Encontros LIODS sobre Execução Fiscal e sobre Fornecimento de Medicamentos 

(realizados em parceria com a Conselheira do CNJ Maria Teresa Uille); Oficinas 

LIODS sobre Perícias Médicas durante a Pandemia; 

 

 TRF 4ª Região: 

Projetos vinculados à matéria ambiental, previdenciária, dentre outros. Os 

projetos de que a Corregedoria participou em parceria com o LIODS/CNJ referem-

se a diversos ODS; 
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 Paraná:  

Portal de Transparência, Meta 9 e ODS 5; 

 

 Rio Grande do Sul:   

Acessibilidade e Inclusão (ODS 3, 5, 10, 11, 16, 17); PertenSer (ODS 3, 5, 8, 9, 16 

e 17); JusClima2030 (ODS 7, 13 e 15); Monitora 15 (ODS 15); Coordenadas (ODS 

16); Justaposição (ODS 8, 9, 16); Fala Justa (ODS 16); Voronoy-Delaunay (ODS 1, 

2, 3, 4, 10, 11, 12, 16 e 17); Co-Laborando 2021 (ODS 3, 5, 8, 9, 16 e 17); 

 

 Santa Catarina:  

Monitora 15: iniciativas desenvolvidas por iniciativa do LIODS CNJ, a partir do 

objetivo de publicizar informações essenciais à execução de políticas públicas de 

atendimento aos povos indígenas e preservação do meio ambiente. A iniciativa 

alinha-se à agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, da ONU, tocando 

especialmente nos ODSs n. 15 e 16; ReConecta: projeto que visa à aplicação de 

Justiça Restaurativa em crimes ambientais, ligado ao desenvolvimento de 

alternativas de geração de renda sustentável aos infratores, famílias e 

comunidades afetadas. Apresentado pela 1ª Vara Federal de Florianópolis,  está 

sendo conduzido pelo IntegraLab (Laboratório de Inovação e Criatividade da 

Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região), com participação do LabJus e 

inovaTchê. A iniciativa alinha-se à agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, 

da ONU, tocando especialmente nos ODSs n. 13, 14, 15 e 16; Coordenadas: 

projeto que visa a disponibilizar ao público, em mapa interativo, todas as ações 

ambientais em tramitação na Justiça Federal da 4ª Região, georreferenciadas. A 

ação está sendo conduzida pelo IntegraLab (Laboratório de Inovação e 

Criatividade da Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região), com participação do 

LabJus e inovaTchê. A iniciativa alinha-se à agenda 2030 de desenvolvimento 

sustentável, da ONU, tocando especialmente nos ODSs n. 13, 14, 15 e 16. 

 

 Rio Grande do Norte:  

Oficina APAJUFE; Oficina Nacional - LIODS perícias; 1a Oficina Virtual do LIODS e 

uso do Miro com demais laboratórios; 
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Cidadão  
Nesta questão foi solicitado aos respondentes que apontassem se há 

participação do cidadão nos projetos do Laboratório de inovação. 

 

 
 

A tabela a seguir apresenta, por região, os respondentes que apontaram a 

participação do cidadão nos projetos do Laboratório de inovação  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Região Órgãos 

1ª Região Minas Gerais* 

2ª Região 
TRF 2 
Espírito Santo* 
Rio de Janeiro 

3ª Região 
TRF 3 
São Paulo 

4ª Região 

TRF 4 
Paraná* 
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina 

5ª Região 

TRF 5 
Paraíba* 
Pernambuco* 
Rio Grande do Norte 
Sergipe 

* parcial 
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Projetos em execução 
Nessa questão os respondentes indicaram os principais projetos em execução 

no Laboratório de inovação.  

  

 Minas Gerais:  

Projeto Mandado Sustentável; 

Projeto Central de Transportes, Segurança e Inteligência; 

Projeto Inclusão Digital no JEF; 

Projeto Eficiência Núcleo Gerenciamento Precedentes. 

 

 TRF 2ª Região:  

Redesign dos espaços físicos dos fóruns; 

Painel "justiça na ponta dos dedos" para o primeiro grau; 

Plataforma de atermações; 

Desenvolvimento de um ambiente de colaboração corporativa dentro do office 

365; 

Sistema de atendimento para o pje; 

Editor "inteligente" do pje; 

Integração do pje com o malote digital; 

Chatbot para o auxílio ao atendimento, em especial nas varas de jefs; 

Solução integrada para governança das aquisições, contratos e treinamentos 
- planejamento e Execução; 

Chatbot para atendimento do precatório. 

 

 Espírito Santo:  

Implantação do Programa de Inovação da SJES – HUBJUS; 

Programa de Qualidade de Vida da SJES – QUALIJUS; 

Projeto Queima de Arquivo; 

Projeto Sinapse; 

Portal de Informações TRF2. 
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 Rio de Janeiro:  

Projeto Layout dos Mandados - Desafio: Como podemos melhorar o layout dos 

mandados com informações mais concisas, com a visão do Jurisdicionado; 

Projeto Chatbot - Desafio: Como podemos realizar a implementação do 

Chatbot na JFRJ; 

Projeto Reformulação página Internet da JFRJ - Desafio: Como podemos 

melhorar as informações prestadas ao Jurisdicionado e Advogados no site da 

JFRJ. 

 

 TRF 3ª Região:  

Painel BI de dados para gestão da Segurança (iNovaSEG); 

Oficina: campanha “meu nome combina comigo”; 

Oficina: Acordo de Não Persecução Penal; 

Oficina: anotação para a IA SINARA; 

SIGMA: testes da versão 2; 

Painel BI de dados para acompanhamento do Plano de Logística Sustentável. 

 

 São Paulo:  

JEF em Casa: Oficinas de Design Thinking, experiência do usuário e 

levantamento de requisitos para desenvolvimento de aplicativo para 

atendimento ao cidadão sem advogado (protótipo entregue à CORE); 

MiniConfs e Workshops do iJuspLab; pequenas palestras e atividades "mão na 

massa", com expositores e facilitadores internos, para disseminação da 

cultura de inovação; 

Oficina p/ construção de soluções para a questão da atuação geográfica dos 

Oficiais de Justiça Avaliadores Federais fora do município-sede da Subseção 

(protótipo entregue à CORE); 

Oficina para desenvolvimento da política e fluxo de trabalho da CEAMA - 

Comissão para a Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Discriminação; 

1º Encontro Nacional dos Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário (em 

parceria com CNJ, STJ). 
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 TRF 4ª Região:  

Projeto coordenadas: georreferenciamento de ações judiciais ambientais. 

 

 Paraná:  

Enfrentamento e combate ao Assédio Moral e Sexual na JFPR; 

Atendimento inclusivo à comunidade LGBTQ+; 

Reconhecimento a valorização do servidor inovador - Projeto Selo Inovação; 

Freela no LINC - engajamento da participação do público interno em serviços 

voluntários e temporários no laboratório e atividades da Seção de Inovação; 

Formação de Célula de Gestão de Dados; 

Incubadora de Soluções Tecnológicas; 

Direito Visual e Linguagem Simples; 

Melhoria da comunicação visual/indicações do edifício-sede. 

 

 Rio Grande do Sul:  

PertenSer; 

JusClima2030; 

Monitora 15; 

Coordenadas; 

Justaposição; 

Fala Justa; 

Co-Laborando 2021. 

 

 Santa Catarina:  

Coordenadas: projeto em parceria com Inovatchê e IntegraLab, para 

georreferenciamento das ações ambientais em tramitação na Justiça Federal 

da 4ª região, com desenvolvimento de mapa interativo a ser disponibilizado 

ao público no portal; 

Reconecta: projeto em parceria com Inovatchê e IntegraLab, com vistas à 

aplicação da Justiça Restaurativa em crimes ambientais incluindo o 

desenvolvimento de alternativas de geração de renda para as comunidades 
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afetadas; 

Monitora 15: projeto em parceria com o LIODS do CNJ, Inovatchê e IntegraLab, 

para monitorar áreas indígenas e de proteção ambiental em relação à 

ocorrência de incêndios e outros ilícitos ambientais; 

Egrégora Sul: projeto em parceria com Inovatchê, com desenvolvimento de 

painel de gestão integral que considera metas não puramente numéricas e 

avalia a percepção subjetiva da carga de trabalho; 

HubJus 2021: programa interinstitucional de inovação promovido pela WeGov, 

que abrange capacitação em metodologias de inovação,  

 

 TRF 5ª Região:  

Redesign dos espaços físicos dos fóruns; 

Painel "justiça na ponta dos dedos" para o primeiro grau; 

Plataforma de atermações; 

Desenvolvimento de um ambiente de colaboração corporativa dentro do office 

365; 

Sistema de atendimento para o pje; 

Editor "inteligente" do pje; 

Integração do pje com o malote digital; 

Chatbot para o auxílio ao atendimento, em especial nas varas de jefs; 

Solução integrada para governança das aquisições, contratos e treinamentos 

- planejamento e execução; 

Chatbot para atendimento do precatório. 

 

 Alagoas:  

Atualmente, estão em análise projetos voltados para o desenvolvimento 

colaborativo na rede de inovação, em especial um projeto voltado para o 

atendimento ao usuário do PJe, além de alguns outros projetos de caráter 

local, em estudo a partir de sugestões colhidas de servidores.  

 

 Ceará:  

Criação de pesquisa de opinião pública, dirigida aos públicos externo e interno 
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da JFCE. 

 

 Paraíba:  

App – Serviços e Botão do Pânico. 

 

 Pernambuco:  

Desenvolvimento de um ambiente corporativo de colaboração no Microsoft 

Office 365; 

Aperfeiçoamento dos canais de comunicação das partes e advogados com a 

JFPE. 

 

 Rio Grande do Norte:  

https://residencia.jfrn.jus.br/index.php/projetos/; 

Sistema Hígia; 

Triagem de Perícias com IA; 

Central de atendimento; 

Manutenção dos Painéis de BI; 

Gestor financeiro; 

Atividade empenhada no uso das tecnologias para aperfeiçoamento da 

colaboração e trabalho remoto. (Teams, Office 365, Trello e outros). 

 

 Sergipe:  

Central de Cartas Precatórias e de Ordem; 

Sistema de Atermação“On line”. 
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Projetos já executados  
Nessa questão os respondentes indicaram os principais projetos já executados 

no Laboratório de inovação.  

  

 Minas Gerais:  

Não há projetos finalizados. 

 

 TRF 2ª Região:  

Não há projetos finalizados. 

 

 Espírito Santo:  

Canal "Fale com a Ju"; 

Curso prático e-Proc online; 

Mutirão do auxílio emergencial; 

Programa de Desenvolvimento Gerencial com Design Thinking; 

Usinas Fotovoltaicas de geração de energia elétrica; 

Desenvolvimento do projeto de realização de audiências de conciliação pelo 

WhatsApp; 

Brigada e-Proc; 

Gastômetro; 

LIODS CNJ - Barragens; 

LIODS CNJ - Oficinas Perícias Médicas. 

 

 Rio de Janeiro:  

Projeto Comunicação com Jurisdicionado - Desafio: Como podemos melhorar 

a prestação de informações sobre o atendimento ao jurisdicionado, durante a 

pandemia; 

Projeto Informações na Portaria - Desafio: Como podemos melhorar a 

prestação de informações sobre o atendimento ao jurisdicionado, durante a 

pandemia, nas Portarias dos prédios da JFRJ; 

Projeto Melhoria SUPROC - Desafio: Como podemos melhorar as interações do 
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SUPROC com os cidadãos; 

Projeto Desafios Capacitação - Desafio: Como podemos definir os desafios 

comuns às áreas da Justiça, que seriam melhor enfrentados, com a 

contribuição de ações educacionais em 2021; 

Projeto Ágil - Desafio: Como podemos adaptar a metodologia de Projeto, 

utilizando metodologia ágil; 

Projeto LIODs Nacional - Desafio: Perícias. 

 

 TRF 3ª Região:  

Oficina Nacional sobre perícias médicas - coordenada pelo iLabTRF3, com a 

participação de todos os laboratórios da Justiça Federal; 

Oficina: revisão do processo de trabalho em razão da unificação das 

subsecretarias processantes do TRF3; 

Painel de BI para acompanhamento do limite orçamentário; 

Painel de BI com informações dos projetos da 3.ª Região; 

Painel de acompanhamento da produtividade na pandemia; 

Oficina de anotação para desenvolvimento de IA de Prevenção em apoio ao 

CNJ; 

Chatbot da Central de Conciliação de Campinas. 

 

 São Paulo:  

Programa e-Vara; 

Criação da Equipe de Gestão de Dados; 

Criação da Incubadora de Soluções Tecnológicas; 

Criação da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação; 

1º Just Pitch! Festival de Inovação Aberta da Justiça Federal de São Paulo; 

Lançamento do livro: "Inovação no Judiciário: Conceito, criação e práticas do 

primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário"; 

Modernização das Contadorias Judiciais; 

Reestruturação dos Setores de Distribuição e Protocolo. 
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 TRF 4ª Região:  

Projeto desjudicialização previdenciária: fomento à cultura do diálogo 

institucional e interinstitucional em matéria previdenciária (  

Projeto comunicação em rede: atuação em rede para fins de melhoria dos 

meios de comunicação  

Projeto reconecta: criação de alternativas de geração de renda direcionadas 

aos pequenos infratores em matéria ambiental  

 

 Paraná:  

Acessibilidade do auditório principal, com a participação de servidores e 

servidoras com deficiência; 

Melhoria do atendimento pelo site; 

Parcialmente executado o projeto de educação para o enfrentamento ao 

assédio. 

 

 Rio Grande do Sul:  

Acessibilidade e Inclusão; 

PertenSer; 

Justaposição; 

Fala Justa; 

Voronoy-Delaunay; 

Co-Laborando 2021. 

 

 Santa Catarina:  

Soluções implementadas: 

- Sistema de Agendamento; 

- ChatBot Dona Justa para informações sobre auxílio emergencial; 

- Site sobre auxílio emergencial; 

- Balcão Virtual; 

- I Webinário Soluções - Sistema de Agendamento; 
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- II Webinário Soluções - Balcão Virtual. 

Propostas de solução desenvolvidas para o projeto FalaJusta (IntegraLab: LINC 

+ LabJus + Inovatchê): 

- Sistema de Agendamento; 

- Chatbot Dona Justa para informações sobre auxílio emergencial; 

- Glossário de termos jurídicos na consulta processual; 

- FAQ com dúvidas mais frequentes no site; 

- Manual do app do eProc; 

- Cartilha digital sobre organização do Judiciário; 

- Reformulação do site; 

- Chatbot no site; 

- Reformulação do canal de Ouvidoria; 

- Criação de personagem Dona Justa. 

 

 TRF 5ª Região:  

Sem informação. 

 

 Alagoas:  

Instituição de página na internet  

 

 Ceará:  

Realização de Workshop sobre Laboratórios de Inovação, em mar/19. 

 

 Paraíba:  

PESQUISA DE PRECATÓRIOS E RPVS NÃO LEVANTADOS - Link de consulta aos 

requisitórios expedidos há mais de dois anos e ainda não sacados, disponível 

em www.jfpb.jus.br; 

INTIMAÇÃO POR WHATSAPP - a comunicação de atos processuais às partes que 

assim fizerem a opção através de Termo de Adesão; 

GERENCIAMENTO DA DESTINAÇÃO DOS BENS DAS ARMAS DE FOGO 

APREENDIDAS - APLICAÇÃO WEB DE ACESSSO AOS SISTEMAS JUDICIAIS - 
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Ferramenta que agiliza e facilita o acesso dos magistrados e servidores do 

órgão aos diversos sistemas que auxiliam na tomada e implementação das 

decisões judiciais; 

SISTEMA DE ESTATÍSTICAS DO NÚCLEO JUDICIÁRIO - engloba as estatísticas 

mensal e acumulada no ano de todos os setores que integram o Núcleo 

Judiciário - CEJUSC, CEMAN, CONTADORIA (Varas Comuns e JEF´s), 

DISTRIBUIÇÃO (Varas Comuns e JEF’s) e Depósito e Arquivo Judiciais; 

PAINEL DE CHAMADAS DO CEJUSC - Aplicação web desenvolvida pelo Núcleo 

Judiciário com vistas a possibilitar o chamamento das partes às salas de 

audiência de conciliação do CEJUSC por meio de painel eletrônico exibido em 

equipamento de TV e de viva voz proveniente do programa de informática 

especialmente desenvolvido; 

BANCO DE DILIGÊNCIAS DA CEMAN - Trata-se de um banco de dados, acessado 

pelo nome da parte ou do terceiro integrante da relação processual, contendo 

as Certidões de diligências realizadas pelos Oficiais de justiça e que 

apresentaram alguma intercorrência; 

DIGITÔMETRO - Ferramenta digital que permite o acesso em tempo real aos 

trabalhos da comissão de digitalização de processos físicos; 

COMPILAÇÃO DAS PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO E ATOS - Envolve a 

reunião, de forma cronológica e em um único arquivo, das Portarias baixadas 

pela Direção do Foro disciplinando serviços judiciais e administrativos;  

CONCILIAÇÃO EM REDE - O projeto CONCILIAÇÃO EM REDE, realizado pelo 

Escritório de Inovação, em parceria com o CEJUSC/NJ, é um acervo eletrônico 

gerencial de conciliação e cidadania no âmbito do Centro Judiciário de Solução 

Consensual e Cidadania – CEJUSC, na sede da Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 

em João Pessoa e hospedado na página da Justiça Federal na Paraíba;  

MURAL DIGITAL - O projeto Mural Digital tem abrangência em toda a Seção 

Judiciária da Paraíba e dá publicidade às ações das Varas Federais, 

apresentando, por meio de painéis instalados nas unidades judiciárias, 

informações como: pautas de audiência, pautas de perícia, decisões de grande 

repercussão, resumos de editais e outras informações pertinentes à Vara 

Federal;  

ROBÔ QUIXOTE - O Escritório de Inovação desenvolveu um robô capaz de 

migrar, em espaço curto de tempo, os dados dos processos físicos do sistema 

Tebas para o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), atualmente usado 

para a tramitação das ações no órgão;  
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SISTEMA DE CONTROLE DE CARGAS E REMESSAS - Sistema de Controle de 

Cargas e Remessas da JFPB é desenvolvido para substituir o sistema TEBAS no 

controle da entrada e saída de autos físicos; 

ATERMAÇÃO ONLINE - plataforma para a realização de atermações, que 

permite ao cidadão ingressar diretamente perante os Juizados Especiais 

Federais com ação buscando a concessão do auxíl io emergencial; 

CADASTRO DE ADVOGADOS ONLINE NO CRETA - ferramenta digital para 

efetivação do cadastro de advogados no sistema CRETA de forma online; 

CADASTRO DE ADVOGADOS NO CRETA – onde o advogado, de forma fácil e 

intuitiva, preenche o formulário (Termo de Compromisso) e anexa os 

documentos indispensáveis ao cadastro no sistema CRETA; 

PAINEL DE DECISÕES JUDICIAIS - Ferramenta que possibilita a visualização 

através um banner alocado na página da Justiça Federal da quantidade de atos 

judiciais proferidos pelos magistrados da Seção Judiciária da Paraíba;  

ROBÔ SERVIDOR VIRTUAL 1 - sistema automático (robô) que facilitará a 

juntada de Avisos de Recebimento (ARs) dos Correios e Telégrafos em 

documentos que integram os processos judiciais das Varas Federais. Trata-se 

de uma plataforma que será utilizada, também, para automação de outras 

tarefas repetidas na JFPB e que, agora, passa por um período oficial de testes. 

 

 Pernambuco:  

Sem informação. 

 

 Rio Grande do Norte:  

https://residencia.jfrn.jus.br/index.php/projetos/;  

Além dos projetos apontados pela residência, outras oficinas de revisão de 

fluxos de processos foram realizadas em Varas Federais, inclusive com 

participação de agentes externos. 

 

 Sergipe:  

Sistema de Atermação “On line”. 
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Conclusão 
A Resolução CNJ n. 395, de 7 de junho de 202, institui a Política de Gestão da 

Inovação no âmbito do Poder Judiciário, traz em seu art. 4º, a necessidade de 

instituição de laboratórios de inovação ou espaços similares, físicos ou 

virtuais, em todos os órgãos do Poder Judiciário. 

A Justiça Federal já deu vários passos nesse sentido, com a implementação de 

laboratórios em 17 de suas unidades, onde há a participação de magistrados 

e servidores, e, em muitos casos, com o envolvimento do cidadão. 

A gama de projetos em execução e já concluídos, tanto da área administrativa 

quanto da área judiciária, aponta para o potencial de compartilhamento de 

boas práticas pelo Segmento, que podem trazer ganhos para a agilidade e 

produtividade da prestação jurisdicional. 

Com a disseminação dos dados desta pesquisa, pretende-se reforçar os 

princípios da gestão da inovação, tais como a colaboração, a transparência, a 

desburocratização e o foco no usuário. 


