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JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE
 

PORTARIA DA DIREÇÃO DO FORO

Nº62/2021

O JUIZ FEDERAL NA DIREÇÃO DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
SERGIPE, no uso de suas atribuições normativas,

Considerando o princípio da eficiência, contemplado no art. 37, caput, da Constituição
Federal de 1988;

Considerando a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS n. 16, que trata da “Paz, Justiça e
Instituições Eficazes”, estando indissociavelmente relacionado aos assuntos tratados pelo Poder Judiciário
brasileiro;

Considerando a necessidade de se estabelecer um modelo de governança em rede da
inovação no âmbito da Justiça Federal em Sergipe, propiciando a coordenação e a racionalização do capital
intelectual e financeiro da instituição em benefício do desenvolvimento de projetos de impacto;

Considerando a necessidade de fortalecimento da política de inovação e de gestão da
inovação no âmbito da Justiça Federal em Sergipe;

Considerando os princípios da horizontalidade, da gestão judicial democrática, da cocriação
e da colaboração judiciais, da independência judicial compartilhada, da racionalidade experimental, da
flexibilidade e da adaptabilidade, da desburocratização, da cultura de simplicidade, da cultura digital judicial,
da comunicação judicial empática e inclusiva, da diversidade e da polifonia de ideias, da sustentabilidade e da
centralidade no jurisdicionado, que representam um conjunto de princípios da inovação judicial;

Considerando a importância da tecnologia no exercício de uma jurisdição mais ágil,
qualificada e sustentável;

Considerando o disposto na Portaria CNJ n. 119/2019, que instituiu o Laboratório de
Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) e dá outras providências; e

Considerando o Ato Presidência/TRF5 n. 156/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Instituir o Laboratório de Inovação no âmbito da Justiça Federal em Sergipe (LI-

JFSE), tendo como objetivos:
I - incentivar o desenvolvimento de ideias, soluções, projetos e produtos, a partir dos pilares

da inovação, criatividade, modernidade, colaboração, flexibilidade e multidisciplinariedade, de modo alinhado
à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU;

II - implementar um modelo de governança em rede da política de inovação, visando à
potencialização da capacidade institucional de agregação de valor à atividade judicial, que deverá funcionar
em consonância com a Rede de Inovação da Justiça Federal da 5ª Região.
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§ 1º O Laboratório de Inovação da Justiça Federal em Sergipe será denominado Inove-SE,
que terá logomarca própria e disporá de espaço (page) no sítio eletrônico oficial (www.jfse.jus.br), no qual
constarão suas ações e projetos desenvolvidos.

§ 2º O Inove-SE funcionará em formato prioritariamente virtual, podendo dispor de espaço
físico adstrito ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTIC.

Art. 2º O Inove-SE, subordinado à Direção do Foro da Seccional e com mandato coincidente
com o respectivo biênio desta, é composto:

I - por 1 (um/a) Juiz(íza), indicado(a) pela Direção do Foro como integrante da Rede de
Inovação do TRF5, que fará a coordenação dos trabalhos;

II - por 2 (dois/uas) diretores(as) de Secretaria de Varas, sendo um(a) da Capital e outro(a)
do Interior, indicados(as) pelo(a) Juiz(íza) Coordenador(a), depois de autorizados(as) pelos respectivos Juízos
Titulares das Varas;

III - por 1 (um/a) servidor(a) do Núcleo Judiciário;
IV - por 1 (um/a) servidor(a) indicado(a) pelo(a) Diretor(a) da Secretaria Administrativa;
V - por 2 (dois/uas) servidores(as) do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação,

sugeridos(as) pelo Juiz Coordenador.
Parágrafo único. As reuniões dos integrantes do Inove-SE serão realizadas de forma

prioritariamente virtuais, podendo ser abertas, com estímulo à participação de todos os magistrados e
servidores da Justiça Federal em Sergipe e convite a atores externos que possam colaborar com propostas
voltadas à consecução de seus objetivos.

Art. 3º O Inove-SE proporá as diretrizes da política seccional de inovação e de gestão da
inovação, desenvolvendo suas ações a partir dos seguintes eixos temáticos:

I - Sensibilização: ações para o fomento da cultura de criatividade, inovação e
sustentabilidade no serviço público com vistas à transformação da JFSE;

II - Prospecção: mapeamento de soluções inovadoras e sustentáveis, internas e externas à
JFSE, como forma de inspirar e reconhecer as práticas já realizadas;

III - Qualificação: ações de capacitação relacionadas à Agenda 2030 e à Rede de Inovação
do TRF5 com temas correlatos às práticas do laboratório que elevem os conhecimentos das pessoas;

IV - Ideação: ações para o fomento de ideias em busca de soluções para os desafios da
JFSE;

V - Prototipação e validação: ações para o desenvolvimento e para a testagem das soluções
desenvolvidas;

VI - Residência: espaço de trabalho colaborativo em projetos de equipes interdisciplinares,
com foco em soluções inovadoras e sustentáveis, a ser amparado na proposta regional estabelecida pelo TRF5.

Art. 4º São atribuições do Inove-SE:
I - promover a governança e a gestão do conhecimento quanto à política de inovação,

fomentando o seu ecossistema;
II - promover o alinhamento participativo entre a Seção Judiciária e o Tribunal Regional

Federal da 5ª Região na priorização da política de inovação, tendo como norte a pauta global da Agenda 2030;
III - auxiliar, quando demandado e possuir condições, as demais Seções Judiciárias da 5ª

Região e o próprio Tribunal, no desenvolvimento de projetos de impacto regional ou nacional;
IV - atuar na formação e potencialização de atores para o desempenho de papéis de

liderança, assim como de disseminadores das boas práticas de inovação e de gestão do conhecimento
organizacional;

http://www.jfse.jus.br/
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V - articular com atores externos que possam contribuir com o Inove-SE, inclusive por meio
da proposição de convênios ou acordos com instituições de pesquisa e inovação;

VI - organizar e manter atualizado um portfólio de projetos no sítio eletrônico da Justiça
Federal em Sergipe, incentivando o compartilhamento de informações e experiências;

VII - assegurar que não haja sobreposição no desenvolvimento de projetos no âmbito da
Seccional, propondo um trabalho multidisciplinar e colaborativo;

VIII - propor critérios para formação de equipes e difundir métodos inovadores de
desenvolvimento de projetos;

IX - incentivar a cultura de simplicidade;
X - propor diretrizes para resguardar o caráter inclusivo, sustentável e solidário dos projetos,

especialmente os que envolvem o emprego de recursos tecnológicos, priorizando a integração entre
tecnologia, processos e pessoas.

Art. 5º As iniciativas e ações serão executadas pelo Inove-SE por meio de projetos que
observarão as seguintes fases:

I - Desenho, que tem como objetivo definir a solução mais adequada para cada caso por
meio de técnicas de Design Thinking e Lean Startup;

II - Construção, que tem como objetivo implementar a solução definida em ciclos curtos de
desenvolvimento;

III - Lançamento, que tem como objetivo colocar as soluções validadas em pleno
funcionamento.

Art. 6º A fase de desenho terá início com a solicitação de anuência para abertura do projeto,
na qual serão apresentados, no mínimo, o contexto, o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto, além
da indicação da equipe que atuará nessa fase, observando-se o seguinte:

I - após a anuência, a equipe procederá à identificação das hipóteses de solução;
II - a hipótese selecionada deverá ser validada por meio da construção de um produto

mínimo viável e funcional;
III - após a validação da hipótese, será feita a elaboração do plano do projeto, no qual

deverão constar:
a) a lista de funcionalidades desejadas do produto, na forma de enunciados do contexto

exposto pelo usuário;
b) os projetos arquiteturais, produzidos pela equipe de desenvolvimento;
c) o mapa do projeto, com as etapas que deverão ser cumpridas até ser alcançada a versão

final da solução.
IV - a versão final do plano do projeto deverá ser validada pela equipe do projeto e aprovada

pelos integrantes do Inove-SE.
Art. 7º A fase de construção terá início com a priorização e o detalhamento das principais

descrições do usuário necessárias para os ciclos de desenvolvimento, nos quais deverão ser observadas as
seguintes diretrizes:

I - durante o planejamento de cada ciclo, a equipe do projeto selecionará, entre as
descrições/histórias priorizadas e observada sua capacidade produtiva, aquelas que comporão a lista de
descrições/histórias do ciclo;

II - a equipe de projeto executará as tarefas necessárias ao desenvolvimento da solução e
deverá realizar acompanhamento diário com o objetivo de reportar as tarefas já realizadas e eliminar eventuais
obstáculos técnicos e negociais;

III - ao final de cada ciclo de desenvolvimento, a equipe deverá se reunir para:
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a) apresentar o produto desenvolvido e validar os critérios de aceitação das
descrições/histórias construídas;

b) debater pontos positivos e dificuldades vivenciadas ao longo do ciclo de
desenvolvimento, a fim de identificar as lições aprendidas e promover a melhoria contínua.

IV - os integrantes do Inove-SE e da unidade responsável pela demanda apresentada deverão
promover reuniões periódicas de acompanhamento;

V - o ciclo de desenvolvimento deverá ser repetido tantas vezes quantas forem necessárias
até que os objetivos definidos no plano de projeto sejam alcançados.

Art. 8º A fase de lançamento terá início com a identificação de que a primeira versão
passível de resolução em ambiente de produção está sendo construída, observando-se o seguinte:

I - para cada versão entregável em ambiente de produção será construído ou atualizado o
plano de implantação, o qual:

a) deverá observar práticas adequadas à eliminação ou à mitigação dos riscos inerentes à
versão a ser entregue, podendo incluir práticas como implantação gradual, aumento paulatino da quantidade
de usuários abrangidos, operação assistida e outras;

b) deverá conter as ações necessárias e o cronograma de execução dessas ações,
especialmente quanto às datas de início e de conclusão da operação assistida.

II - os integrantes do Inove-SE e da unidade responsável pela demanda apresentada deverão
identificar as correções e os eventuais pontos de melhorias, detalhá-los e priorizá-los, de forma que a equipe
de desenvolvimento possa implementá-los na ordem estabelecida, observadas as etapas previstas no plano de
implantação;

III - a implantação deverá ser autorizada pelo Diretor do Foro.
Art. 9º Todos os projetos, após desenvolvidos e validados pelo Inove-SE, serão

encaminhados à Direção do Foro para autorizar sua implantação, iniciando a fase de lançamento do seu
conteúdo na Seccional, com posterior encaminhamento à Rede de Inovação do TRF5, sendo que os projetos
que tiverem impacto orçamentário devem ser submetidos, previamente, à Direção do Foro para a devida
autorização.

§ 1º Os projetos desenvolvidos pelo Inove-SE observarão o alinhamento ao Plano
Estratégico Participativo da Seção Judiciária de Sergipe – PEP-SJSE.

§ 2º A execução dos projetos estratégicos desenvolvidos pelo Inove-SE poderá ser
implementada mediante contratação de encomenda tecnológica, nos termos do art. 24, inc. XXXI, da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993, do art. 20 da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e da Seção V do
Capítulo IV do Decreto n. 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

Art. 10. As atividades do Inove-SE serão documentadas em procedimento administrativo
instaurado no sistema SEI-TRF5, o qual será aberto no início do biênio respectivo, encerrando-se ao final dos
mandatos, quando será elaborado relatório das iniciativas tomadas, das ações efetivadas e dos projetos
desenvolvidos, a ser encaminhado à Direção do Foro e divulgado na página hospedada no sítio eletrônico da
JFSE.

Parágrafo único. Serão igualmente documentados todos os detalhes dos projetos
desenvolvidos, incluindo as fases observadas, nos termos desta Portaria.

Art. 11. A Seção de Assessoria Jurídica deverá adotar as providências necessárias para
inclusão desta norma na Consolidação normativa a ser publicada no primeiro dia útil do próximo ano.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal na Direção do Foro
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por GILTON BATISTA BRITO, JUIZ FEDERAL/
JUDICIÁRIA, em 18/05/2021, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2113503 e o
código CRC 5B8D9140.
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