
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 112/2022
Dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Laboratório
de Inovação da Justiça Federal da 6ª Região - IluMinas
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o
constante nos autos do PAe 0001788-81.2021.4.01.8008,

 
CONSIDERANDO:
a) o princípio da eficiência do serviço público, previsto no caput do

artigo 37 da Constituição Federal;
b) o parágrafo único do art. 219 da Constituição Federal, que

determina ao Estado estimular, inclusive no âmbito dos entes públicos, a formação e
o fortalecimento da inovação, assim como propiciar ambientes que a promovam, a
atuação dos inventores independentes e a criação, a absorção, a difusão e a
transferência de tecnologias;

c) os termos do Provimento n. 85, de 19 de agosto de 2019, do
Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que incentiva os Tribunais a criarem e instalarem
Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(LIODS), com a metodologia que vem sendo adotada no CNJ, como um movimento
que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação, com o objetivo de
se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional, que será o espaço de
interação sobre a Agenda 2030;

d) a Política Nacional de Modernização do Estado e o Fórum Nacional
de Modernização do Estado, instituídos por meio do Decreto n. 10.609, de 26 de
janeiro de 2021, que dispõe como princípios, dentre outros, o foco nas necessidades
dos cidadãos, a inovação governamental, e a efetividade na gestão pública, assim
como diretrizes que visam direcionar a atuação governamental para entrega de
resultados concretos aos cidadãos, de forma a promover um Estado moderno e ágil,
capaz de atuar, de forma tempestiva e assertiva, frente aos desafios
contemporâneos;

e) a Meta Estratégica Nacional 9, aprovada no 16º Encontro Nacional
do Poder Judiciário, que tem por objetivo estimular a Inovação no Poder Judiciário:
Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação, com
avaliação de benefícios a sociedade e relacionados à Agenda 2030;

f) a necessidade de se ter um espaço que propicie a gestão do
conhecimento e da inovação, que atenda tanto a Justiça Federal de 1º Grau como o
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e que atue com plena participação dos
atores envolvidos na formulação da política judiciária, assim como os usuários do
serviço, e com a aplicação de métodos de gestão que permitam a interação, a
colaboração e a troca de conhecimentos, diante da complexidade dos desafios da
administração da justiça;

Portaria Presi 112 (0122051)         SEI 0001788-81.2021.4.01.8008 / pg. 1



g) a Portaria Diref 52/2021, que instituiu o Laboratório de Inovação da
Seção Judiciária de Minas Gerais - IluMinas/SJMG;

h) a Portaria Diref 360/2021, que constituiu o Laboratório de Inovação
da Seção Judiciária de Minas Gerais - IluMinas/SJMG;

i) o interesse da Administração,
 
RESOLVE:
Art. 1º Transferir a estrutura do então Laboratório de Inovação da

Seção Judiciária de Minas Gerais - IluMinas/SJMG, para o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, mantendo-se a sua missão de proporcionar um ambiente para que o
Poder Judiciário Federal possa criar soluções transformadoras e colaborativas,
fomentando a inovação, de forma dialogada, horizontal e multidisciplinar,
permitindo que os serviços judiciários possam responder com mais eficiência às
demandas dos jurisdicionados, gerando valor público.

Art. 2º O Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região - IluMinas/TRF6 possui como visão o estabelecimento da cultura da inovação
como prática sistêmica e transformadora no Poder Judiciário Federal.

Art. 3º São valores do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região - IluMinas/TRF6:

I - a inovação;
II - a colaboração;
III - a cocriação;
IV - a empatia;
V - a horizontalidade;
VI - a multidisciplinaridade;
VII - o foco no jurisdicionado e;
VIII - a geração de valor público.
Art. 4º O Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 6ª

Região - IluMinas/TRF6 atenderá as demandas institucionais de 1º e 2º Graus, de
acordo com a capacidade de operacionalização da equipe de laboratoristas.

Art. 5º O Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região - IluMinas/TRF6, será integrado pelos seguintes membros, os quais exercerão
a sua coordenação:

a) juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes
b) servidora Jacqueline Braga Pelucci
c) servidor José Fernando Barros e Silva
Art. 6º O Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 6ª

Região - IluMinas/TRF6 atuará, ao mesmo tempo, em dois formatos:
I - espaço virtual, em que os protótipos serão desenvolvidos por meio

de ferramentas tecnológicas, tais como plataformas unificadas de comunicação e
colaboração, como o Microsoft Teams  ou similar, e, também, por meio de
plataformas de quadro branco colaborativo on-line para reunir equipes, como o
software Miro ou similar.

II - espaço físico, provido de instalações e equipamentos próprios
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idealizados especialmente para o desenvolvimento de oficinas, criação e
desenvolvimento de protótipos, realização de estudos, pesquisas e ações de
capacitação.

Art. 7º O IluMinas/TRF6 funcionará junto à Assessoria de Gestão
Estratégica e Ciência de Dados, subordinada a Secretaria-Geral da Presidência, a
quem caberá a sua operacionalização e contando com o apoio administrativo do
Núcleo de Modernização da Gestão - NUMOG, em comum acordo com a
coordenação, promovendo um modelo de governança que contemple os seguintes
elementos:

I - definir o Cardápio de Serviços oferecidos;
II - coordenar a agenda de oficinas e de eventos realizados nas

dependências do Laboratório;
III - estabelecer como será o acesso ao Laboratório;
IV - assentar quais serão as indicações de uso, as regras de uso e as

ferramentas que serão utilizadas;
V - registrar as oficinas realizadas no Laboratório em processo SEI

próprio;
VI - solicitar apoio aos Laboratoristas formados para a realização das

atividades inerentes ao IluMinas, definindo a composição, a mobilização e a
preparação das equipes;

VII - receber visitas, previamente agendadas, para conhecer o espaço
de inovação;

VIII - promover a disseminação das práticas de inovação entre
servidores, magistrados, usuários e operadores do direito.

§ 1º O Laboratório poderá, ainda, ser utilizado para reuniões,
encontros, eventos e ações relacionados ou não às atividades de inovação previstas
nesta Portaria, desde que haja um responsável formal pela organização do ato, pela
guarda de todo mobiliário e equipamentos do local.

§ 2º Para a realização das atividades mencionadas no parágrafo
primeiro será necessária autorização da Presidência, que irá verificará a
disponibilidade do espaço junto à coordenação do laboratório, que, caso tenha
evento para a data, terá preferência em relação aos demais atos não relacionados à
inovação.

Art. 8º São atribuições do Laboratório de Inovação do Tribunal
Regional Federal da 6ª Região - IluMinas/TRF6:

I - elaborar o portfólio de iniciativas, observando o planejamento
estratégico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

II - conduzir as iniciativas de inovação, tendo como principal diretriz a
construção de soluções transformadoras, simples, factíveis e que visem ao aumento
do desempenho, da agilidade e da eficiência dos processos de trabalho por elas
abarcadas.

III - contar com um ambiente de trabalho propício à inovação, com
organização física e dinâmica de trabalho moderna, que estimulem o processo
criativo.

Art. 9º O Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região - IluMinas/TRF6 receberá sugestões de atuação/propostas de
desembargadores, juízes, servidores, colaboradores e estagiários da Justiça Federal
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da 6ª Região, bem como de advogados, órgãos, entidades do sistema de justiça ou
cidadãos, mediante encaminhamento por meio de acesso ao link do Laboratório de
Inovação na página do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

Art. 10. Revogam-se as Portarias Diref 52/2021 e Diref 360/2021.
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Mônica Jacqueline Sifuentes,
Presidente do TRF - 6ª Região, em 24/11/2022, às 17:44, conforme art. 1º, § 2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0122051 e o código CRC 4AE88B60.
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