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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda Ata da Reunião sobre o Laboratório de
Inovação

Data 20/12/2022

Local 17º Andar - Sala da Presidência Horário 14:00 às 16:00

2. PAUTA DA REUNIÃO

1. Meta 9; e
2. Implantação do Laboratório de Inovação.

3. PARTICIPANTES

Nome Área

Samuel Hugo Lima Presidente do Tribunal

Daniela Macia Ferraz Giannini Juíza Auxiliar da Presidência

Levi Rosa Tome Juiz Auxiliar da Presidência

Adriana Martorano Amaral Corsetti Secretária-Geral da Presidência

Iara Cristina Gomes Assessoria de Gestão Estratégica

Lara de Paula Jorge Coordenadoria de Segurança da Informação
Institucional

Helen da Silva Paes de Souza Coordenadoria de Sustentabilidade, Acessibilidade
e Integridade.

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

O Desembargador Presidente do Tribunal, Samuel Hugo Lima, cumprimentou os participantes

e agradeceu a presença de todos.

Em seguida, a Assessora de Gestão Estratégica, Iara Cristina Gomes, explicou acerca da Meta

9 – Estimular a inovação no Poder Judiciário, que prevê a implantação, no ano de 2023, de um

projeto oriundo do laboratório de inovação, com avaliação de benefícios à sociedade e

relacionado à Agenda 2030. A Assessora contextualizou sobre as circunstâncias da
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elaboração e cumprimento dessa meta desde 2019 e relatou todo o trabalho realizado pelos

Tribunais no projeto Nacional coordenado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho -

CSJT. Além disso, expôs que o TRT-15 apresentou ao Conselho Nacional de Justiça o Plano

Regional (Projeto Escuta) formulado pela Corregedoria da Corte que foi cumprido no decorrer

do ano de 2022.

Logo após, a Assessora de Segurança da Informação Institucional, Lara de Paula Jorge,

apresentou material sobre a implantação e o funcionamento do Laboratório de Inovação do

TRT-15. Destacou serem necessárias algumas definições para que possam ser iniciadas as

providências a partir de janeiro/23 e ressaltou as principais características do trabalho

realizado pelos Laboratórios de Inovação.

Desse modo, os membros participantes deliberaram pelos seguintes encaminhamentos:

- o projeto Balcão Visual, instituído pelo Ato Regulamentar GP nº 10/2022, que será a

primeira ação apresentada pelo Laboratório, em 2023, já que está previsto para ser

implantado efetivamente no dia 09/01/23;

- a “Contratação de Jovem Aprendiz” e a “Comunicação” como sugestões de próximos

temas a serem abordados pelo Laboratório;

- encaminhamento de solicitação de capacitação de laboratoristas à Escola Judicial,

para fevereiro de 2023;

- encaminhamento de pedido para contratação/criação do espaço físico;

- encaminhamento de pedido para contratação/criação de licença para uso do Miro

(plataforma para versão on line do laboratório);

- elaboração de formulário e página para consulta/coleta de ideias/problemas a serem

discutidos no laboratório;

- Revisão dos normativos da composição do Comitê do Laboratório de Inovação do

TRT-15, com indicação dos seguintes nomes: Daniela Macia Ferraz Giannini para

Coordenadora-Geral do Laboratório de Inovação e paraViviana Xavier Geraldo Sardin

atuar como representante dos servidores da primeira instância. Para a representação

mailto:vivianasardin@trt15.jus.br
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de magistrado substituto, deliberou-se que será verificado junto à Escola Judicial a

relação de magistrados que detenham averbação de atividades relacionadas ao tema

inovação; e

- autuação de Proad específico listando as principais atividades a serem desenvolvidas

pelo Laboratório.

Por fim, o Desembargador Presidente, Samuel , agradeceu a participação de todos e encerrou
a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por Helen da Silva Paes de Souza Data 20/12/22

Revisada por Iara Cristina Gomes Data 21/12/22

Divulgada por email em Data 21/12/22

Considerada aprovada em Data 21/12/22


