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PLANO DO PROJETO 
 

Identificação do Projeto 
 

Projeto 
MODERNIZAÇÃO DA PROVA DA ATIVIDADE RURAL NOS JEFS 

Gestores do Projeto 
Juíza Federal Joana Carolina 
Juiz Federal Fernando Ximenes 

Processo Administrativo 
SEI 0006643-46.2020.4.05.7000 

Gerente do Projeto 
A definir / designar 

Ramal / E-mail do Gerente do Projeto 
 - 

Unidade Demandante 
Gabinete da Presidência do TRF5 
Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência 

Unidade(s) Técnica(s) 
Vara Federal de Goiana / PE 
Centro de Inteligência da JFPE 
Assessoria de Planejamento da Presidência 
Divisão de Gestão Estratégica 

Patrocinador 
Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho – Presidente do TRF5 

 
Histórico de Registro 

 
Versão Data Autor Descrição 

1.0 17/08/2020 Magnus Henrique de Medeiros Elaboração do documento 

 

1. Justificativa 

 
 
Em razão do atual contexto da pandemia, o tempo de tramitação dos processos nos Juizados 
Especiais Federais (JEF’s) em toda a Região sofreu considerável elevação, quando necessária 
a realização de instrução através de audiência ou perícia. Nesse segmento da Justiça Federal, 
há na SJCE há mais de 12 mil audiências represadas e, na SJPE, aproximadamente, 7 mil 
audiências. 
 
Para fazer frente a tal situação, o Juiz Federal Fernando Ximenes, substituto da 25ª Vara Federal 
da JFPE (Goiana / PE), empreendeu projeto piloto voltado para o atendimento das demandas 
processuais que envolvem a concessão de benefícios a rurícolas, possibilitando, a partir do uso 
de recursos tecnológicos acessíveis, comumente a todos os advogados que militam na Justiça 
Federal a realização de atos processuais, sem a necessidade da presença das partes na sede 
da Vara. 
 
Pelo de fato de suas características possibilitarem a replicação para as demais varas de juizados 
especiais federais, bem como por ser uma oportunidade que poderá vir a ser mantida pós período 
pandêmico, foi o projeto eleito pelo TRF5 para representar a 5ª Região no cumprimento da Meta 
9 de 2020 do Poder Judiciário, garantindo o alinhamento do Tribunal aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, a partir do combate à pobreza em todas as suas formas, 
no âmbito da jurisdição da Justiça Federal da 5ª Região. Assim, visa a contribuir para o alcance 
do que propõe o ODS 1 – Erradicação da Pobreza. 
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Após implantação na unidade piloto e alcançado nível de maturidade pelos agentes que atuam 
nas demandas dos rurícolas, ter-se-á impacto elevado no segundo maior ramo do Direito, o 
Previdenciário, que representa um montante superior a 150 mil processos em trâmite na 5ª 
Região da Justiça Federal. 
 
Os Juizados Especiais Federais são responsáveis pela tramitação e julgamento dos processos 
da camada mais desfavorecida da população, e as demandas voltadas à concessão de 
aposentadoria aos trabalhadores do campo visam a garantir-lhes condições dignas de 
sobrevivência quando as condições de saúde e vitalidade não mais permitem o desempenho de 
seu labor.  
 
Afigura-se necessário, destarte, assegurar que tais processos cheguem a seu termo, com 
celeridade, de modo a cumprir o seu desiderato de garantir a sobrevivência dos trabalhadores e 
seus familiares. 
 
A simplificação e modernização da prova vêm a lume com o propósito de viabilizar a tramitação 
ágil e o resultado efetivo em tais processos. 
 

2. Objetivo do Projeto 

 
Implantar, em regime piloto, em pelo menos uma Vara de Juizado Especial Federal, até o 
término de 2020, a prática de Modernização da Prova da Atividade Rural nos JEF’s, a qual tem 
como propósito: 

• Descongestionar a pauta de audiências de instrução rurais nas unidades judiciárias 

• Trazer ao processo um meio de prova mais fidedigno quanto ao exercício de labor rural 
pela parte autora, através de registros audiovisuais de seu local de trabalho 

• Oportunizar maior celeridade no julgamento dos feitos que dependam do 
reconhecimento da qualidade de segurado especial. 

• Em caso de sucesso, disseminar a boa prática em toda a 5ª Região da Justiça Federal, 
por meio dos Centros de Inteligência da JF5 

 

3. Alinhamento Estratégico 

 
 
Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. 

• ODS 01. Erradicação da Pobreza  
 

4. Mapeamento das Partes Interessadas no Projeto      

 

Nome e/ou Cargo Unidade Influência 

Desembargador Federal Vladimir Carvalho Presidência do TRF5 
Tomador de Decisão 

Juíza Federal Joana Carolina 
Gab. da Juíza 

Auxiliar da 
Presidência 

Tomador de Decisão 

Membros do Comitê de Gestão Estratégica da JF5 CGER/JF5 
Influenciador Indireto 



 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

  
 

   

 

 

 
 
O campo de influência dos interessados identificados no quadro acima guarda correspondência com o 
critério a seguir estabelecido:  

• TD: Tomador de decisão é capaz de tomar decisões, oferecer recursos ou resolver problemas; 

• ID: Influenciador direto tem uma contribuição direta ao trabalho ou é influenciado pelas atividades ou 
resultados do projeto; 

• II: Influenciador indireto tem pouca ou nenhuma contribuição direta, mas pode ser necessário para definir 
algumas ações que assegurem o sucesso do projeto; 

• OB: Observador, aparentemente não é afetado pelo projeto, mas pode decidir ou tentar influenciar suas 
atividades. 

5. Escopo 

  
Implantar metodologia para comprovação da atividade rural, com a possibilidade de 
demonstração através de gravação em vídeo, em unidades de JEF’s na Justiça Federal da 5ª 
Região. Para tanto, será necessária a definição e adoção de procedimentos padronizados e 
regulamentados no âmbito da JF5, através dos Centros de Inteligência das seccionais da JF5. 

 

6. Premissas  

 

• A iniciativa terá adesão dos advogados que militam nas varas de JEF’s da 5ª Região; 

• O INSS, bem com a respectiva Procuradoria, não imporá óbices para a adoção dos 
procedimentos nos processos alvo do projeto. 

 

7. Restrições 

 

• Temporal, uma vez que terá como marco limite para a implantação da iniciativa piloto o 
dia 30 de novembro de 2020. 

 

Membros dos Centros de Inteligência da JF5 
Centros de 

Inteligência da JF5 
Influenciador Direto 

Juiz Federal Fernando Ximenes, autor do Projeto 
Piloto 

25ª Vara Federal / 
SJPE 

Influenciador Direto 

Juízes Federais 
Varas de Juizados 
Especiais Federais 

da JF5 

Influenciador Direto 

Procuradores do INSS 
Procuradoria do 

INSS 
Observador 
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8. Plano de Ação 

 

O Quê? Por quê? Onde? Quando Por Quem? Como? 
Quanto 

custará? 

Definição da Unidade 
Piloto 

Delimitar o escopo de 
aplicação do 
Procedimento Piloto – 
Definir Amostra para 
observação 

Laboratório de 
Inovação da JF5 

Agosto / 
Semana 3 

Juíza Auxiliar da 
Presidência / 
Coordenadores dos 
Centros de 
Inteligência 

Através de Oficina para proposição e 
aplicação dos critérios de definição da 
Unidade Piloto 

- 

Elaboração da 
Proposta do Mapa do 
Processo / 
Procedimento 

Garantir definição 
mínima dos 
parâmetros a serem 
observados / 
analisados em modo 
colaborativo 

Laboratório de 
Inovação da JF5 

Agosto / 
Semana 4 

Centro de Inteligência 
/ Juízes Federais da 
Vara definida como 
piloto 

Por meio de Oficina de Mapeamento de 
Processos / Definição de Procedimentos 

- 

Validação do Mapa 
do Processo / 
Procedimento 

Evitar eventual 
resistência por parte 
do INSS à prática em 
implantação 

Laboratório de 
Inovação da JF5 

Setembro / 
Semana 1 

Procuradores do 
INSS 

A partir da Apresentação do Processo 
Mapeado 

- 

Disseminação Interna 
do Procedimento 

Alinhar servidores da 
Vara Piloto ao novo 
procedimento em 
implantação piloto 

Laboratório de 
Inovação da JF5 

Setembro / 
Semanas 1 e 

2 

Juízes formadores / 
Membros do 
Laboratório de 
Inovação 

A partir da Apresentação do Processo 
Mapeado / Validado 

- 

Disseminação 
Externa do 
Procedimento 

Garantir adesão dos 
advogados à prática 
em implantação 

Vara Piloto / 
Assessorias de 
Comunicação 

Setembro / 
Semanas 2 a 

4 

Juízes Federais e 
diretor da Vara 
definida como piloto / 
Assessores de 
Comunicação do 
TRF5 e SJ’s 

Por meio de [01] expedição de Portaria e 
Despachos pela Vara Piloto aos 
Advogados e [02] divulgação pela 
imprensa local e canais de comunicação 
do TRF5 e SJ’s 

- 
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Aplicar Procedimento 
na Vara Piloto 

Executar as ações na 
Vara Piloto 

Vara Piloto 
Outubro / 
Novembro 

Juízes Federais e 
diretor da Vara / 
Advogados 

Por meio da adoção dos procedimentos 
padrão definidos e validados 

- 

Avaliar os Resultados 
Analisar os resultados 
alcançados 

Laboratórios de 
Inovação 

Dezembro / 
Semana 1 

Coordenadores dos 
Centros de 
Inteligência / Juízes 
da Vara Piloto 

Através de Reunião para apresentação e 
análise dos resultados quantitativos e 
qualitativos 

- 

Elaborar Mapa do 
Processo / 
Procedimento Padrão 
para Expansão 

Identificar pontos de 
melhorias do 
processo, bem como 
ajustes para que se 
tenha escalabilidade 
regional 

Laboratórios de 
Inovação 

Dezembro / 
Semanas 1 e 

2 

Coordenadores dos 
Centros de 
Inteligência / Juízes 
da Vara Piloto / 
Membros do 
Laboratório de 
Inovação 

Por meio de Oficina de Melhoria e 
Aperfeiçoamento de Processos e 
Procedimentos 

- 

Validar Mapa do 
Processo / 
Procedimento Padrão 
para Expansão 

Por meio de práticas 
colaborativas, definir 
processo padrão que 
poderá ser adotado 
por todas as varas de 
JEF’s da JF5 

Laboratórios de 
Inovação 

Dezembro / 
Semanas 2 e 

3 

Coordenadores dos 
Centros de 
Inteligência / Juízes 
das varas de JEF’s / 
Membros do 
Laboratório de 
Inovação 

A partir da Apresentação do Processo 
Aperfeiçoado 

- 

 
 

 

 


