
OFÍCIO N.º 37 

ODS 1: ERRADICAÇÃO DA POBREZA

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES RELACIONADAS A PERÍCIAS MÉDICAS

Participantes:

27 Juízes ou servidores de Juizado, sendo 1 por Estado

7 Juízes ou servidores Juizado do Interior por Região

(3 do TRF1 e 1 dos demais Tribunais)

7 Juízes de Turma Recursal por Região

(3 do TRF1 e 1 dos demais Tribunais)

2 Juízes da Turma Nacional de Uniformização

Total: 43

As indicações serão enviadas por cada Tribunal para o e-mail ilabtrf3@trf3.jus.br

Realização:

Laboratório de 

MG



Desafios Decorrentes da Pandemia

Repensar o fluxo dos processos de

benefícios por incapacidade

A
Grupos 1 e 2

B
Grupos 3 e 4



Até o dia 11/11:

Cada Tribunal fará uma oficina satélite regional de cada tema, para ouvir magistrados, servidores, procuradorias,
peritos, cidadãos, etc.

- levantamento do problema

- brainstorming para criar um cardápio de ideias

O resultado será enviado ao ilabtrf3@trf3.jus.br até o dia 13, possibilitando a organização do material e

encaminhamento aos participantes da oficina nacional previamente.

11/11 das 17h às 19h

Todos participantes

Apresentação da metodologia do laboratório - Laboratorista Gisele Molinari do iJuspLab – TRF3/SJSP

Prospecção:

- resultado da oficina do TRF4 – Laboratorista Vitor Martins Dutra do IntegraLab – TRF4

- apresentação da nota técnica das tele perícias pelo TRF3 – Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni (à confirmar)

- apresentação da nota técnica da prova técnica simplificada pelo TRF4 – Dra. Bianca Georgia Cruz Arenhart e
Dr. Edurado Tonetto Picarelli (à confirmar)



18/11 das 17h às 19h

Todos participantes

Apresentação para utilização do MIRO aos participantes

Laboratorista Marcelo Ruas do LABINOV - TRF2/SJRJ – 40 minutos

Divisão em 4 salas - duas de cada tema

Imersão e re-definição do problema

Tema A

Tema B



25/11 das 17h às 19h

4 salas - duas de cada tema

Oficina de Ideação:

- 10 minutos para registro das ideias de forma individual

- Brainstorming

Tema A

Tema B



2/12 das 17h às 19h

4 salas - duas de cada tema

Tema A

Tema B



3/12 das 17h às 19h

Todos participantes

Apresentações

- cada grupo fará uma apresentação de 5 minutos.

- 10 minutos para discussão de todas as ideias e propostas pelos demais
grupos.

- resumo dos encaminhamentos de cada grupo.



Organização das oficinas:

- Uso do Zoom (JFRN – disponibilizado pelo David)

- Uso do Miro (JFSP – disponibilizado pela Dra. Luciana)

- 2 laboratoristas conduzindo cada sala

- 1 laboratorista de apoio no compartilhamento do Miro (por sala)

- 1 ou 2 laboratoristas para acompanhamento do chat do Zoom e registro no Miro (por
sala)

Laboratórios participantes:

- iLabTRF3

- iJuspLab

- integraLAB

- LABInov (RJ)

- inovarES

- Inovatchê

- Laboratório de Inovação de Minas Gerais

- i9.JFRN
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