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P RO J E TO  C O O R D E N A DA S  
GEORREFERENCIAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS AMBIENTAIS 

 

ORIGEM, PROPOSTA E JUSTIFICATIVA 

O projeto Coordenadas nasceu a partir de proposta da Juíza Federal Clarides 
Rahmeier, em meados de agosto de 2020, em conversas sobre a aplicação dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. 

A proposta consiste: 

1) no georreferenciamento das ações ambientais, muito especialmente as ações civis 

públicas (ACPs) que tramitam na Justiça Federal da 4ª Região; 

2) na disponibilização da informação em mapa interativo, nos portais da Justiça 

Federal na 4ª Região. 

 Com o georreferenciamento e disponibilização das informações de forma visual 

pretende-se, fundamentalmente, contribuir para um gerenciamento ecossistêmico das 

ações judiciais ambientais. 

A vinculação de ações ambientais, em especial as ações civis públicas, ao território 

onde se desenrola o conflito ambiental deve possibilitar conectar, de forma agregada, a 
extensão do trabalho judicial desenvolvido, em desenvolvimento e por desenvolver na 

Justiça Federal da 4ª Região, em relação aos diversos ecossistemas ocorrentes nos 

Estados do Sul do Brasil. 

Pode-se antever um grande potencial na ferramenta, apta não só a permitir melhor 
gerenciamento interno da demanda ambiental, mas também a tornar mais transparente e 

pública essa atuação do Poder Judiciário, dotar os principais atores implicados na defesa 
ambiental de um mecanismo para compreensão ampla dos conflitos ambientais, 

ensejando atuação rápida, específica e detalhada e, inclusive, auxiliar no desenvolvimento 

de políticas públicas em matéria ambiental. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO E REALIZAÇÃO 

O Projeto Coordenadas - Georreferenciamento de Ações Judiciais Ambientais - visa: 

1. possibilitar maior controle sobre o impacto das demandas judiciais; 

2. permitir uma visão ampla sobre as demandas ambientais em tramitação, com 

suas respectivas naturezas; 

3. colaborar para a identificação de áreas mais sensíveis, permitindo assim ações 

e políticas de controle e proteção ambiental mais ágeis e eficazes; 



 

  

4. dar ensejo à ações pontuais e adequadas às necessidades e  particularidades 

locais; 

5. fornecer aos atores ligados à temática ambiental ferramenta para acompanhar 

suas próprias ações, compreendendo seu impacto distribuído no território; 

6. facilitar acesso a dados para estudos e pesquisas; 

7. dar transparência à atuação judicial em matéria ambiental, fornecendo 

informações ao público em geral. 

A Coordenação do Projeto é realizada pelas Juízas Federais Simone Barbisan Fortes, 

Daniela Tocchetto Cavalheiro e Silvia Regina Salau Brollo, responsáveis regionais, nas 
Seções Judiciárias de SC, RS e PR, respectivamente, pelo programa da Corregedoria 

focado na temática ambiental (Futuridade). 

Na execução, o Projeto conta com a participação do servidor Vitor Martins Dutra, 
com o desenvolvimento, em conjunto, pelo IntegraLab (Laboratório de Inovação e 

Criatividade da Corregedoria da JF da 4ª Região), o inovaTchê (laboratório de inovação 

da JFRS) e o LabJus (laboratório de inovação da JFSC). 

 

META9 - OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUST ENTÁVEL (ODS) 

RELACIONADOS 

A Meta 9/2021 para o Poder Judiciário prevê a seleção de um dos ODS e a 

realização, relacionada ao objetivo escolhido, de ações que visem à prevenção e 

desjudicialização de litígios. 

No que respeita ao assunto, por abranger o universo das ações ambientais, e sendo o 
direito ambiental assunto de primeiro nível na TPU - Tabela Processual Unificada -, resta 

prejudicada a demonstração da relevância, o que a meta visa assegurar. 

Sobre a relação do projeto com as os objetivos de desenvolvimento sustentável, 

identifica-se prontamente a vinculação aos seguintes: 

ODS 13 
Ação contra a mudança global do clima 
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus 
impactos. 
 

ODS 14 
Vida na água 
Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável 
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ODS 15 
Vida terrestre 
Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e 
reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade 

 

PLANO DE AÇÃO 

O Plano de ação para o exercício 2021 encontra-se na última etapa de 

implementação, qual seja, o preenchimento dos dados processuais no eproc 

relativamente às ações ambientais, já determinada às unidades judiciárias. Ilustra-se: 

 

Assim, perde o objeto o plano de ação no formato 5w2h, facultado no Glossário das 

Metas, para o caso específico, sendo, contudo, conveniente esclarecer as etapas do 

desenvolvimento do projeto: 

 Coordenadas no eproc: a implementação de campo no eproc para a inserção 
das coordenadas geográficas em ações ambientais por seus respectivos 

autores. 

 Classes e assuntos para georreferenciamento: consiste em identificar as 

classes e assuntos de ações judiciais que, combinados, identifiquem as ações 

ambientais que devem ser georreferenciadas. A intenção é a de que, quando o 
sistema estiver operando de forma ampla, esteja mapeada a totalidade dos 

conflitos ambientais judicializados, tanto de natureza civil quanto penal.  

 Desenvolvimento do protótipo: a fim de evidenciar as potencialidades da 

ferramenta e dar início à compilação de dados passados. 

 

 

 

 



 

  

Após essa conclusão, haverá a fase de aprimoramento, prevista para o exercício 

seguinte, com as seguintes ações: 

 Interlocução com partes: tratamento em nível interinstitucional, envolvendo 

as partes e atores de alguma forma relacionados com as ações ambientais, 

tanto para que colaborem com o refinamento da ferramenta, tornando-a 
adequada, na medida do possível, às necessidades e expectativas dos usuários 

internos e externos, quanto para que possam colaborar com a alimentação do 

sistema. 

 Estruturação de dados e indicadores: tratamento e estruturação de dados 

internos, obtidos a partir do eproc, de forma combinada com informações de 

outras naturezas - como dados de geopolítica e sobre áreas ambientalmente 

protegidas. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONA IS  

O Projeto Coordenadas - Georreferenciamento de Ações Judiciais Ambientais - está 

aprovado como projeto regional pelo Comitê de Gestão Estratégica Regional (CGER) da 

Justiça Federal da 4ª Região. 

No 3º Encontro Ibero-Americano "Agenda 2030 no Poder Judiciário", também foi 

apresentado pela Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, Corregedora-
Regional, à época, na sessão "Laboratório Ambiental Geoespacial – Sirenejud: integração 

com a Meta 9, Meta 12. 

E é uma realização integrada pelo IntegraLab - Laboratório de Inovação e 

Criatividade da Corregedoria da JF da 4ª Região -, pelo inovaTchê - Laboratório de 

inovação da JFRS - e pelo LabJus - Laboratório de inovação da JFSC. 
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