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EDITAL DE INSCRIÇÃO N. 1/2021 

 
 O Diretor da Escola de Magistratura Federal - Núcleo Seccional do Ceará, Juiz Federal JOSÉ 
EDUARDO VILAR DE MELO FILHO, torna públicas as condições para habilitação às 30 (trinta) vagas 
oferecidas na modalidade a distância para o curso “Judiciário 5.0 - Planejamento, Inovação e 
Governança na Gestão Judiciária”, a se realizar no período de 30 de agosto a 4 de outubro de 2021, 
com aulas síncronas remotas, disponibilizadas na Plataforma ZOOM do TRF da 5ª Região. 
 
I – CURSO 
 
 O curso é promoção do Núcleo Seccional da Esmafe no Ceará, e terá duração de 40 
(quarenta) horas-aulas, conforme programação a seguir: 
  

Data / Hora Conteúdo Programático 

30/8 - 8h00 às 12h00 

Unidade I - Judiciário 5.0 
1. Exigências, conceito e consequências do Judiciário 5.0 no Brasil.  
2. Panorama das técnicas de Inovação e de Governança, relevantes para a 
concretização do Judiciário 5.0. 
3. Introdução sobre as demais unidades do curso 
 

1º/9 - 8h00 às 12h00 

Unidade II - Planejamento e Gerenciamento da Gestão Judiciária. 
1. Planejamento geral e Planejamento Estratégico: conceito e aplicação 
prática na gestão judiciária. 
2. Fixação de metas; análise de resultados; gerenciamento. 
 

8/9 - 8h00 às 12h00 

Unidade III - Inovação e governança judiciárias. 
1. Inovação: conceito, espécies e aplicação prática na gestão judiciária. 
2. Governança: conceito, espécies e aplicação prática na gestão judiciária. 
3. Metodologias ágeis. 
 

13/09- 8h00 às 12h00 

Unidade IV - Laboratórios de Inovação 
1. O que são Laboratórios de Inovação? 
2. Técnicas, ferramentas e formatos para realização de trabalho dentro do 
laboratório.  
3. Abordagens metodológicas para mudanças de modelos mentais. 
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Data / Hora Conteúdo Programático 

Pensamento disruptivo. 
 

15/09- 8h00 às 12h00 

Unidade V - Entendendo o “Design Thinking” 
1. “Design Thinking”: conhecimento da metodologia. Conceitos fundamentais 
do design estratégico ao operacional. 
2. Inovação incremental e disruptiva e o pensamento abdutivo. Design 
centrado no usuário, co-criação e no “user experience”. 
3. Imersão, ideação e prototipagem: noções gerais e identificação de desafio 
para a Unidade V. 
 

20/09- 8h00 às 12h00 
Unidade VI – Aplicando o “Design Thinking” 
1. Introdução e retomada da discussão do desafio. 
 

 
22/09- 8h00 às 12h00 
 

2. Imersão 

 
27/09- 8h00 às 12h00 
 

3. Ideação 

 
29/09- 8h00 às 12h00 
 

4. Prototipagem 

 
4/10 - 8h00 às 12h00 
 

5 - Pitch 

 
II – JUSTIFICATIVA 
 

A gestão judiciária é desafiada atualmente pela chegada do processo eletrônico, mas 
também em virtude de outros fatores, tais como as exigências decorrentes das mudanças 
comportamentais das pessoas ligadas à evolução tecnológica, demandas das partes e dos 
advogados por um melhor e mais eficiente serviço jurisdicional, a forte crise orçamentária vivida a 
partir de 2016 e as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.  

Diante disso, são imperiosos o aprimoramento e a atualização das formas de se realizar a 
gestão judiciária, que deve ocorrer em sintonia com as novas exigências e realidades sociais. A 
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inovação em governo apresenta-se como um dever constitucional do gestor público e como uma 
forma eficaz de se enfrentar esse desafio, especialmente no que se refere aos seus princípios 
norteadores e às suas metodologias, com destaque para o chamado design thinking. Não apenas o 
setor privado, mas também os serviços públicos de vários países, como os do Reino Unido, da 
Dinamarca e dos Estados Unidos da América têm utilizado as técnicas de inovação para a melhoria 
de suas atividades.  

Ademais, análises históricas, normativas, sociais, econômicas e políticas demonstram a 
necessidade do aperfeiçoamento da gestão judiciária no Brasil com a construção do Judiciário 5.0, o 
qual, como consequência da Quarta Revolução Industrial e na esteira da fase de desenvolvimento 
social denominada pelos japoneses de “Sociedade 5.0”, ou “Sociedade Superinteligente”, coloca o 
ser humano, a segurança jurídica e o meio ambiente no centro de sua política pública. Para isso, os 
conceitos, os princípios, os instrumentos e as boas práticas da inovação e da governança nos 
setores privado e público devem ser visitados e analisados, chegando-se, ao final, à identificação de 
princípios e práticas específicas para o Poder Judiciário construir sua versão 5.0 e, assim, contribuir 
mais efetiva e adequadamente para o desenvolvimento do país. Afinal, o Judiciário 4.0 não está 
mais à altura de seus desafios atuais.  

Nessa linha, o curso apresentará os conceitos de inovação, de governança pública e das suas 
técnicas aos magistrados, introduzindo um imprescindível repensar disruptivo dos serviços 
judiciários prestados e da própria gestão judiciária.  
 
III –  VAGAS 
    

Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas, distribuídas da seguinte forma: 

Instituição Quantidade 

Seção Judiciária do Ceará 12 
Outras Seções Judiciárias da 5ª Região 8 

Outras Escolas da Magistratura Federais 4 

Tribunal de Justiça do Ceará  2 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 2 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 2 

Total 30 

 
Havendo mais inscritos que o número de vagas na JFCE, dar-se-á prioridade aos magistrados 

em processo de vitaliciamento. 
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IV - CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO CERTIFICADO 
 

75% (setenta e cinco por cento) de frequência e conceito bom ou ótimo. 
 
V – INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão abertas desde a divulgação deste edital até dia 16 de agosto de 2021 
e deverão ser solicitadas por meio do preenchimento do formulário constante no link abaixo:  

https://bit.ly/3l1O7L4 
Considerando-se a possibilidade do remanejamento de vagas entre as diversas escolas 

judiciais, será solicitado que estas enviem sua lista de interessados por ordem de prioridade no 
atendimento das vagas, no caso de existirem mais interessados que vagas disponíveis. 
  
VI – FORMADORES 

 

Nome Síntese do Currículo 

LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI 
 

Mestre em Direito das Relações Sociais (PUC/SP), 
Mestre em Gestão Pública - Mestrado Profissional em 
Gestão e Políticas Públicas (FGV).  Juíza Federal da 5ª 
Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo. 
Integrante do Grupo de trabalho para implantação do 
Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional 
de Justiça (LIODS). Membro do Grupo de Trabalho do 
CNJ destinado à realização de estudos e apresentação 
de propostas com vistas à formulação de Política 
Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e 
suas interseccionalidades, no âmbito do Poder 
Judiciário. Integrante do CVEJ – Grupo de Validação 
Ética e Jurídica do LIAA-3R (Laboratório de Inteligência 
Artificial Aplicada da Justiça Federal 3ª Região). 
Membro do Conselho de Consul vo do Laboratório de 
Inovação e Inteligência da AMB (AMBLab).  
Coordenadora da Agenda 2030 do iJuspLab 
(Laboratório de Inovação da Justiça Federal da Seção 
Judiciária de São Paulo). Membro da Comissão da 
Meta 9 do CNJ da Associação dos Juízes Federais do 
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Brasil (AJUFE). Membro do Grupo de Trabalho 
destinado à realização de estudos e apresentação de 
propostas com vistas à formulação de Política 
Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e 
suas interseccionalidades, no âmbito do Poder 
Judiciário - Portaria n° 70, de 3 março de 2021- CNJ. 
Integrante do Grupo de Estudo da Comissão 
Permanente de Democratização e Acesso à Justiça do 
CNJ. 

PAULO CEZAR NEVES JUNIOR 
 

Bacharel em Direito pela USP (1998), especialista pela 
UFSC (2003), pós-graduado em Direitos Fundamentais 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
- Portugal, mestre em Direito pela PUC/SP (2015) e 
doutor “Summa cum Laude” pela USP (2020). Ex-
Defensor Público da União. Ex-Juiz Federal na 4.ª 
Região. Foi Diretor do Foro da Seção Judiciária de São 
Paulo (2016-2018) e Coordenador Acadêmico da 
Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo 
(2018-2020). Atualmente é Juiz Federal da 11a Turma 
Recursal de São Paulo/SP, professor universitário 
(Mackenzie), Coordenador das Turmas Recursais de 
São Paulo e Coordenador de Inovação Aberta da JFSP. 

GISELE MOLINARI FESSORE 
 

Bacharel e Mestre em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2005). Diretora 
da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e 
Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Facilitadora, 
palestrante, conteudista e tutora na área de Inovação, 
Design Thinking, Desenvolvimento de Lideranças e de 
Equipes, Comunicação, Gestão do Tempo. Docente da 
ENAP para a disciplina Atuação Estratégica das 
Equipes de Gestão de Pessoas. Integra o iTeam da 
JFSP como laboratorista e formadora. 

ELAINE CRISTINA CESTARI 
 

Bacharel em Direito e Administração. Coordenadora 
Operacional do iJuspLab – Laboratório de Inovação da 
Justiça Federal de São Paulo. Facilitadora, palestrante, 
conteudista e instrutora na área de Inovação, Design 
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Thinking e Metodologias Ágeis. Instrutora na área de 
Gerenciamento de Processos de Trabalho com Bizagi 
Modeler. Membro da Equipe de Apoio à 
Corregedoria-Regional da 3ª Região para correção dos 
mapas de processos das unidades judiciárias. Integra 
o iTeam da JFSP como laboratorista e formadora. 

 
 

Fortaleza, 26 de julho de 2021.  
 
 
 
 
 
 

Juiz Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho 
Diretor da ESMAFE/CE 
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