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Tema: Juizados Especiais Cíveis



Bem vindos!
se  apresentem, deixem um 
recado, uma imagem...

Oi Gisele! Sou a 
Liliana

Bem vindos 
colegas ao 

Laboratório da 
AMB!

Olá, sou Janine, juíza no 
TJMS. Estou muito feliz 

por participar desta 
oficina.

Boa tarde.
Angelo 

Vettorazzi
AMB Lab

Oie! sou a 
elaine

Boa tarde! 
Sou Thiago 

(TjPi)

Olá. Sou 
Tony 

Nogueira. 
Juizado- TJCE

Eunice 
Prado
TJPE

AMBLab

Olá, sou 
Bruno 

BEnigno do 
TJCE

Olá, Muitas bênçãos 
para os (as) 

 ilustres 
participantes. Carlos 

Henrique Oliveira 
TJCE.

consegui

oi 
amiga!

Olá, 
amiga!

Olá! Sou 
a Gisele

Flavia 
Lanari

juíza de MG

legal 
flavia

olá! Sou 
Janice!
TJSC

Érico Duarte 
- Juizado 

Especial de 
Sorriso- MT

Guilherme 
Ribeiro Baldan

4º Juizado 
Especial Cível - 
Porto Velo- RO
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Kelly Neves
TJMS

Comarca de 
Aparecida do 

Taboado

Jacqueline 
TJCE



Aproveitamento da fase pré- processual
na transição para o sistema dos Juizados 
Especiais

Por que estamos aqui?



situação ideal

Técnica do pensamento 

reverso: ao analisar o 

problema, começamos por 

descrever uma situação 

ideal, pensando em todos os 

elementos necessários



Processo que 
aproveite a inicial 

e audiência de 
conciliação da 

fase pré- 
processsual

Que as pessoas 
usassem mais 

soluções 
extrajudiciais , 

com menos 
litigância

Redução da 
litigiosidade 

judicial

Se frustrada composição 
pré- processual, instrução 

realizada na sequência, no 
mesmo dia, por celeridade. 

Logo, a atermação e a 
defesa já deveriam ser 
feitas oralmente ou de 
modo resumido neste 

momento.

As partes deveriam, 
como regra, buscar 

uma tentativa de 
autocomposição, 

prévia ao 
ajuizamento

que as pessoas 
deixassem de 

utilizar o 
processo  apenas 
para o proveito 

economico

compreensão 
do que é 

dano moral

que as partes vejam 
a conciliação como 

uma meio de justiça 
 e não uma  
obrigação 

protocolar .

aumentar celeridade 
com aproveitamento 

de todos atos possíveis 
na fase pré processual 

a exemplo da audiência 
de conciliação (Cejusc, 
consumidor.gov etc)

utilização da 
plataforma 

consumidor.gov 
de forma 

compulsória

usar a reclamação 
como atermação, 

nas causas 
inferiores a 20 sm

apreciação de 
liminares sem 
oitiva da parte 

contrária

padronizar as reclamações 
p/ qdo restar infrutífera 

seja ela remetida ao 
Juizado para iniciar a ação 

já como inicial e 
dispensada a conciliação

flexibilidade 
no sigilo das 
tratativas de 
conciliação

os advogados e as 
partes 

entendessem que 
o processo é um 
meio e não um 

fim para a justiça

Precisamos equilibrar o 
esforço pelo 

aproveitamento do que 
já foi feito na fase pré- 
processual com o sigilo 
típico das tratativas de 

conciliação

cejusc 
funcionar 

como 
cejusc

Aproveitamento do 
Pedido 

Inicial/Requeriment
o (Modelo Próprio) 

como peça 
inaugural/Petição.

Automação do 
preenchimento dos 
campos quando da 

autuação e geração de 
minuta da inicial nos casos 
de autor desacompanhado 

de advogado

a mesma reclamação 
feita pelo consumidor 

do procon, quando nao 
resolvida, seja 

encaminhada pelo 
proprio procon ao 

juizado

Identificação se houve 
audiência de 

conciliação/mediação na 
fase pré e há quanto 

tempo desde o 
ajuizamento de forma a 

permitir eventual 
aproveitamento

que a fase pré- processual 
seja feita por conciliadores 
dos Juizados, do que por 
conciliadores do CEJUSC. 
Isso facilita a integração 

para a fase seguinte.

condenação em 
1º grau da parte 
que perder em 

custas e 
honorários



30 gaps

Então, fazemos o "30 gaps" 

ou "30 degraus", 

identificando tudo o que 

falta para chegar naquela 

situação ideal.

*o número é alto para 

estimular o aprofundamento



30

Aperfeiçoar os modelos de 
processos de trabalho da 
Justiça Federal da 3R pela 

incorporação das boas 
práticas identificadas, com 

a consequente 
padronização, desde que 
não se invada a esfera de 

decisão judicial.

sistema 
informática

Divulgação 
das 

multiportas 
extrajudiciais

audiencia 
una nos 
Juizados

Divulgação intensa sobre 
os MASC's. Informação 
institucional com ampla 

divulgação sobre as 
Câmaras Privadas e 

Cadastro indicativo das 
respectivas Câmaras.

Estruturação 
para 

atendimento às 
partes na fase 
pré- processual

Integração 
entre sistemas 

de fase pré- 
processual e 
processual

adaptar o 
procedimento para 

avaliar em cada caso se 
há necessidade de uma 
conciliação judicial caso 

já tenha ocorrido  na 
via extrajudicial

ausência de uma 
interligação 

eficiente  entre o 
sistema 

multiportas e o 
judicial

Garantir direito à 
ampla defesa, 
mesmo com a 

concentração dos 
atos um 

momento único

falta 
integração 

entre 
sistemas

falta
padronização dos 
dados de forma a 

favorecer a 
captação das 
informações

Dificuldade 
orçamentária 
para aumento 
do corpo de 

colaboradores

Difusão da 
cultura de 
conciliação

integração 
entre 

PROCON e 
CEJUSC

falta unificação de 
classe processual 

para fase pré- 
processual no 
sistema (PJE)

participação 
do Conaje

CNJ

Implementar 
alimentação e 

encaminhamento das 
informações qto 

autuação às entidades 
externas(delegacias, 

cejusc, etc)

cooperação



New table

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3: TEMA 4

falta unificação de 
classe processual 

para fase pré- 
processual no 
sistema (PJE)

Melhor estrutura 
para Juizados - 

número suficiente 
de juízes leigos

Implementar 
alimentação e 

encaminhamento das 
informações qto 

autuação às entidades 
externas(delegacias, 

cejusc, etc)

falta 
integração 

entre 
sistemas

Divulgação 
das 

multiportas 
extrajudiciais

Estruturação 
para 

atendimento às 
partes na fase 
pré- processual

integração 
entre 

PROCON e 
CEJUSC

plataforma 
consumidor.gov 

ser de uso 
obrigatório nas 

ações de 
consumidor

falta
padronização dos 
dados de forma a 

favorecer a 
captação das 
informações

elaboração 
de cartilhas

pessoas 
entenderem 

o que é 
dano moral

Integração 
entre sistemas 

de fase pré- 
processual e 
processual

Falta de 
pessoal 

qualificado

Difusão da 
cultura de 
conciliação

sistema 
informática

participação 
do Conaje

CNJ

Maior divulgação 
institucional com 
esclarecimentos 

sobre o a 
existência das 

Câmaras Privadas.

acordos no procon 
de qualquer estado, 
sobre determinadas 

demandas 
repetitivas, serem 

aplicados a lides em 
curso

cooperação 
instituições

mudança 
legislativa

audiencia 
una nos 
Juizados

Garantir direito à 
ampla defesa, 
mesmo com a 

concentração dos 
atos um 

momento único

plataforma 
consumidor.gov 

ser de uso 
obrigatório nas 

ações de 
consumidor

Dificuldade 
orçamentária 
para aumento 
do corpo de 

colaboradores

1. Atermação / petição 
inicial

2. Escolha da porta 
autocompositiva

3.  audiência de conciliação
4. sem acordo, prazo para 

contestar
5. Remessa procedimento 

para o sistena

1. Atermação / petição 
inicial

2. Escolha da porta 
autocompositiva

3.  audiência de conciliação
4. sem acordo, prazo para 

contestar
5. Remessa procedimento 

para o sistena

adaptar o 
procedimento para 

avaliar em cada caso se 
há necessidade de uma 
conciliação judicial caso 

já tenha ocorrido  na 
via extrajudicial

processo 
de 

trabalho

cobrança de 
custas prévias e 
condenação por 

sucumbência 
em 1º grau

normativas

processo 
de trabalho 

unificado

informação

ausência de uma 
interligação 

eficiente  entre o 
sistema 

multiportas e o 
judicial

sistemasCapacitação 
e estrutura

Aperfeiçoar os modelos de 
processos de trabalho da 
Justiça Federal da 3R pela 

incorporação das boas 
práticas identificadas, com 

a consequente 
padronização, desde que 
não se invada a esfera de 

decisão judicial.

extinção imediata da ação 
quando a parte, com 

advogado, formular pedido 
contra súmula, decisão em 
demandas repetitivas, etc, 

mesmo que haja outros 
pedidos

poder 
executivo 

assumir fase 
pré- processual 
efetivamente

6 6 9 3 3 9

categorização dos problemas encontrados



percepção 
estanque 

dos 
"setores"

Melhoria do 
processo de 

atendimento ao 
público interno 

e externo

existe uma má 
compreensão 
da função do 

cejusc

não existe 
cejusc 

funcionando 
devidamente

concretização 
do princípio 

da celeridade

todos

levar os atos 
praticados 

para o 
processo 
judicial

Público 
interno e 
externo

Definir  fluxo 
de processo 
padronizado 

para os 
Juizados

a fase pré 
processual pode 

resgatar os 
princípios/critérios 

dos juizados 
especiais estaduais

Percepção do 
usuário de que 
o Judiciário é 

complexo

Advocacia 
especializada

Cada unidade 
trabalha de forma 
autônoma, como 

nao se fizesse 
parte de um 

Sistema

Informação, 
simplicidade e 

efetividade  
para o usuário

processo 
de 

trabalho

Aproveitamento da fase pré- 
processual
na transição para o sistema 
dos Juizados Especiais

processo de 
trabalho que 
integre pré e 

processo

jurisdicionado
poder 

judiciário

Criar ferramenta 
para que tudo o que 
ocorreu na fase pré- 

processual venha 
como parte 

integrante da inicial

Ausência 
cooperação 

dentro e entre as 
instituições. 
Burocracia.

formação 
acadêmica 

e 
profissional

Juiz, 
Servidores, 
Usuários, 

Advogados

litigiosidadeausência 
de 

cooperação

Inexistência de 
sistema 

integrativo

desjudic
ialização

desburocratizar 
e economizar 

procedimento e 
tempo do 
processo

Aproveitamento 
dos passos já 

dados

ausência 
de 

integração

falta de 
integração

Como aproveitar 
os atos pré- 

processuais para 
conferir mais 
celeridade ao 

processo?Pouca 
disseminação 
da cultura de 

inovação

eventual 
vedação 

legal

Como a fase pré- 
processual pode 

integrar o  
procedimento do 
microssistema  do 
juizado especial?

Elaboração de 
processo de 

trabalho que integre 
a fase pré- 

processual ao 
sistema dos juizados

falta de uma 
uniformização 
institucional

resistência 
à 

novidades

desinteresse de 
advogado em 

desjudicializar por 
entender que 
deixa de ser 

lucrativo

cultura 
do litígio

criar fluxo de 
trabalho 

integrado que 
confira celeridade 

na prestação 
jurisdicional

CNJ



Como podemos
elaborar um processo de trabalho que integre os meios 
pré- processuais ao sistema dos juizados especiais, para 
garantir às pessoas uma rápida e e�caz prestação 
jurisdicional?

O QUE? POR QUE? PARA QUEM?



Com a definição da pergunta - desafio, 

encerramos a fase de imersão e 

iniciamos a fase de geração de ideias a 

partir de um brainstorming e/ou 

brainwriting, o famoso "toró de 

palpites" ou "chuva de ideias", 

categorização, filtragem/análise e 

seleção da melhor ideia ou ideias

IDEAÇÃO



toró de palpites

nesta audiência prévia 
já se poderia citar a 

parte requerida (tenta- 
se acordo, infrutífero, 

reduzir a termo da 
pretensão e já cita- se).

procedimento pré- 
processual como parte 

do procedimento 
judicial, inclusive 

dispensando nova 
atermação ou petição 

inicial

revisão da 
organização interna 

da unidade para 
possibilitar força de 
trabalho necessária 

à eficácia da 
integração

Eleger tarefas 
para que 

filtros possam 
ser realizados 
nas demandas

Reorganização da força de 
trabalho direcionada à 

realização de audiências 
(possível diminuição da 

demanda por sessões de 
conciliação)

04: Normatizar para as 
entes públicas e privadas 
(Procon/Decon/Câmaras 

Privadas) os 
procedimentos de acesso 

para abertura de 
reclamações/ações

 Carlos Henrique TJCE

envolvimento 
do cnj para 

comunicação do 
consumidor.gov 
com o pje (MNI)

Modelos de fácil 
preenchimento 
para atermação 

de pedidos 
repetitivos

intimação da parte autora dos 
meios pre- processsuais mais 
comuns,tipo consumidor.gov, 
anatel, reclameaqui, dentre 

outros de repercusão, de modo 
a fazê- las pensar que a melhor 
solução é aquela em que elas 
podem ter rápida solução na 
qual elas podem participar na 

construção

 01: Sistematizar 
Formulários em 
um programa 

próprio

integrar os 
modelos de 
composição 

extrajudicial aos 
juizados especiais

fomentar a 
cultura da 

composição

divulgar e 
incentivar o 

uso dos 
modelos 

extrajudiciais

criar um sistema 
on line  para essa 

integração 

Vincular a fase 
pré processual 

aos cejusc's (onde 
não atenda os 

juizados). 

Criar plantões de 
atendimento dos 

conciliadores 
(onde não exista 

cejusc)

realizada a tentativa de 
acordo não sendo frutífera, 

reduzir- se- ia a pretensão 
resistida à termo, que 

servirá como atermação 
para início do processo e 
citação direta, sem nova 

conciliação.

Parcerias 
Internas e 
externas

Saneamento 
da base de 

dados

Sensibilizar p/a 
necessidade de 

melhorar a 
prestação 

jurisdicional

Envolver todas 
as pessoas no 
processo de 

mudança

liminar 
condicionada 
a uso de pré- 

processual

dispensa da 
audiência de 

conciliação se o 
autor tiver 

procurado o réu 
extrajudicialmentte

procedimento pré- 
processual como parte 

do procedimento 
judicial, inclusive 

dispensando nova 
atermação ou petição 

inicial

extinguir o processo 
por ausência de 

interesse de agir se 
não houver prova 

de utilização do pré- 
processual

Regras 
de 

negócio

criação de 
iniciais 

padronizadas

adesão dos 
maiores 
litigantes

plataforma 
virtual

início prazo 
contestação

avaliação 
do 

fornecedor

Aproximação com 
a TI para possíveis 

soluções de 
integração de 

sistemas

Reorganização da força de 
trabalho direcionada à 

realização de audiências 
(possível diminuição da 

demanda por sessões de 
conciliação)

Fazendo 
parcerias

Integrando 
as equipes

Elaborando 
cursos para 
nivelamento 

dos 
conhecimentos

03: Divulgação 
de canais de 

acesso ao 
sistema

Item 2. Identificar se 
houve audiência de 
conciliação/mediaçã

o na fase pré e há 
quanto tempo 

desde o 
ajuizamento. 

Item 1.Automatizar o 
preenchimento dos 
campos quando da 

autuação e gera minuta da 
inicial nos casos de autor 

desacompanhado de 
advogado

Item 3.Classificar as 
PIs e atermações 
conforme temas 

previamente 
estabelecidos 

(energia, banco, cia 
aérea, etc).

Item 4. Juntada 
automática de 

antecedentes criminais 
nos TCOs distribuídos 
mediante integração 
com sistema cancun.

Item 5. Verificação das 
certidões juntadas por 
[1.2] encaminhando ao 

fluxo respectivo 
(antecedentes + ao MP; 

antecedentes – para 
preliminar)

Item 6. Classificação inicial dos 
TCOs quanto aos seguintes 
aspectos: inconsistências 

existentes entre os dados dos 
documentos contidos no TCO e 

no sistema PJe, tipificação, 
competência diversa, 

prescrição/decadência etc.

04: Normatizar para as 
entes públicas e privadas 
(Procon/Decon/Câmaras 

Privadas) os 
procedimentos de acesso 

para abertura de 
reclamações/ações

 Carlos Henrique TJCE

02: Criação 
de 

Aplicativo 
específico

1) ligação com a unidade 
do Cejusc, dispensando a 
tentativa de conciliação 
prévia quando já tiver 

havido tentativa de 
conciliação no setor pré 

processual do Cejusc;

os próprios juizados, por meio de uma 
central de atermação e intermediárias 

(para as ações até 20sm), que servisem a 
todos os juizados, orientar os usuários, 
cujos dados coletados já serviriam para 

o ingresso da ação, caso não alcançada a 
conciliação

Aplicativo: Justiça na palma 
da mão. Com cardápio 

variável: Mediação, 
conciliação, atermação , 

inclusive com opção para 
pessoas que nao saibam 
ler ou outras dificuldades

Identificar a 
realização e data 

de eventual 
audiência de 

conciliação na 
fase pré



categorização das ideias geradas

envolvimento 
do cnj para 

comunicação do 
consumidor.gov 
com o pje (MNI)

Modelos de fácil 
preenchimento 
para atermação 

de pedidos 
repetitivos

intimação da parte autora dos 
meios pre- processsuais mais 
comuns,tipo consumidor.gov, 
anatel, reclameaqui, dentre 

outros de repercusão, de modo 
a fazê- las pensar que a melhor 
solução é aquela em que elas 
podem ter rápida solução na 
qual elas podem participar na 

construção

 01: Sistematizar 
Formulários em 
um programa 

próprio

fomentar a 
cultura da 

composição

divulgar e 
incentivar o 

uso dos 
modelos 

extrajudiciais

criar um 
sistema on line 

 para essa 
integração 

Parcerias 
Internas e 
externas

Saneamento 
da base de 

dados

Sensibilizar p/a 
necessidade de 

melhorar a 
prestação 

jurisdicional

Envolver todas 
as pessoas no 
processo de 

mudança

Regras 
de 

negócio

adesão dos 
maiores 
litigantes

plataforma 
virtual

Aproximação com 
a TI para possíveis 

soluções de 
integração de 

sistemas

Fazendo 
parcerias

Integrando 
as equipes

Elaborando 
cursos para 
nivelamento 

dos 
conhecimentos

03: Divulgação 
de canais de 

acesso ao 
sistema

Item 1.Automatizar o 
preenchimento dos 
campos quando da 

autuação e gera minuta da 
inicial nos casos de autor 

desacompanhado de 
advogado

Item 4. Juntada 
automática de 

antecedentes criminais 
nos TCOs distribuídos 
mediante integração 
com sistema cancun.

Item 6. Classificação inicial dos 
TCOs quanto aos seguintes 
aspectos: inconsistências 

existentes entre os dados dos 
documentos contidos no TCO e 

no sistema PJe, tipificação, 
competência diversa, 

prescrição/decadência etc.

02: Criação 
de 

Aplicativo 
específico

os próprios juizados, por meio de uma 
central de atermação e intermediárias 

(para as ações até 20sm), que servisem a 
todos os juizados, orientar os usuários, 
cujos dados coletados já serviriam para 

o ingresso da ação, caso não alcançada a 
conciliação

Aplicativo: Justiça na palma 
da mão. Com cardápio 

variável: Mediação, 
conciliação, atermação , 

inclusive com opção para 
pessoas que nao saibam 
ler ou outras dificuldades

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

SISTEMA
PROCEDIMENTO

PESSOAS

divulgação

PARCERIAS

integrar os 
modelos de 
composição 

extrajudicial aos 
juizados especiais

Vincular a fase 
pré processual 

aos cejusc's (onde 
não atenda os 

juizados). 

Criar plantões de 
atendimento dos 

conciliadores 
(onde não exista 

cejusc)

realizada a tentativa de 
acordo não sendo frutífera, 

reduzir- se- ia a pretensão 
resistida à termo, que 

servirá como atermação 
para início do processo e 
citação direta, sem nova 

conciliação.

liminar 
condicionada 
a uso de pré- 

processual

dispensa da 
audiência de 

conciliação se o 
autor tiver 

procurado o réu 
extrajudicialmentte

extinguir o processo 
por ausência de 

interesse de agir se 
não houver prova 

de utilização do pré- 
processual

criação de 
iniciais 

padronizadas
início prazo 
contestação

Item 2. Identificar se 
houve audiência de 
conciliação/mediaçã

o na fase pré e há 
quanto tempo 

desde o 
ajuizamento. 

Item 3.Classificar as 
PIs e atermações 
conforme temas 

previamente 
estabelecidos 

(energia, banco, cia 
aérea, etc).

Item 5. Verificação das 
certidões juntadas por 
[1.2] encaminhando ao 

fluxo respectivo 
(antecedentes + ao MP; 

antecedentes – para 
preliminar)

1) ligação com a unidade 
do Cejusc, dispensando a 
tentativa de conciliação 
prévia quando já tiver 

havido tentativa de 
conciliação no setor pré 

processual do Cejusc;

Identificar a realização e 
data de eventual audiência 
de conciliação na fase pré



PARCERIAS

SISTEMA

PROCEDIMENTO
PESSOAS

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO



TEM QUE FAZER!

DEVERIA FAZER

PODERIA FAZER BACKLOG

integrar os 
modelos de 
composição 

extrajudicial aos 
juizados especiais

Vincular a fase 
pré processual 

aos cejusc's (onde 
não atenda os 

juizados). 

Criar plantões de 
atendimento dos 

conciliadores 
(onde não exista 

cejusc)

realizada a tentativa de 
acordo não sendo frutífera, 

reduzir- se- ia a pretensão 
resistida à termo, que 

servirá como atermação 
para início do processo e 
citação direta, sem nova 

conciliação.

liminar 
condicionada 
a uso de pré- 

processual

dispensa da 
audiência de 

conciliação se o 
autor tiver 

procurado o réu 
extrajudicialmentte

extinguir o processo 
por ausência de 

interesse de agir se 
não houver prova 

de utilização do pré- 
processual

criação de 
iniciais 

padronizadas

início prazo 
contestação

Identificar se houve 
audiência de 

conciliação/mediaçã
o na fase pré e há 

quanto tempo 
desde o 

ajuizamento.

1) ligação com a unidade 
do Cejusc, dispensando a 
tentativa de conciliação 
prévia quando já tiver 

havido tentativa de 
conciliação no setor pré 

processual do Cejusc;

Identificar a realização 
e data de eventual 

audiência de 
conciliação na fase pré

se não houver 
acordo no pré, 

reduzir a termo com 
citação no ato e 

iniciar o prazo de 
contestação



ideia selecionada

integrar os 
modelos de 
composição 

extrajudicial aos 
juizados especiais

realizada a tentativa de 
acordo não sendo frutífera, 

reduzir- se- ia a pretensão 
resistida à termo, que 

servirá como atermação 
para início do processo e 
citação direta, sem nova 

conciliação.

Identificar se houve 
audiência de 

conciliação/mediaçã
o na fase pré e há 

quanto tempo 
desde o 

ajuizamento.

se não houver 
acordo no pré, 

reduzir a termo com 
citação no ato e 

iniciar o prazo de 
contestação



Selecionada a melhor ideia ou conjunto 

de ideias, vamos prototipar, ou seja, 

tangibilizar o serviço desenhado, 

descrever seus elementos e fluxo de 

um modo que possa ser facilmente 

compreendido, avaliado, receber 

críticas e sugestões.

prototipação



protótipo

Cidadão vai 
buscar uma 

solução

vai ao juizado e o servidor 
orienta sobre a melhor 
alternativa

Vai ao CEJUSC

Valeria, Angelo 
e Flavia

Formula demanda extrajudicial

Protocola petição inicial

Acordo conseguido

Não há acordo

Acordo conseguido

Não há acordo

Distribuição

Demanda resolvida

Protocola demanda

Conferência
 Documental

Homologação

Designação das datas
 e Intimações

abre pedido em plataforma odr

Audiências Conciliação

Complementa a atermação, com pedido expresso da parte requerente, já efetua a citação 
da parte requerida e inicia o prazo de resposta - dispensa da audiência de conciliação

acordo

sem acordo atermação

indica cejusc

Homologação
 de Acordo

vai ao cejusc

Sentença

não vai ao cejusc atermação

Designação A.I.
Julgamento

Carlos, 
Guilherme e 

Jaqueline

Johny,Kelly 
e Liliana

Thiago 
e Toni

encaminhamento por
 sistema interligado

MNI - atermação
incorpora o que já 
foi processado

O preposto terá 
poderes para receber 

citação (teoria da 
aparência)

Restaria eventual 
audiência de 

instrução (provas) 
ou sentença.

sistema 
interligado



SUCESSO!!
Agora é hora de validar com as partes 
interessadas, iterar se necessários e, 
quando se concluir que é um MVP 
(Mínimo Produto Viável) iniciar um 
projeto, para tirar "do papel" e 
implantar na prática!


