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segurança 
dos dados

falta de 
plano de 
internet

falta de 
sinal

falta de 
equipamento

Situação problema: Garantia de 
acesso e acessibilidade aos meios 
tecnológicos autocompositivos.



InteressesPersonalidade Conhecimento TecnológicoHabilidades

Razões para não aderirRazões para aderirPersona

Se 
aposentar

Ver os filhos 
encaminhados 

na vida

RENDA 
FIXA

Comunicação 
ativaForteResilienteTimida

45 
anos,

pequeno 
comerciante

Mulher

Sem 
acesso à 
internet

deficiente 
visual

usuário 
do SUS

autonomo

pacientes com 
enfermidades 

graves

Sem 
aparelho 
telefônico

excluída
digital

BATALHADORA

CORAJOSA

Mora na 
zona 
rural

ACESSO 
A 

JUSTICA

Respeito

Formar 
os filhosTRABALHAR 

HONESTAMENTE

Desconfiança 
no 

entendimento

Acesso 
possível

Não tem 
informações 

=sobre o 
serviço 

prestado

Dona 
Catarina

SEGURANÇA 
PARA SE 

APOSENTAR

USO DO 
CELULAR

MENSAGENS 
FALADAS

Extrovertida

usa 
facebook

Casa 
própria

USA 
ALGUMAS 

REDES 
SOCIAIS

Whatsapp

nenhum

o filho faz 
pra ela

(acesso)

Não usa 
comput

ador

USA O 
BANCO PARA 

PEQUENAS 
TRANSAÇÕES

Facilita 
a vida

MARCAÇÃO 
FÁCIL DE 

AUDIENCIA

não tem 
telefone

É 
gratuito

Rapidez

não 
acesso a 
internet

ACESSO A 
AUDIÊNCIA 

DIGITAL
PRaticidade

não sabe 
mexer no 

equipamento
Contato 
humano 

"frio"

Sistemas 
complicados

NÃO TER 
ALGUÉM 

PARA 
AUXILIAR

Informalidade

persistência



Penetração 
dispensando 

movimentação 
dos usuários

Divulgação do 
Acesso Digital

acesso a 
internet e 
tecnologia

Intuitividade 
facilidade

mobilidade

informação 
sobre o 
serviço

acesso 
aos 

sistemas

linguagem 
clara

garantir 
que o 

acesso seja 
para todos

Solução 
rápida e 
segura de 
conflitos

acesso à 
justiça para 
pacificação

AGILIZAR 
ATENDIMENTO

ausência de 
infraestrutura

EFETIVIDADE

Situação problema: 
Garantia de acesso e 

acessibilidade aos 
meios tecnológicos 
autocompositivos

acesso a 
formas de 
solução de 

conflitos

Falta de um 
sistema 

informatizado 
estruturado 

dos Tribunais

NÃO TER 
CONHECIMENTO 

DE TI

ausência 
de politica 

publica

necessidade 
de uma 
equipe 

qualificada

ausência 
de vontade 
do gestorLimitações 

financeiras

ausência 
de recursos 
financeiros

Adequação

descrédito da 
população 

com o serviço 
público

Falta de 
sistemas 

acessíveis

educação para 
o 

conhecimento

a ideia de 
lentidão 

da justiça

falta de 
informação

Ineficiência 
dos serviços 

de solução de 
conflitos fora 
do Judiciário

baixa 
renda 

familiar

desconhecimento 
institucional

Vamos divulgar e acolher 
digitalmente os usuários 

dos meios eletrônicos 
consencuais de solução de 

conflitos

Como podemos viabilizar 
informação e  meios 

tecnológicos para que 
Dona Catarina possa 

utilizar a mediação ou 
conciliação para resolver 

seus problemas

permitir que os 
meios 

tecnológicos de 
autocomposição 

estejam acessíveis Oportunidade 
de se 

manifestar

Dona 
Catarina

Poder 
Judiciário

Cejusc CNJ



dona 
Catarina

municípios 
(parceria)

judiciário



Ideia

Tema

síntese

atores 
principais

benefícios

riscos

desafios

parcerias

Sala 
localizada 

nas escolas 
com acessso 

Judiciário, 
Estado e 

Municípios

Possibilitar acesso 
aos meios 

autocompositivos

falta de pessoal
treinamento 

deficitário
falta de 

manutenção nas 
máquinas

conseguir o 
investimento
Convencer os 

parceiros

Forneciment
o de pacotes 

de dados

Programa 
social de 

dados

Forneciment
o de dados 

para acesso a 
plataforma

Judiciário, 
Estados, 

Municípios e 
Anatel e 

operadora

Acesso 
aos 

sistemas

Falta de 
investimento
dificuldade de 
formação de 

parcerias
ausência de 
tecnologia

Muitos 
holders

Criação de 
um fundo

Acesso 
facilitado 
para as 
partes

idealizador Angelo Angelo

ideia

tema

síntese

atores 
principais

Benefícios

riscos

desafios

Espaço 
Amigo do 
cidadão

parcerias

empresar 
parcerias para 

fornecer espaço 
e equipamentos 

e pessoas

empresa
preposto

conciliador/media
dor do judiciário

partes

aproximação do 
interessado aos 

meios que 
permitirão a 

conciliação/media
ção

contrapartida 
para o 

parceiro

Aplicativo de 
fácil acesso

CEJUSC na 
palma da 

mão

Desenvolver 
aplicativo para a 

solicitação de 
atendimento e 

acesso à 
videoconferência

Empresas de 
desenvolvimento 

de aplicativos
Setor de 

informática do 
tribunal

Fácil acesso, 
de maneira 

intuitiva, sem 
custos para o 

usuário

Custos de 
desenvolvimento

Desenvolver 
o aplicativo;
manutenção 
e atualização

Parceria 
com 

municípios

Disponibilizar em todos os 
municípios uma sala de 

acesso a equipamentos de 
informática (computador 

com acesso à 
internet/webcam)

Sensibilizar gestores 
municipais; ter 

acesso à internet 
nos postos; 

deslocamento até 
esse local.

Acesso 
facilitado 

próximo do 
local onde o 

usuário mora

Cejusc e 
prefeituras 

municipais ou 
câmaras de 
vereadores

Prefeituras 
ou câmaras 

não 
aderirem

Acesso 
Remoto

Parcerias 
Públicas na 

disponibilização 
de terminal/sala 

passiva

Celebração de 
convênios com 
entidades com 

penetração onde 
o Judiciário não 

chega

Prefeituras, 
câmaras 

municipais, 
cartórios de 
registro civil

Falta de 
adesão

Incapacidade 
técnica dos 
parceiros

Despesas com 
material de 

informática e 
formação de 

pessoal

idealizador
José 

Carlos
Juliano Juliano Ricardo

Integrar os 
conciliadores 

de todo 
estado

Cejusc Digital

Conciliadores 
trabalham 

em todas as 
comarcas

1. conciliadores
2. supervisor

3. juiz 
coordenador

4. TIC

1. Aumento da 
força de trabalho
2. Estabilidade da 
força de trabalho
3. Padronização 

do serviço

1. 
Desenvolvimento 

do sistema
2. Resistência da 

OAB

1. Desenvolvimento 
da cultura digital
2. Resistência de 

advogados
3. Dificuldade de 

acesso das pessoas

Ter a pauta 
de todo 
estado 

centralizada

Conciliadores 
trabalham em 

regra com 
whatsapp

1. Facilidade 
para direcionar 

força de 
trabalho por 

comarca

Uso 
alternativo 
do Google 

Meet

1.1. disponibilidad
de pauta para 

mutirões, audiência
temáticas
1.2. suprir 

deficiência human
de certas comarca

Redesenho da 
estrutura do fórum 
para acesso à rede 

para as partes 
(oportunidade com 

o teletrabalho)

2. Facilidade para 
especializar 

conciliadores, 
direcioná- los por 
tema e monitorá- 

los

3. Oportunidade 
para treinamento 

de novos 
conciliadores 

onde quer que 
estejam

Johnny 
Clemes

sala de 
acesso

Interiorizar o 
Cejusc Saúde

Cejusc Saúde 
acessível a 

todos

Levar o 
Cejusc Saúde 

a todas as 
cidades

Poder 
Judiciário

Municípios
Estados DPE 

MP

Possibilitar a 
conciliação pré 

e processual 
em todo o 

Estado do RN

As trocas 
de gestões 
após cada 

eleição

Conseguir a 
adesão de todos 

os parceiros e 
manter essa 

parceria

Posto de 
acesso 
remoto

Valeria
Nupemec
Cejus RN

Inclusão 
cidadã

Acesso a 
direitos

Formação de 
parcerias para 

descentralização 
dos serviços

TJMA e 
Municípios

Maior 
alcance de 
públicos

Aumento 
da 

demanda

conquista 
adesão

Alexandre



Inclusão 
cidadã

Acesso a 
direitos

Formação de 
parcerias para 

descentralização 
dos serviços

TJMA e 
Municípios

Maior 
alcance de 
públicos

Aumento 
da 

demanda

conquista 
adesão



É atendida por 
pessoal 

capacitado 
para orientar o 
atendimento

inclusão digital

Preciso saber daquele 
meu processo, me 
mandaram entrar 

num tal de aplicativo

Catarina, vc não sabe 
que ali na loja Tal tem 

um espaço para 
atendimento digital?

Dona Catarina 
vai ao espaço 

digital

Acesso ao 
serviço 

desejado

Encaminhada 
para sala 

especifica com 
assessoramento

Olha, tem 
uma pessoa 

que me 
orienta

E me ajuda a 
usar o 

computador

É 
informada 

do 
resultado

orientação 
para 

próximas 
ações/etapas

orientação para 
acompanhamento 
do procedimento

Comparecimento 
à Sessão Virtual

Interação 
com a 
parte 

contrária

ACORDO!
(virtual)

Acompanhamento 
do cumprimento do 

acordo por via 
remota

Direitos atendidos!

Fui bem tratada e 
resolveram meu 

problema



Atendimento por 
pessoa capacitada que 

assegura o acesso

Inclusão 
Cidadã

Dificuldade de 
acesso a 

equipamentos e à 
internet

Usuários sem 
acesso à internet

e sem 
informações de 

uso.

 acesso 
remoto às 

informações 
processuais

formulação 
facilitada de 
reclamações

Participação 
facilitada nas 

sessões

Agendamento 
de conciliação

Resolução 
ágil e 

simplificada 
de conflitos

Acesso aos meios 
autocompositivos

Pacificação 
social

Desburo
cratizaç

ão Desjudic
ializaçãoAcesso 

à Justiça


