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Comunicação Visual AJUFE <cvisual@ajufe.org.br>

Fwd: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG -
Categoria: Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal
1 mensagem

Eventos Ajufe <eventos@ajufe.org.br> 24 de agosto de 2021 14:58
Para: Comunicação Visual AJUFE <cvisual@ajufe.org.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Premio Ajufe <premio@ajufe.org.br> 
Date: ter., 24 de ago. de 2021 às 14:50 
Subject: Fwd: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG - Categoria: Boas 
práticas dos magistrados na Justiça Federal 
To: Eventos Ajufe <eventos@ajufe.org.br> 

---------- Forwarded message --------- 
De: TRF3 - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E GESTAO ESTRATEGICA - ADEG
 
Date: ter., 24 de ago. de 2021 às 14:23 
Subject: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG - Categoria: Boas práticas dos 
magistrados na Justiça Federal 
To: <premio@ajufe.org.br> 

PRÁTICA: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG

CATEGORIA: Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:

Nome: Mairan Gonçalves Maia Júnior

Cargo: Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região

Órgão: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região

Cidade/UF: São Paulo - SP

mailto:premio@ajufe.org.br
mailto:eventos@ajufe.org.br
mailto:premio@ajufe.org.br


24/08/2021 E-mail de AJUFE - Fwd: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG - Categoria: Boas práticas d…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6b3eabd649&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1708998488549298484%7Cmsg-f%3A170899848… 2/5

Nome: Raecler Baldresca

Cargo: Juíza Federal  em Auxílio à Presidência do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região

Órgão: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região

Cidade/UF: São Paulo - SP

Síntese da prática:

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;

Período de atividade da prática:

Implantado desde 01/08/2020

Principais objetivos:
O objetivo do painel é permitir o acesso rápido às informações relacionadas à segurança das 
unidades da Justiça Federal da 3.ª Região pelos gestores da área de segurança e autoridades, 
além de garantir um planejamento de ações preventivas e aquisições de equipamentos.

2. principal inovação da prática:

A principal inovação da prática foi permitir o acesso rápido às informações relacionadas à 
segurança das unidades da Justiça Federal da 3.ª Região pelos gestores da área de segurança 
e autoridades, além de garantir um planejamento de ações preventivas e aquisições de 
equipamentos.

3. recursos e instrumentos utilizados:
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Inicialmente a equipe de trabalho realizou diversas reuniões para definir os elementos
importantes relativos à segurança institucional e que deveriam constar do painel de dados. Em
seguida, foi elaborado o documento de estruturação de dados e teve início a construção do
painel de BI, extraindo-se as informações necessárias dos diversos sistemas eletrônicos da
Justiça Federal da 3ª Região. Contudo, diante da existência de dados que não constavam de
qualquer sistema administrativo, foi elaborado formulário eletrônico para a coleta de
informações de forma estruturada, viabilizando a carga do banco Data Mart. Construído o
painel e inseridos os dados coletados, iniciou-se a fase de validação e complementação das
informações nele constantes, o que até o momento ainda é realizado, embora já seja possível
a obtenção de dados de forma bastante satisfatória.

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade:

Sim, com o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo - iJuspLab

5. valores gastos para a implantação da prática:

Não houve gastos adicionais para a implantação da prática, utilizando-se os recursos
humanos, materiais e tecnológicos já disponíveis na 3.ª Região.

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário: Não

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento ou transformação da justiça:

Não há dúvidas da contribuição para o aperfeiçoamento da justiça que o painel oferece, na
medida em que o acesso rápido às informações relacionadas à segurança das unidades da
Justiça Federal da 3.ª Região confere proteção aos magistrados, servidores e jurisdicionados
em suas dependências ao mesmo tempo em que permite um trabalho preventivo no
planejamento de ações na área da segurança institucional.

8. anexar fotos e/ou link de vídeos relacionados a prática (facultativo). Há três anexos
relacionados à pratica, que correspondem às imagens do painel de dados de segurança da
Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG (esses mesmos anexos constam, também, do corpo
deste e-mail/inscrição.

Imagens do painel de dados de segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG:
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Título: Painel de dados de Segurança da Justiça Federal da 3.ª Região - iNovaSEG

Categoria: Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal

Descrição:

Projeto de iniciativa da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, o iNovaSEG é
um painel de dados construído de forma compartilhada e colaborativa pelas equipes do
iLabTRF3, iJuspLab e pelas áreas de Segurança, de Tecnologia da Informação e de Gestão
Estratégica e de Dados do Tribunal e das Seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do
Sul.

Garantir a segurança para todos os magistrados, servidores, contratados, estagiários e para o
público em geral que utiliza as dependências da Justiça Federal da 3ª Região era um grande
desafio para a Administração, sobretudo em face de incidentes que ocorreram no passado e
demonstraram a fragilidade do controle de acesso, a ausência de protocolos de atuação ou
mesmo a demora na obtenção de informações espalhadas em vários sistemas eletrônicos, o
que também dificultava o planejamento das ações e aquisições de equipamentos.

O iNovaSEG é composto por três páginas que trazem informações sobre pessoas, unidades e
estrutura predial da Justiça Federal da 3ª Região, permitindo o gerenciamento dos dados com
a utilização de filtros para uma análise mais apurada e garantindo a tomada de decisões de
forma consistente.

O painel de pessoas permite informações sobre a quantidade de magistrados, servidores,
agentes de segurança, contratados e estagiários em cada órgão (Tribunal e Seções Judiciárias
de São Paulo e Mato Grosso do Sul) e prédios, além de dados sobre lotação e função.

O painel de unidades também traz informações sobre cada órgão, varas especializadas,
matérias de competência das unidades judiciárias, fóruns e dentro deles, pavimentos
existentes.

Pelo painel de estrutura predial há informações sobre os imóveis em que as unidades
funcionam – se são próprios, alugados, valores de aluguel – veículos, vigilância armada,
pontos de vigilância, combate a incêndio, extração de pessoas e equipamentos existentes
(porta corta fogo, extintores, luzes de emergência, desfibriladores, pranchas, macas, etc.), bem
como de agentes de segurança atuantes nos edifícios, por município e unidade da federação.
Além disso, traz dados sobre unidades de apoio, controle de acesso e equipamentos
(catracas, raio x, portais detectores de metal, acesso restrito, cofres, celas, armamentos letais
e não letais), também por unidade judiciária.

O painel de business intelligence foi finalizado em meados de 2020.

Em face das informações contidas, o acesso aos painéis é restrito.

Os principais objetivos do iNovaSEG são:
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a) fortalecer a segurança e a proteção institucional;

b) garantir a proteção de pessoas, patrimônio e de dados, assegurando a incolumidade de
todos e garantindo o pleno exercício das funções jurisdicionais, com segurança aos
magistrados, servidores e jurisdicionados.
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