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Síntese da prática
ComunicaJF e a gestão de informativos na Turma Recursal
IV. Sugestões de estudantes universitários de graduação - Boas
práticas para a Justiça Federal
Descrição

Há 4 anos, a Justiça Federal no Rio Grande do Norte (JFRN) disponibilizou
em seu website uma página de informativos com as decisões de maior relevância da
Turma Recursal (TR) (anexo 1), que atua como segunda instância do Juizado
Especial. A iniciativa da Turma Recursal possuía o propósito de informar as
discussões e decisões originárias do colegiado de forma fácil e rápida, porém, com
o passar do tempo, isso já não estava ocorrendo.
O modelo antigo (anexo 2) era de difícil leitura e o informe visto clicando em
“Visualizar” possuía uma grande quantidade de páginas somente com texto, o que
tornava o informe desinteressante aos leitores que desejavam obter informações de
algo específico. Alguns informativos continham muitas páginas, assim não era
possível obter uma visão geral do documento facilmente, pois não havia um índice
que separava e categorizava as informações. Havia também, a dificuldade no
momento da elaboração do informativo, pois a servidora responsável pela publicação
tinha que juntar os documentos enviados pelos magistrados da TR de maneira que
quase sempre havia conteúdos repetidos e não tão bem filtrados, o que ocasionava
em informações repetidas sendo necessário revisar todo o informativo para removêlas.
Em razão desses problemas, era necessário um sistema para gerenciar e
disponibilizar os informativos de forma mais rápida e fácil, surgindo a ideia do
ComunicaJF. No software, desenvolvido entre janeiro de 2018 até o presente
momento, e lançado para utilização dos servidores em 11 de abril de 2018, o
informativo criado pode ser gerenciado por vários usuários simultaneamente, sem
influenciar ambas as partes. Cada informativo do novo sistema possui chamadas,
que são visualizações rápidas do conteúdo de cada processo. No fim, o informe é
consolidado e pode ser compartilhado por diversos meios, sendo via PDF, imagem
e/ou texto. Processo esse que maximizou o compartilhamento através de redes
sociais e mensageiros como Whatsapp. O leitor poderá ter uma visão geral dos
acontecimentos e, se for de seu interesse, ler o “inteiro teor do acórdão”, exibindo
então apenas o processo desejado. No anexo 3 há a visualização do primeiro
informativo da Turma Recursal criado com o novo sistema, nele é possível notar a
facilidade de encontrar a informação desejada.
No desenvolvimento do ComunicaJF foram utilizados softwares gratuitos de
desenvolvimento web, como Primefaces e JasperReport. Utilizando a linguagem de
programação Java, banco de dados PostgreSQL, JavaServer Faces (JSF),
Hibernate e Spring.
Ainda não houve propagação da prática para outro setor do judiciário, porém
já foi demonstrado real interesse e inclusive de outras unidades. O ComunicaJF foi
elogiado efusivamente pois facilitou a forma como os informes são gerenciados, e

proporcionou um maior interesse vindo dos usuários na criação e visualização
desses informes. Já está em fase de desenvolvimento a expansão do software, onde
as demais varas e setores da JFRN também poderão gerar os informes
periodicamente.
A implementação do ComunicaJF não necessitou de gastos para sua
implantação, já que se trata de um software desenvolvido pelo próprio Núcleo de
Tecnologia da Informação, por estagiários e servidores da Justiça Federal no Rio
Grande do Norte. Não houve parceria com outra instituição ou entidade durante o
desenvolvimento do software.
Imagens e anexos
Anexo 1 - Antiga página de informativos da JFRN para a Turma Recursal
https://www.jfrn.jus.br/vara/informativo.html?id=18
Anexo 2 - Exemplo de antigo modelo de informativo da turma recursal:
https://www.jfrn.jus.br/vara/ExibirImagem?id=3109
Anexo 3 - Exemplo de novo modelo de informativo gerado pelo ComunicaJF:
https://sistemas.jfrn.jus.br/comunicaJF/pages/download/pdf.xhtml?id=1
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Página de compartilhamento do informe (sendo possível gerar o PDF, imagem ou
copiar apenas o conteúdo do informe)
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