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O QUE É? 

O LINC é um espaço de aprendizagem, para tratar de desafios reais de forma 

experimental, que possibilita  a formação de uma rede de apoio e de transição para uma 

gestão mais colaborativa, cocriando soluções que não teriam oportunidade de surgir pelas vias 

tradicionais. 

Somos uma estrutura que pensa em transformar a realidade, tanto dos servidores 

quanto da entrega do serviço público ao cidadão.  O ambiente do laboratório permite a cultura 

da experimentação, o  erro (pequeno e rápido) como aprendizado, antes de virar um projeto 

vultoso e em escala. 

Nossos valores são empatia, colaboração, inovação, agilidade, valorização de todas as 

ideias, gestão de risco e ações baseadas em evidências. 

 

PARA QUE EXISTIMOS? 

• Para inspirar magistrados e servidores a transformar o serviço público e estabelecer 

uma Justiça de alta performance, com respostas ágeis e eficientes, centrada no 

cidadão. 

• Para conectar ideias e pessoas; 

• Para facilitar a formação de redes para experimentação e prototipação de soluções 

inovadoras visando melhoria na entrega do valor público; 

• Para cocriar novos serviços e processos de trabalho ou reformulá-los, estimulando a 

descoberta horizontalizada, de novas possibilidades para os serviços judiciários. 

 

QUEM SOMOS? 

O time de inovação da JFPR é multidisciplinar, composto de juízes e servidores com 

diferentes vidas, experiências, crenças, opiniões e expertises, dedicados a aprender e 

transformar o Judiciário.  

O LINC está vinculado à Seção de Inovação Institucional, diretamente subordinada à 

Direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná. 

 

O QUE NÃO SOMOS? 

O LINC não é um escritório de projetos nem um departamento padronizador de 

atividades ou processos.  

O LINC também não é uma sala de reuniões convencionais e projetos sem 

compromissos e, especialmente, não é local de pré-julgamento ou censura a novas ideias! 

 

QUAL É O NOSSO MARCO LEGAL? 



O Laboratório de Inovação e Criatividade da Justiça Federal do Paraná – LINC, foi 

instituído pela Portaria-DF nº 1162, de 19/8/2019. 

A Seção de Inovação – unidade gestora do laboratório – foi criada pela Resolução-TRF4 

nº 4, de 26/6/2020 

 

COM QUEM CONTAMOS? 

• Setor Público: Laboratórios, Escolas e unidades de inovação em Governo; 

• Setor Privado: Startups, Hubs de inovação e pessoas interessadas em transformar o 

serviço público judiciário; 

• Academia: Pesquisadores, cientistas e estudiosos da área de inovação; 

• Usuários: Público interno e externo. 

 

POR QUE FOI CRIADO? 

• Porque a inovação é um dos valores da Justiça Federal; 

• Porque é desejável, possível e viável; 

• Porque conta com apoio institucional; 

• Porque está alinhado com os macrodesafios e objetivos estratégicos da Justiça 

Federal; 

• Porque acreditamos na experimentação; 

• Porque temos evidências. 

 

COMO ATUAMOS? 

Trabalhamos de modo colaborativo e horizontalizado, a partir da perspectiva dos 

usuários, para encontrar soluções inovadoras para problemas reais. 

Nossa principal ferramenta de trabalho é o Design Thinking, uma abordagem cognitiva 

prática e centrada na experiência do usuário, que permite responder criativamente às 

necessidades, através do trabalho colaborativo entre equipes multidisciplinares.  

 

INOVAÇÃO INSTITUCIONAL 

inova@jfpr.jus.br 

(41) 3210-1506 

 

#iNovaJFPR 

 

 

 


