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Resumo 

A dinâmica dos órgãos públicos tem sido impactada fortemente por uma série de mudanças de variadas 
raízes: tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, ambientais e legais. Nesse contexto a literatura 
acadêmica apresenta algumas possibilidades sobre o futuro do setor público, em especial no seu 
relacionamento com o cidadão que troca o papel de cliente/consumidor para o de co-produtor, 
potencialmente gerando inovação nos níveis local e central (Hartley, 2005). O objetivo do presente 
artigo é descrever a experiência do Conselho da Justiça Federal no fomento à inovação no setor público, 
por meio da criação de unidade organizacional voltada a esse fim: a Assessoria Especial de Inovação e 
Gestão da Informação da Secretaria de Estratégia e Governança. Assim, por meio de revisão de literatura 
e descrição de caso único, argumenta-se sobre a utilização de novas estruturas e seu funcionamento 
como laboratórios de inovação, disseminadores de redes de conhecimento e boas práticas e, ainda, o 
papel de dados abertos e transparência de informações. 
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1 Introdução 

A dinâmica dos órgãos públicos tem sido impactada fortemente por uma série de 
mudanças de variadas raízes: tecnológicas, sociais, econômicas, políticas, ambientais e legais. 
Nesse contexto, a literatura acadêmica apresenta algumas possibilidades sobre o futuro do setor 
público, em especial no seu relacionamento com o cidadão que troca o papel de 
cliente/consumidor para o de co-produtor, potencialmente gerando inovação nos níveis local e 
central  (Hartley, 2005).  

Coaduna com tal argumento o atual surgimento em diversas áreas governamentais de 
Laboratórios de Inovação (I-Labs). Tratam-se de unidades capazes de encorajar a 
experimentação, a co-criação e a geração, uso e divulgação de dados, sendo um mecanismo de 
modernização e inovação da administração pública (Acevedo & Dassen, 2016).  

O Conselho da Justiça Federal – CJF criou, por meio da Resolução CJF nº 349, de 3 de 
junho de 2015, a Assessoria Especial de Inovação e Gestão da Informação, unidade da 
Secretaria de Estratégia e Governança, vinculada à Secretaria-Geral do Conselho. Tal unidade, 
embora não tenha recebido o nome de “Laboratório de Inovação”, trabalha dentro dos 
parâmetros encontrados para essas novas unidades organizacionais (Schuurman & Tõnurist, 
2017; Tõnurist, Kattel, & Lember, 2015). Em suas atribuições funcionais apresenta, entre 
outras, o seguinte: “VII. orientar e fomentar o desenvolvimento e a gestão de inovações no 
âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; VIII. propor políticas de 
abertura de dados e informações e monitorar sua aplicação; IX. interagir com grupos de 
interesse, com vistas a integrar tecnologias e inovações aos serviços desenvolvidos pela Justiça 
Federal”. 

A Assessoria foi responsável pela criação, sem custos para a administração, de um 
ambiente digital que publica na internet todas as informações relacionadas à estratégia 
corporativa: o Observatório da Estratégia da Justiça Federal (www.cjf.jus.br/observatorio). 
Também participou ativamente na fundação da Rede Federal de Inovação no Setor Público – 
Rede InovaGov (http://redeinovagov.blogspot.com.br/), em conjunto com o Tribunal de Contas 
da União e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E tem acompanhado, 
durante os anos de 2015 e 2016, as iniciativas inovadoras do Conselho da Justiça Federal, 
fundamentadas em Meta própria de estratégia corporativa, a qual prega a implantação de pelo 
menos um produto ou serviço novo, por ano, para a Justiça Federal, conforme definição do 
Manual de Oslo (2005), para cada um dos sistemas nacionais. O acompanhamento do indicador 
pode ser verificado em um painel informativo, disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/observatorio/inovacao_alinhamento.php, e tem como exemplos as 
iniciativas Governança Participativa e Ciclo de Governança. 

O caso demonstra que a criação de estrutura organizacional voltada ao fomento da 
inovação tem contribuído para a disseminação de conhecimentos e utilização de novos 
instrumentos, com repercussão em práticas formais e informais tanto do Conselho da Justiça 
Federal como da Justiça Federal com um todo. 

2 Objetivos 

O objetivo do presente artigo é descrever a experiência do Conselho da Justiça Federal 
no fomento à inovação no setor público, por meio da unidade organizacional Assessoria 
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Especial de Inovação e Gestão da Informação - ASESP-IGI, vinculada à Secretaria de Estratégia 
e Governança da Secretaria-Geral. 

3 Metodologia 

O método utilizado combinou revisão de literatura com descrição de caso, referente a 
unidade Assessoria Especial de Inovação e Gestão da Informação da Secretaria de Estratégia e 
Governança da Justiça Federal. Para tanto foram relatada as experiências empíricas da unidade 
recém-criada, com atenção sobre alguns dos principais marcos e entregas relativos ao seu 
funcionamento. 

4 Inovação que gera Inovação 

O Conselho da Justiça Federal – CJF criou, por meio da Resolução CJF nº 349, de 3 de 
junho de 2015, a Assessoria Especial de Inovação e Gestão da Informação, unidade da 
Secretaria de Estratégia e Governança, vinculada à Secretaria-Geral do Conselho. Tal unidade 
apresenta entre suas atribuições funcionais o seguinte: 

“I. organizar, analisar e compartilhar dados e informações associadas à 

estratégia da Justiça Federal, tanto em seu contexto interno como em âmbito 

nacional e internacional; 

II. disponibilizar as informações decorrentes da estratégia da Justiça 

Federal, de forma a motivar e dar transparência à atuação sistêmica de toda 

a Justiça Federal; 

III. interagir com as demais unidades de informação do Conselho e dos 

tribunais para planejar a parametrização matemática dos indicadores da 

Justiça Federal; 

IV. investigar, com auxílio de estudos e pesquisas, novas formas para o 

incremento de eficiência, eficácia e efetividade organizacional; 

V. prover tecnologias e informações para a tomada de decisão gerencial e 

supervisão administrativa da Justiça Federal; 

VI. propor parcerias para acesso às bases de informações que venham a 

contribuir para a obtenção da missão e da visão institucional do Conselho e 

da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; 

VII. orientar e fomentar o desenvolvimento e a gestão de inovações no âmbito 

do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; 

VIII. propor políticas de abertura de dados e informações e monitorar sua 

aplicação; 

IX. interagir com grupos de interesse, com vistas a integrar tecnologias e 

inovações aos serviços desenvolvidos pela Justiça Federal; 

X. monitorar a divulgação de ações e resultados referentes à estratégia 

institucional.” 

 
Das atribuições propostas à unidade, nota-se que, embora não tenha recebido o nome de 

“Laboratório de Inovação”, trabalha dentro dos parâmetros encontrados para essas novas 
unidades organizacionais (Schuurman & Tõnurist, 2017; Tõnurist et al., 2015). Exemplo disso 
reside no experimento inicial de construção de ambiente de monitoramento da estratégia da 
Justiça Federal, o qual, após ciclos de aprendizado e maturação baseados em abordagens para 
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startups (Blank, 2013; Osterwalder & Pigneur, 2011; Ries, 2011) foi construído e nominado de 
Observatório da Estratégia da Justiça Federal (http://www.cjf.jus.br/observatorio/). 

O Observatório da Estratégia da Justiça Federal teve seu início em maio de 2015, sendo 
institucionalizada pelo Pleno do Conselho da Justiça Federal na seção do dia 03 de maio de 
2016, por meio da Resolução CJF nº 400/2016 (Anexo I). Entre os principais objetivos da 
ferramenta estão: a transparência, a melhoria da prestação jurisdicional e à aproximação com o 
jurisdicionado, dado que oferece uma alternativa para que a sociedade saiba como a Justiça 
Federal está aplicando seus recursos financeiros, humanos e tecnológicos, por meio de sua 
estratégia, projetos e metas. Outro aspecto a ressaltar é sua preocupação em disponibilizar os 
dados em formato aberto para que qualquer pessoa interessada também possa estudar e analisar 
a atuação da Justiça Federal. 

Em síntese, o ambiente funciona como um repositório oficial de dados da Justiça Federal 
que permite acompanhar a estratégia corporativa e favorecer estudos prospectivos para 
subsidiar a tomada de decisão gerencial. No entanto, um grande diferencial foi aplicado ao 
ambiente. Seguindo os preceitos de Wurman (1989), foi dada atenção na maneira pela qual a 
informação é disponibilizada e, por isso, fundamentou-se a apresentação do ambiente e apenas 
três níveis de informação. O primeiro nível (visto na primeira página do Observatório) mostra 
todas as principais informações relacionadas a estratégia da Justiça Federal. O segundo nível 
detalhas as informações do primeiro nível, com a utilização de infográficos e painéis. Por fim, 
o terceiro nível intenta disponibilizar dados segundo os princípios de dados abertos.  

Com isso se oferece aos gestores e cidadãos uma forma simples e visual para o 
monitoramento de projetos e metas, ou seja, um mecanismo para a verificação do nível de 
implementação das prioridades da Justiça Federal. Além disso, o Observatório da Estratégia 
também foi imaginado para ser uma poderosa ferramenta de transparência e de prestação de 
contas ao cidadão. Afinal, tramitam na Justiça Federal cerca de 9 milhões de processos, com 
um orçamento de aproximadamente R$ 10 bilhões, onde cerca de 50 mil pessoas estão 
produzindo informações diariamente. Gerenciar adequadamente toda essa gama de informações 
é condição essencial para o sucesso da Justiça Federal, e esse é o desafio que Observatório da 
Estratégia se propôs a alcançar. 

Destaca-se que a iniciativa inovou ao apresentar visualizações de indicadores e 
consolidar instruções sobre metodologias de trabalho e documentos de referência na gestão do 
planejamento, dos projetos e das metas estratégicas da Justiça Federal, de forma ainda não vista 
em outros órgãos públicos e por isso tem recebido inúmeras visitas de benchmarking.  

Outro diferencial diz respeito ao novo paradigma pelo qual propõe o acompanhamento 
da estratégia, qual seja, sistematizar o acompanhamento da estratégia segundo uma proposta 
dinâmica, diferente da concepção do planejamento como um livro, estático a partir de sua 
publicação. Desse ponto de vista, o Observatório da Estratégia da Justiça Federal se utiliza de 
elementos gráficos para - com a utilização da Internet - informar, interagir e transformar as 
organizações que compõe a Justiça Federal em busca de obter resultados superiores 
mensuráveis. Assim, a prática do Observatório obteve reconhecimento e foi inclusive 
vencedora do Prêmio de Melhor Prática da Justiça Federal do ano de 2016, segundo a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil. 

Ressalta-se aqui que a criação da unidade organizacional ASESP-IGI fomentou a 
inovação do Observatório da Estratégia que, por sua vez, viabilizou outra prática inovadora na 
Justiça Federal, a Governança Participativa. Trata-se de prática com objetivo de saber como a 
estratégia implementada pela Justiça Federal está sendo percebida pelos operadores e usuários 
deste sistema de Justiça e captar as prioridades apontadas por esses atores para a definição de 
metas nacionais para o ano seguinte.  

Nesse ponto, é importante comentar a proposição conceitual desenvolvida por Hartley 
(2005) sobre paradigmas concorrentes sobre as mudanças de concepções ideológicas de 
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governança e gestão pública. Como demonstrado na Tabela 1, para a autora, a evolução da 
Nova Gestão Pública representa um período no qual o contexto de mudanças contínuas é 
enfrentado em meio a necessidades e problemas complexos de população diversa, em que a 
estratégia deve ser formada pela sociedade civil de maneira que redes e parcerias possam tornar 
possível a criação de valor público nas instituições públicas. 

 

 
Administração 

Pública 
“Tradicional” 

“Nova” 
Gestão Pública 

Governança de 
Rede 

Contexto Estável Competitiva Mudança contínua 

População Homogênea Atomizada Diversa 

Necessidades/ 
Problemas 

Simples, definido por 
profissionais 

Indefinida, expressa 
através do mercado 

Complexa, volátil e 
propensa a riscos 

Estratégia 
Centrada no Estado e 

no produtor 
Centrada no mercado e 

no cliente 
Formada pela 

sociedade civil 

Governança através de 
atores 

Hierárquica; 
Servidores Públicos 

Mercados; 
Compradores e 
fornecedores 

Clientes e contratados 

Redes e parcerias; 
Liderança Cívica 

Conceitos chaves Bens públicos Escolha pública Valor público 

Tabela 1 – Paradigmas concorrentes: Mudança de concepções ideológicas de governança e gestão pública. 
Fonte: Traduzido de Hartley (2005) apud Benington e Hartley (2001) 

Nesse sentido, a prática da Governança Participativa deu voz a 13.740 atores de quatro 
diferentes categorias: 1.454 cidadãos; 3.913 advogados; 588 magistrados; e 7.785 servidores. 
A prática foi inovadora por criar um mecanismo de participação social efetiva na definição das 
políticas públicas da Justiça Federal e pelas parcerias realizadas. O trabalho foi coordenado pela 
Secretaria de Estratégia e Governança do Conselho de Justiça Federal, com apoio dos tribunais 
regionais federais, tendo a colaboração do Conselho Nacional de Justiça, da Associação de 
Magistrados Federais – AJUFE, da Advocacia Geral da União – AGU e do Conselho Federal e 
Regionais da Ordem dos Advogados – OAB. Ressalta-se ainda a transparência nos resultados 
da pesquisa, disponibilizada em dados brutos, e sua forma de apresentação, visualizada em 
painéis interativos, constituí outra inovação da prática 
(http://www.cjf.jus.br/observatorio/pesquisa_metas_2017.php). 

A prática se liga mais uma vez ao trabalho de Hartley (2005) que, como pode ser visto 
na Tabela 2, comenta que na Governança de Rede, o papel dos decisores políticos deve ser de 
líderes e interpretes e o papel da população de co-produtores. Isto, pois as informações obtidas 
na pesquisa foram levadas para avaliação do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal e 
serviu para validar os atuais objetivos da estratégia (por exemplo, combate a corrupção), bem 
como dar prioridade ao tema previdenciário, inclusive com proposição de indicador exclusivo 
para monitorar esse tipo de processo.  

 

 
“Tradicional” 
Administração 

Pública 

“Nova” 
Gestão Pública 

Governança de Rede 
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Inovação 
Alguns de grande 
escala, Inovações 

nacionais e universais 

Inovações em forma 
organizacional 

mais do que conteúdo 

Inovação em ambos 
Níveis central e local 

Melhoria 

Grandes melhorias na 
mudança inicial, mas 

menos capacidade para 
melhoria contínua 

Melhorias na gestão de processos 
e sistemas. O foco no cliente 

produz melhorias de qualidade em 
alguns serviços 

Visando tanto a 
transformação quanto 
a melhoria contínua 
em serviços de linha 

de frente 

Papel de 
decisores 
políticos 

Comandantes Anunciadores/Comissários Líderes e intérpretes 

Papel dos 
gerentes 
públicos 

"Caixeiros e mártires" 
Eficiência e maximizadores de 

mercado 
“Exploradores” 

Papel da 
população 

Clientes Consumidores Co-produtores 

Tabela 2 – Inovação e melhoria das diferentes concepções de governança e gestão pública. 
Fonte: Traduzido de Hartley (2005). 

Outra inciativa facilitada graças a criação do Observatório da Estratégia foi a prática 
chamada de Ciclo de Governança. Com base no desenvolvimento de Índice de Governança da 
Justiça Federal - iGovJF, foi realizada pesquisa censitária, nos anos de 2015 (primeiro ciclo) e 
2016 (segundo ciclo), com os 33 órgãos integrantes da Justiça Federal (Conselho da Justiça 
Federal, Tribunais Regionais Federais das 5 regiões e 27 Seções Judiciárias Federais), na 
verificação quanto a 55 práticas de gestão previstas em seu ambiente normativo e estratégico, 
contribuindo dessa maneira para as lacunas já apontadas sobre estudos voltados à governança 
(A. G. Oliveira & Pisa, 2015; Ramos & Vieira, 2015; Tribunal de Contas da União TCU, 2014) 
e desempenho no Poder Judiciário (Akutsu, 2014; Akutsu & Guimarães, 2012, 2015; Gomes, 
A. de O.; Guimarães, 2013). 

As principais inovações desta prática dizem respeito ao desenvolvimento de instrumento 
avaliativo próprio da Justiça Federal, que leva em conta as particularidades e marcos normativos 
desta justiça especializada, não sendo de conhecimento a existência de outro estudo censitário 
dessa magnitude no Poder Judiciário. Além disso, cada um dos órgãos participantes recebeu 
recomendações específicas e particulares (planos de ação) de sua situação específica decorrente 
das respostas dadas na avaliação, outra novidade desta prática. 

Foram disponibilizados questionário utilizando o software gratuito Lime Survey, com a 
disponibilização de informações no site do Observatório da Estratégia da Justiça Federal. Após 
a etapa de coleta, os dados foram organizados e analisados estatisticamente com a utilização do 
software livre "R", de forma a se calcular e obter um índice geral de governança das unidades 
judiciárias da JF, o iGovJF, e um índice de cada uma das dimensões que compõem o modelo 
de governança da JF.  

A prática permitiu um diagnóstico que busca a completude e pretende, por meio das 
recomendações realizadas a cada um dos respondentes, desenvolver e aprofundar as melhores 
práticas de Governança nas unidades da Justiça Federal. Cumpre ressaltar inclusive que o Índice 
de Governança da Justiça Federal - iGovJF foi institucionalizado pelo Pleno do Conselho da 
Justiça Federal por meio da Resolução CJF nº 400/2016 e foi convidado a ser apresentado no 
European Group for Public Administration de 2016 (L. Oliveira, Silva, & Bonifácio, 2016). 

Outra ação decorrente da atuação da Assessoria foi a atuação conjunta com outros 
órgãos, o que resultou na assinatura de Acordo de Cooperação Técnica que formalizou a Rede 
InovaGov (Anexo II). Trata-se de arranjo institucional iniciado pelo Tribunal de Contas da 
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União, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo Conselho da Justiça 
Federal para formação de Rede abrangendo órgãos e entidades dos três poderes da 
Administração Pública Federal, “com a finalidade de promover o fomento e o apoio à execução 
de projetos e à adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de modo a conferir 
maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e à prestação de serviços à sociedade.” 

No Acordo de Cooperação Técnica são detalhados os seguintes objetivos para a Rede 
InovaGov: 

“a) Promover estudos, pesquisas, projetos e trabalhos conjuntos para 

solução de desafios e problemas de interesse comum, que envolvam a 

aplicação ou o desenvolvimento de práticas inovadoras no âmbito do setor 

público; 

b) Compartilhar práticas, conhecimentos, informações, estudos e pesquisas 

referentes a inovação no setor público, visando a complementar os trabalhos 

conjuntos desenvolvidos; 

c) Realizar eventos e ações de divulgação com vistas a difundir práticas 

inovadoras na administração pública, por meio de instrumentos e canais dos 

colaboradores, observada a política de comunicação de cada órgão ou 

entidade; 

d) Estender, aos servidores dos órgãos colaboradores, a possibilidade de 

participação em ações de capacitação e desenvolvimento profissional 

promovidos por suas unidades competentes, e em seminários, simpósios, 

encontros e outros eventos da mesma natureza, observados os critérios de 

seleção e a disponibilidade de vagas; 

e) Promover atividades conjuntas de educação corporativa na modalidade 

presencial ou a distância, por meio de cessão, elaboração ou adaptação de 

cursos, bem como de realização de ações de apoio a sua execução.” 

 
Tal iniciativa repercute aspectos já levantados na literatura, em especial no trabalho de 

Noveck (2015), sobre a capacidade de melhoria na prestação de serviços públicos com a 
articulação em rede de profissionais voltados para o interesse público. Para a autora muito há 
ainda a fazer para conectar diferentes pessoas (tanto cidadãos quanto servidores públicos) de 
forma a fortalecer o conhecimento daqueles que prezam por serviços públicos de qualidade, 
bem como organizar os diferentes talentos individuais para solução dos chamados problemas 
complexos (wicked problems). 

5 Conclusões  

Há na literatura acadêmica corrente que entende haver consenso sobre o papel da 
inovação como ponto fundamental da atividade do setor público (De Vries, Bekkers, & 
Tummers, 2016). Nesse contexto, o objetivo do presente artigo foi descrever a experiência do 
Conselho da Justiça Federal no fomento à inovação no setor público, por meio da Assessoria 
Especial de Inovação e Gestão da Informação, cuja criação da unidade constituiu inovação 
naquele órgão e possibilitou o desenvolvimento de nova inovação (o Observatório da Estratégia 
da Justiça Federal) que, por sua vez, funcionou como plataforma para o lançamento de outras 
inovações (Governança Participativa e Ciclo de Governança). 

Cabe mencionar ainda que a unidade é responsável pelas tratativas envolvendo a Rede 
InovaGov (Portaria Nº CJF-POR-2017/0001) e pelo acompanhamento de objetivo estratégico 
de liderar iniciativas de modernização da Justiça Federal. Contando para isso de Meta 
estratégica que objetiva implantar pelo menos um produto ou serviço novo, por ano, para a 
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Justiça Federal, segundo definição do Manual de Oslo (2005), para cada um dos sistemas 
elencados. 

Destaca-se que o funcionamento empírico da ASESP-IGI encontrou aderência quanto 
aos aspectos teóricos levantados por Hartley (2005), em especial sobre governança em rede, ou 
seja, a forma pela qual o setor público funciona e deve atuar em relação aos problemas 
decorrentes da alta dinâmica e volatilidade das agendas cotidianas, bem como decorrentes de 
sua complexidade. 

Portanto, do artigo aqui apresentado nota-se que a criação de estrutura formal de 
fomento à inovação repercutiu na criação de inúmeras inovações dentro da estrutura da Justiça 
Federal, cumprindo com seu papel descrito em suas atribuições, em especial quanto a: “VII. 
orientar e fomentar o desenvolvimento e a gestão de inovações no âmbito do Conselho e da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus; e IX. interagir com grupos de interesse, com vistas 
a integrar tecnologias e inovações aos serviços desenvolvidos pela Justiça Federal”. 
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ANEXOS I 

RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-2016/00400 de 4 de maio de 2016 
 
Dispõe sobre a instituição do Observatório da Estratégia da Justiça Federal como 

repositório oficial de informações da Justiça Federal, cria o Índice de Governança da Justiça 
Federal - iGovJF e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas 

atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a competência do Conselho da Justiça Federal - CJF de órgão 

central do Sistema da Justiça Federal, estabelecida no art. 105, parágrafo único, inciso II, da 
Constituição Federal, e no disposto no art. 3º da Lei n. 11.798, de 29 de outubro de 2008;  

CONSIDERANDO a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 
216 da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 215, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe, 
no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei n. 12.527, de 
18 de novembro de 2011;  

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 198, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre 
o planejamento e a gestão da estratégia no âmbito do Poder Judiciário, e a Portaria CNJ n. 138, 
de 23 de agosto de 2013, que institui a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário;  

CONSIDERANDO as Resoluções CJF n. 313, de 22 de outubro de 2014, e n. 354, de 
12 de agosto de 2015, que dispõem sobre a Gestão da Estratégia da Justiça Federal;  

CONSIDERANDO a Resolução CJF n. 356, de 12 de agosto de 2015, que dispõe sobre 
a aprovação do Glossário de Metas do Planejamento Estratégico da Justiça Federal para o 
período de 2015 a 2020;  

CONSIDERANDO as Portarias CJF n. 92, de 2 de março de 2015, e 274, de 6 de julho 
de 2015, que dispõem sobre os gestores de iniciativas estratégicas da Justiça Federal; 

CONSIDERANDO a Carta JF 2020 - Compromissos por uma Justiça Federal acessível, 
rápida e efetiva, assinada durante o I Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, 
realizado no dia 27 de agosto de 2015, em Brasília - DF, 

RESOLVE: 
Art. 1° Fica instituído o Observatório da Estratégia da Justiça Federal como repositório 

oficial de informações e comunicação da estratégia da Justiça Federal e o Índice de Governança 
da Justiça Federal - iGovJF.  

Art. 2° O Observatório da Estratégia da Justiça Federal disponibilizará informações em 
formato acessível e permanentemente atualizadas relativas à litigiosidade, à organização 
judiciária, à força de trabalho, ao orçamento, à infraestrutura, bem como ao acompanhamento 
de metas, projetos estratégicos nacionais e do iGovJF.  

Art. 3° O iGovJF terá apuração anual e medirá, por meio da Pesquisa de Avaliação da 
Governança, o nível de maturidade alcançado pelo CJF, pelos tribunais regionais federais e 
pelas 27 seções judiciárias. 

§ 1º O Conselho da Justiça Federal expedirá recomendações para o aprimoramento da 
administração judicial, considerando os resultados alcançados nas seguintes dimensões:  

I - Estrutura e Funcionamento da Rede de Governança;  
II - Gestão de Pessoas e da Informação;  
III - Execução da Estratégia - Melhoria, Inovação e Controle;  
IV - Monitoramento e Avaliação de Resultados;  
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V - Comunicação, Relacionamento Institucional e Transparência.  
§ 2º Será publicado um manual de aplicação da pesquisa de avaliação da governança, 

detalhando a metodologia e as práticas de gestão a serem avaliadas.  
Art. 4º Os dados estatísticos relativos à movimentação processual e à organização da 

Justiça Federal serão gerenciados e fornecidos pela área de estatística da Corregedoria-Geral da 
Justiça Federal, com exceção daqueles referentes às metas estratégicas. Parágrafo único. Os 
dados estatísticos de que trata o caput serão definidos por meio de ato próprio da Corregedoria-
Geral da Justiça Federal, observando-se, sempre que possível, a adequação às estatísticas 
solicitadas pelo Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 5º Os dados estatísticos dos tribunais regionais federais, referentes aos temas 
explicitados no art. 4º, serão enviados à Corregedoria-Geral da Justiça Federal por meio de 
transmissão eletrônica. Parágrafo único. Os dados referentes à movimentação processual serão 
informados mensalmente e aqueles referentes à organização da Justiça Federal, anualmente, 
observado o seguinte calendário: 

Parágrafo único. Os dados referentes à movimentação processual serão informados 
mensalmente e aqueles referentes à organização da Justiça Federal, anualmente, observado o 
seguinte calendário:  

I - os dados estatísticos anuais serão transmitidos no período de 10 de janeiro a 28 de 
fevereiro do ano subsequente; 

II - os dados estatísticos mensais serão transmitidos até o décimo dia útil do mês 
subsequente.  

Art. 6° Outras informações poderão ser acrescidas ao rol descrito no art. 2º, em virtude 
de contribuições e parcerias com órgãos públicos, instituições de pesquisa e representantes da 
sociedade civil.  

Art. 7º Os tribunais regionais federais deverão garantir o envio tempestivo e consistente 
dos dados, de modo a permitir a divulgação atual e confiável das informações.  

Art. 8° Caberá à Secretaria de Estratégia e Governança da Secretaria-Geral do CJF 
manter o funcionamento do Observatório da Estratégia da Justiça Federal. Parágrafo único. O 
endereço virtual do Observatório da Estratégia da Justiça Federal será 
www.cjf.jus.br/observatorio e deverá ser disponibilizado atalho no site do Conselho da Justiça 
Federal e dos tribunais regionais federais.  

Art. 9º As respostas relativas à solicitação de dados requeridos pelo CNJ aos órgãos da 
Justiça Federal deverão ser encaminhadas simultaneamente ao CJF, com vistas à uniformização 
das bases de dados e à otimização de esforços no envio, na coleta, na guarda, na análise e na 
divulgação de informações.  

Art. 10. Ficam revogadas as Resolução CJF n. 398, de 26 de outubro de 2004, e 474, de 
19 de outubro de 2005.  

Art. 11. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
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Anexo II 

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Contas da União, o 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Conselho da Justiça Federal para 
formação da Rede Federal de Inovação no Setor Público, com vistas à articulação de ações de 
fomento e apoio à inovação, bem como à interação com iniciativas similares nos âmbitos 
estadual e municipal.  

 
 
Os órgãos públicos adiante identificados, doravante denominados PARTÍCIPES, 

representados pelos signatários identificados ao final deste documento, e demais órgãos que 
venham a aderir ao presente acordo, considerando a necessidade de fortalecimento, ampliação 
e aprimoramento de compromisso e articulação institucionais voltados para o fomento e o apoio 
à adoção de práticas inovadoras no setor público, resolvem celebrar o presente Acordo de 
Cooperação Técnica, doravante denominado ACORDO, aplicando-se, no que couber, a Lei n? 
8.666, de 21 de junho de 1993, com redações posteriores, conforme as cláusulas e as condições 
a seguir.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
Este ACORDO tem por objeto o fortalecimento, a ampliação e o aprimoramento da 

cooperação técnica entre os PARTÍCIPES, mediante formação de Rede Federal de Inovação no 
Setor Público (Rede InovaGov), abrangendo órgãos e entidades dos três poderes da 
Administração Pública Federal, e sua interação com iniciativas similares nos âmbitos estadual 
e municipal, com a finalidade de promover o fomento e o apoio á execução de projetos e á 
adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de modo a conferir maior eficiência, 
eficácia e efetividade á gestão pública e á prestação de serviços á sociedade.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PARTÍCIPES  
OS PARTÍCIPES deste ACORDO são os seguintes:  
I - Tribunal de Contas da União, CNPJ 00.414.607/0001-18, neste ato representado pelo 

Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, CPF n" 050.579.905-78 e RG nº 619503 SSP-BA;  
II - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, CNPJ 00.489.828/0003-

17, neste ato representado pelo Ministro Dyogo Henrique de Oliveira, CPF nº 768.643.671-34 
e RG 30901 55/SSP-DF; e  

III - Conselho da Justiça Federal, CNPJ 00.508.903/0001-88, neste ato representado 
pela Ministra Laurita Hilário Vaz, CPF nº 471.909.901-78 e RG 256.307 SSP-GO.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Subscrevem este ACORDO os titulares dos 
PARTÍCIPES indicados nesta cláusula, ou seus representantes especialmente designados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Outros órgãos públicos e entidades poderão aderir a este 
ACORDO, ou desvincular-se dele, na condição de PARTÍCIPES, mediante as condições a 
seguir:  

I - Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Executivo Federal, inclusive 
empresas públicas ou sociedades de economia mista, a adesão a este ACORDO poderá se dar 
por meio de assinatura de termo de adesão, conforme modelo do Anexo II, encaminhado ao 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio da Secretaria de 
Gestão, com posterior comunicação aos demais PARTÍCIPES.  

II - Em se tratando de órgão ou entidade vinculado à Justiça Federal, a adesão a este 
ACORDO poderá se dar por meio de assinatura de termo de adesão, conforme modelo do 
Anexo 11, encaminhado ao Conselho da Justiça Federal, com posterior comunicação aos 
demais PARTÍCIPES.  
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III - Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Poder Legislativo e demais 
órgãos públicos federais não alcançados pelos incisos anteriores, a adesão a este ACORDO 
poderá se dar por meio de assinatura de termo de adesão, conforme modelo do Anexo II, 
encaminhado ao Tribunal de Contas da União, com posterior comunicação aos demais 
PARTÍCIPES.  

IV - A forma como se dará a assinatura de termo de adesão a este ACORDO por órgãos 
e entidades de outras esferas, bem como condições para a participação de instituições de ensino 
e pesquisa, de organizações do terceiro setor, de instituições privadas e de pesquisadores 
independentes nas atividades objeto deste ACORDO serão estabelecidas em regulamento 
próprio, a ser elaborado e aprovado por representantes designados pelos PARTÍCIPES nos 
termos da Cláusula Sexta, a seguir.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO  
A cooperação pretendida pelos PARTÍCIPES consistirá em:  
I - promoção de estudos, pesquisas, projetos e trabalhos conjuntos para solução de 

desafios e problemas de interesse comum dos PARTÍCIPES, que envolvam a aplicação ou o 
desenvolvimento de práticas inovadoras no âmbito do setor público;  

II - compartilhamento de práticas, conhecimentos, informações, estudos e pesquisas 
referentes a inovação no setor público, visando a complementar os trabalhos conjuntos 
desenvolvidos;  

III - realização de eventos e ações de divulgação com vistas a difundir práticas 
inovadoras na administração pública, por meio de instrumentos e canais dos PARTÍCIPES, 
observada a politica de comunicação de cada órgão ou entidade;  

IV - extensão recíproca aos servidores dos PARTÍCIPES da possibilidade de 
participação em ações de capacitação e desenvolvimento profissional promovidos por suas 
unidades competentes, e em seminários, simpósios, encontros e outros eventos da mesma 
natureza, observados os critérios de seleção e a disponibilidade de vagas;  

V - promoção de atividades conjuntas de educação corporativa na modalidade presencial 
ou a distância, por meio de cessão, elaboração ou adaptação de cursos, bem como de realização 
de ações de apoio a sua execução.  

PARÁGRAFO ÚNICO. As atividades a que se refere esta cláusula serão executadas 
na forma a ser definida, em cada caso, pelos PARTÍCIPES, mediante troca de correspondências, 
respeitadas as competências de cada órgão ou entidade.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES  
Constituem atribuições dos PARTÍCIPES, no âmbito deste ACORDO:  
I - desenvolver ações de fomento e apoio à adoção de práticas inovadoras, a partir da 

identificação institucional de prioridades comuns e do desenvolvimento de estratégias 
conjuntas;  

II - designar unidade responsável, no âmbito do seu órgão ou entidade, para atuar como 
agente de integração, visando facilitar a coordenação e a execução das atividades vinculadas ao 
presente ACORDO, bem como para dirimir dúvidas ou prestar informações a elas relativas;  

III - designar, por meio da unidade responsável, representantes para participação nos 
foros de debates e nas demais ações derivadas deste ACORDO;  

IV - colaborar para o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação da Rede InovaGov, 
mediante comunicação e cooperação mútuas com trocas de conhecimentos e experiências;  

V - promover mecanismos corporativos de divulgação com vistas a difundir boas 
práticas de inovação na administração pública e operacionalizar atividades de capacitação com 
esse foco, observada a política de comunicação de cada órgão ou entidade;  
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VI - implementar ações de capacitação entre os PARTÍCIPES, com alocação ou 
disponibilização de pessoal e de recursos e materiais didáticos próprios, visando ao 
conhecimento mútuo sobre suas atividades e esferas de atuação, ao intercâmbio de experiências, 
à habilitação para atividades decorrentes deste ACORDO e ao aperfeiçoamento de seus 
quadros;  

VII - levar, imediatamente, ao conhecimento dos demais PARTÍCIPES, ato ou 
ocorrência que interfiram no andamento das atividades decorrentes deste ACORDO, para a 
adoção de medidas cabíveis;  

VIII - acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao objeto do presente ACORDO, por 
intermédio dos representantes designados na Cláusula Sexta, a seguir;  

IX - fornecer as informações e orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao 
fiel cumprimento deste ACORDO e à formalização de demais instrumentos necessários à 
execução das intenções aqui pactuadas;  

X - disponibilizar, aos demais PARTÍCIPES, material de interesse relativo a ações 
educacionais presenciais ou a distância, devendo ser especificadas eventuais sugestões para 
adaptações de forma e conteúdo consideradas necessárias;  

XI - observar o direito autoral e a confidencialidade de todos os dados e/ou informações, 
inclusive desenhos técnicos, criações, especificações técnicas, marcas, condições comerciais, 
cursos, programas ou materiais de divulgação institucional de outro PARTÍCIPE, aos quais 
venham a ter acesso por força deste instrumento ou por ajustes dele decorrentes, devendo ser 
informados, em todos os casos, o crédito da autoria e o respectivo instrumento de cooperação 
que deu amparo à utilização do material pelos PARTÍCIPES.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS.  
Os direitos de todos e quaisquer materiais, bens e conhecimentos produzidos pelas 

partes em razão deste ACORDO serão de propriedade comum dos PARTÍCIPES, podendo ser 
usados por todos, conjunta ou separadamente, em qualquer tempo, para desenvolvimento de 
suas atividades, vedada a comercialização e ou transferência de titularidade, exceto quando 
expressamente autorizado pelos demais PARTÍCIPES.  

PARÁGRAFO ÚNICO. OS direitos de propriedade intelectual de titularidade dos 
PARTÍCIPES, existentes antes da assinatura deste ACORDO, permanecerão de sua 
propriedade exclusiva, ainda que utilizados na execução do objeto deste instrumento.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
A execução e a fiscalização do presente ACORDO caberão aos responsáveis designados 

na forma do inciso II da Cláusula Quarta deste instrumento, os quais terão poderes para praticar 
quaisquer atos necessários á fiel execução do ACORDO, dando ciência das providências 
adotadas á autoridade administrativa competente.  

§ 1° Em até 90 (noventa) dias após a assinatura deste ACORDO, os responsáveis 
designados aprovarão regulamento com as diretrizes básicas de funcionamento da Rede 
InovaGov, inclusive para os fins do disposto no § 2° da Cláusula Segunda.  

§ 2° Ações que venham a se desenvolver em decorrência deste ACORDO, que 
requeiram formalização jurídica para sua implementação, terão suas condições específicas, 
descrição de tarefas,' prazos de execução, responsabilidades financeiras e demais requisitos 
definidos em instrumento legal pertinente acordado entre os PARTÍCIPES.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  
O presente ACORDO é celebrado a titulo gratuito, não implica compromissos 

financeiros ou transferência de recursos entre os PARTÍCIPES e não gera direito a 
indenizações, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos, instalações e outros materiais 
emprestados por um participe ao outro.  

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão 
ser consignados em instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições previstas na 
legislação vigente.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  
O Tribunal de Contas da União providenciará a publicação de extrato do presente 

ACORDO no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente ACORDO 

será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial da União, 
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo firmado entre os PARTÍCIPES originais do 
ACORDO. .  

PARÁGRAFO ÚNICO. A prorrogação do prazo do ACORDO para os demais 
PARTÍCIPES darse-á mediante troca de correspondências, nos termos do § 2° da Cláusula 
Segunda.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA  
O presente ACORDO poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante termo aditivo, e 

denunciado de comum ACORDO entre os signatários, ou unilateralmente, mediante notificação 
por escrito.  

PARÁGRAFO ÚNICO. A eventual denúncia deste ACORDO não prejudicará a 
execução dos serviços que tenham sido instituidos mediante instrumento próprio, devendo as 
atividades já iniciadas ser desenvolvidas normalmente até o final, nos termos estabelecidos no 
presente ACORDO.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAÇÃO  
OS PARTÍCIPES deverão dar publicidade, em seus canais de comunicação oficiais, 

sobre sua participação na Rede InovaGov.  
§ 1° Na hipótese da realização de eventos, comunicações públicas ou quaisquer ações 

promocionais relacionadas com o objeto deste ACORDO, deverá haver expressa menção à 
Rede InovaGov e à colaboração dos PARTÍCIPES, observado o disposto no art. 37, § 1° da 
Constituição Federal.  
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§ 2° Deverá ser dado conhecimento prévio, por escrito, aos demais PARTÍCIPES, sobre 
qualquer conteúdo institucional ou técnico decorrente da execução deste instrumento que venha 
a ser divulgado em eventos, publicações, relatórios e outras ações de comunicação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos PARTÍCIPES, ouvidos os 

setores de que trata a Cláusula Sexta, responsáveis pela execução e fiscalização do presente 
instrumento.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
As controvérsias decorrentes da execução deste instrumento, que não puderem ser 

dirimidas pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, nos 
termos do Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010, serão processadas e julgadas na Justiça 
Federal, no Foro da cidade de Brasília (DF), Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 
I, alínea "d", da Constituição Federal.  
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E, por estarem ajustados, os partícipes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma.  

 
Brasília (DF), em 11 de outubro de 2016. 
 
 
 
AROLDO CEDRAZ 
Presidente do Tribunal de Contas da União 
 
 
 
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
 
 
 
LAURITA VAZ 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal  
 


