
Responsável: Comitê Governança no Sistema de Justiça

Coordenadores: Evandro Gama e Luis Garcia Atualizado em: 

Quantidade de Ações: 11 05/08/2021

Objetivo Tático O QUE (AÇÃO) QUEM ONDE

QUANDO

(data 

inicial)

QUANDO 

(data final)
PORQUE COMO

 QUANTO 

(tempo)

 QUANTO 

(R$)
STATUS OBS

1 - Induzir a mudança 

cultural no Sistema de 

Justiça 

1.1. Realizar lives sobre a prática da governança e da 

gestão digital nos órgãos do Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Paulo Alves e 

Luiz Garcia

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

13/10/21 31/12/25
Disseminar e alinhar o conhecimento sobre 

essas tecnologias entre os órgãos do Sistema 

de Justiça

Contactar profissionais que possam realizar os 

debates de forma gratuita e por meio virtual
 R$           -   Em andamento

AÇÕES SERÃO BIMESTRAIS.   

Planejando a primeira live para 

outubro de 2021. 

1 - Induzir a mudança 

cultural no Sistema de 

Justiça 

1.2. Planejar o 1º Congresso de Governança 

Colaborativa entre os Órgãos do Sistema de Justiça 

Brasileiro

Coordenador da 

ação: Thiago 

Martini

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

06/08/21 31/12/21 Para viabilizar o evento
Reunião com o Comitê de Eventos e a Diretoria de 

Relações Instituciuonais e de Marketing
Em andamento

1 - Induzir a mudança 

cultural no Sistema de 

Justiça 
1.3. Realizar o 1º Congresso de Governança 

Colaborativa entre os Órgãos do Sistema de Justiça 

Brasileiro

Coordenador da 

ação: Thiago 

Martini

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

02/01/22 30/06/22
Fomentar a cultura da governança 

colaborativa entre os órgãos do Sistema de 

Justiça

Buscar colaboradores que possam ministrar as 

palestras de forma gratuita, bem como parcerias 

para que a plataforma digital (Zoom, Meet, 

Teams, etc) seja disponibilizada de forma 

igualmente gratuita.

 R$           -   Em andamento

Em planejamento, com 

avaliação de alteração da data 

de realização do evento para 

2022, em razão da ação 3.2. 

do Objetivo Tático 3.

2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.1. Criar uma rede de compartilhamento de pareceres  

com sistematização por áreas do Direito, mediante 

convênios para compartilhamento de bases. (ou uma 

Wiki doSistema de Justiça?)

Coordenador da 

ação: Ibraim Rocha

Hospedar em 

nuvem
02/12/21 03/12/21

Para pontencializar o caráter nacional do 

Sistema de Justiça por meio da atuação 

preventiva, coordenada e colaborativa sobre 

os temas jurídicos abordados pelos órgãos 

do Sistema de Justiça, especialmente na área 

consultiva 

Prever no Termo de Cooperação a ser assinado 

entre os órgãos do Sistema de Justiça a 

elaboração coletiva dessa ferramenta

 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.

2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.2. Acompanhar e articular a participação dos órgãos 

que integram as Funções Essenciais à Justiça na 

elaboração e implantação da política nacional de 

governança judicial que o CNJ elaborará, para 

replicação, no que for compatível, nos demais órgãos 

do Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Evandro 

Costa Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

31/06/21
Fomentar a governança colaborativa e 

coordenada entre os órgãos do Sistema de 

Justiça

Por meio de acompanhamento e articulação com 

os órgãos do Sistema de Justiça
 R$           -   Em andamento

A RGB - Sistema de Justiça 

indicou 4 nomes ao CNJ para 

colaborar na elaboração e 

implantação da política 

nacional de governança 

judicial.

2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.3. Propor ao CNJ a criação em sua estrutura de um 

Escritório de Jurimetria e análise de riscos sistêmicos 

de conflitos, a fim de coordenar um sistema integrado 

e colaborativo de jurimetria entre os órgãos do Sistema 

de Justiça

Coordenador da 

ação: Euler Alencar 

e Pamella Edokawa

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

03/12/21

Subsidiar a compreensão e a gestão 

coordenada e colaborativa dos acervos 

processuais trabalhados pelos órgãos do 

Sistema de Justiça, de forma a reduzí-lo de 

maneira mais célere e com efetividade, além 

de prevenir litígios, identificando, por 

exemplo, aqueles oriundos de deficiências da 

própria estrutura administrativa dos entes 

federativos

Por  meio do Termo de Cooperação a ser 

assinado pelo CNJ, PGR, AGU, DPU, OAB, PGEs e 

PGMs

 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.

2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.4. Elaborar e fomentar a aprovação de normativo que 

determine o uso de pareceres e súmulas vinculantes 

dos órgãos de assessoramento e representação judicial 

para toda a administração do ente federativo, seguindo 

o exemplo da AGU 

Coordenador da 

ação: Evandro 

Costa Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

02/12/21 03/12/21

Estabelecer um maior alinhamento entre os 

órgãos do Sistema de Justiça e os órgãos do 

Poder Executivo, além de prevenir conflitos e 

ilegalidades

Elaboração coletiva dos membros do Comitê em 

parceria com os órgãos do Sistema de Justiça
 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.

2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.5. Elaborar e fomentar a aprovação de normativo que 

determina as situações em que os representantes 

judiciais dos entes federativos estão autorizados a não 

contestar ou não recorrer, seguindo modelo já 

existente na PGFN

Coordenador da 

ação: Evandro 

Costa Gama

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

02/12/21 03/12/21

Evitar o prolongamento de ações judiciais 

em que já há jurisprudência consolidada de 

Tribunais Superiores, decisões definitivas em 

recursos repetitivos, Súmulas vinculantes ou 

Declaração de Inconstitucionalidade em sede 

de Controle Difuso

Elaboração coletiva dos membros do Comitê em 

parceria com os órgãos do Sistema de Justiça
 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.



2 - Promover a 

Atuação em Rede 

Colaborativa dos 

Órgãos do Sistema de 

Justiça

2.6. Fomentar o uso de Câmaras de Conciliação de 

Conflitos entre os entes federativos e de suas 

autarquias e fundações

Coordenador da 

ação: Evandro 

Costa Gama

No CNJ ou via 

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.)

02/12/21 03/12/21

Evitar que conflitos entre os entes 

federativos e destes com suas autarquias e 

fundações cheguem ao Poder Judiciário, 

além de promover maior colaboração entre 

eles 

Prever essa iniciativa no Termo de Cooperação a 

ser assinado entre os órgãos do Sistema de 

Justiça e a elaboração coletiva dessa ferramenta, 

bem como a sua apresentação no 1º Congresso 

de Governança Colaborativa entre os Órgãos do 

Sistema de  Justiça Brasileiro

 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.

3 - Fomentar a 

Governança 

Colaborativa entre os 

Órgãos do Sistema de 

Justiça por meio da 

disseminação de boas 

práticas

3.1. Criar um Conselho (ou Grupo),  por meio virtual, 

para a troca de experiências e disseminação de boas 

práticas de governança no Sistema de Justiça, com wiki 

ou outra ferramenta para registro das boas práticas

Coordenador da 

ação: Flávio Feitosa

Plataforma digital 

(Zoom, Meet, 

Teams, etc.) e 

armazenamento 

em nuvem

TRIMESTRAL
Compartilhar boas práticas de governança e 

promover a sua disseminação

Prever sua elaboração coletiva no Termo de 

Colaboração a ser assinado pelos órgãos do 

Sistema de Justiça, com encontros em plataforma 

digital (Zoom, Meet, Teams, etc.)

 R$           -   Não inciada

Aguardando a concretização 

da ação 3.2. do Objetivo Tático 

3.

3 - Fomentar a 

Governança 

Colaborativa entre os 

Órgãos do Sistema de 

Justiça por meio da 

disseminação de boas 

práticas

3.2. Firmar parceria formal com o CNJ, PGR, 

AGU, DPU, PGE e PGM com o propósito de 

encampar e disseminar as iniciativas em prol da 

Governança Colaborativa no Sistema de Justiça

Coordenador da 

ação: Flávio Feitosa
No CNJ ou Virtual 03/12/21

Ajudar o CNJ, PGR, AGU, DPU, OAB, PGEs e 

PGMs a divulgar e implantar as iniciativas 

relacionadas com a Governança Colaborativa 

nos órgãos do Sistema de Justiça

Elaboração e assinatura de Termo de 

Colaboração
 R$           -   Em andamento

Realizamos reuniões com o 

CNJ, STF, PGE-PA, PG do 

Município de Belém. Termo de 

colaboração com o TJMG 

sendo finalizado.


