18

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 182/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 002598476.2020.4.01.8000,
CONSIDERANDO:
a)a Resolução Presi 32, de 15 de agosto de 2016, que instituia gestão do conhecimento
no TRF 1ª Região,bem comonas seções e subseções vinculadas,a qual deve estar alinhadaàs exigências da
moderna administração no que se refere à retenção do conhecimento e ao registro e disseminação de
iniciativas e de boas práticas, com vistas a maior eficiência da prestação jurisdicional;
b) que a ResoluçãoPresi 32/2016 estabelece, entre as atribuições do
Comitê Multidisciplinarde Gestão do Conhecimento –Cogecon-TRF1,a deorientar a alimentação do banco
de dados de boas práticas e do banco de ideias da Justiça Federal da 1ª Região;
c) que o compartilhamento de iniciativas e boas práticas facilita a análise de sua
aplicabilidade entre as unidades judiciais e administrativas da 1ª Região;
d) a necessidade deregulamentarobanco de dados de boas práticasdaJustiça Federal da
1ª Regiãos, já existente e disponibilizado na Biblioteca Digital da Justiça Federal da 1ª Região,
RESOLVE:
Art. 1º INSTITUIRo Banco de Boas Práticas da Justiça Federal da 1ª Região, com o
objetivode ampliar a gestão do conhecimento no âmbito do Tribunal Regional Federal, seções e subseções
judiciárias da1ª Região, por meio do registro e da disseminação de iniciativas e projetos inovadoresque
buscam a melhoria da gestão e da prestação jurisdicional.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, são consideradas boas práticas atividades, ações,
experiências ou casos de sucesso – não caracterizados como projetos – que tenham características inovadoras
e apresentem resultados efetivos para a organização.
Parágrafo único. A boa prática deve possuir as seguintes características:
I – estar em uso há pelo menos 180 (cento e oitenta) dias;
II – possuir resultados mensuráveis;
III – ter seu processo documentado;
IV – poder ser replicada em outras unidades, judiciais ou administrativas, do
Tribunal, seções ou subseções judiciárias;
V – contribuir em pelo menos um dos critérios abaixo:
a) aprimoramento dos processos de trabalho;
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Institui e regulamenta o Banco de Boas Práticas no âmbito da Justiça
Federal da 1ª Região.

b) agilidade na prestação jurisdicional;
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c) satisfação do público-alvo;
d) alcance dos objetivos estratégicos;
e) práticas sociais e/ou ambientais;
f) otimização de despesas.

§ 1º As inscrições podem ser realizadas por magistrados e servidores, inclusive os cedidos e
sem vínculo efetivo, de forma individual ou coletiva.
§ 2ºA mesma prática não poderá ser inscrita por mais de uma unidade, autorizando-se,
contudo, de forma excepcional, a inscrição conjunta, quando a idealização e a implementação da
iniciativa tiverem sido realizadas concomitantemente em mais de uma unidade.
§ 3º Para efetivação da inscrição das práticas, deverão ser informados:
I – a identificação da prática e de seus idealizadores;
II – as características e o resumo da iniciativa;
III – a descrição do funcionamento da prática/ideia;
IV – as dificuldades e as lições aprendidas na execução da iniciativa;
V – o cronograma do projeto e os recursos envolvidos;
VI – o tempo investido na concepção e na implantação da iniciativa;
VII – a existência de troca de conhecimento ou de parcerias com outras unidades;
VIII – os resultados alcançados;
IX – o alinhamento estratégico;
X – a realização de divulgação da iniciativa e se esta concorreu a prêmio,
XI – a continuidade da aplicação da prática na unidade de origem ou em unidade diversa.
Art. 4º Após o preenchimento, nos termos dos incisos I a XI do § 3º do art. 3º desta
Portaria, o formulário deverá ser encaminhado, via processo administrativo eletrônico – PAe-SEI, ao Comitê
Multidisciplinar da Gestão do Conhecimento do TRF 1ª Região – Cogecon-TRF1 para pré-análise de
admissão e posterior encaminhamento:
I – no Tribunal, à seção responsável pelas atividades de retenção do conhecimento;
II – nas seccionais, aos comitês locais de gestão do conhecimento.
§ 1º A seção responsável pela retenção do conhecimento no Tribunal poderá solicitar às
unidades a inclusão de informações não apresentadas no formulário de inscrição.
§ 2º Somente serão admitidas, com posterior submissão ao Cogecon-TRF1, as práticas
que atenderem aos critérios definidos no parágrafo único do art. 2º desta Portaria.
Art. 5º A submissão da prática ao Cogecon-TRF1 não enseja sua inclusão automática
no Banco de Boas Práticas da Biblioteca Digital da Justiça Federal da 1ª Região, observado o disposto no
parágrafo único do art. 2º desta Portaria e a avaliação da prática.
Art. 6º A avaliação da prática pelo Comitê deverá observar os seguintes critérios:
I – inovação: capacidade de provocar mudanças por meio da implantação de novas
técnicas, metodologias e outras estratégias criativas;
II – resultado: capacidade de produzir resultados efetivos;
III – custos: capacidade de utilizar os recursos de forma adequada;
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Art. 3º A solicitação de inscrição de iniciativas no Banco de Boas Práticas deve ser
formalizada por meio do formulário eletrônico “Identificação de Boas Práticas (BP) e Boas Ideias
(BI)”, disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
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IV – replicabilidade: capacidade de permitir a replicação da experiência para outras
unidades;
V – satisfação do usuário: capacidade de demonstrar a melhoria dos processos e das ações
a partir da implementação da prática.
Art. 7º A iniciativa que não for considerada boa prática pela ausência de alguma
característica indispensável, nos termos dos incisos I a XI do § 3º do art. 3º desta Portaria, poderá ser
enquadrada como boa ideia, a critério do Comitê.

Art. 9ºCaberá aoComitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento do TRF
1ª Região – Cogecon-TRF1 a gestão do Banco de Boas Práticas da Justiça Federal da 1ª Região.
Art. 10.As dúvidas quanto às disposições desta Portaria serão dirimidas pelo CogeconTRF1.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES
Presidente
Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Presidente do TRF 1ª Região, em 02/06/2021, às 18:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13056460 e o código CRC 1E64525E.
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Art. 8º Após aprovação pelo Cogecon-TRF1, a boa prática ou boa ideia, conforme
deliberado pelo comitê, será encaminhada para publicação no Banco de Boas Práticas da Biblioteca
Digital da Justiça Federal da 1ª Região.

