
Ficha de inscrição   

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:   

Nome: Joaquim de Oliveira Vieira  

Cargo/curso universitário: Técnico Judiciário   

Órgão: Justiça Federal do Estado do Paraná   

Cidade/UF: Foz do Iguaçu/PR   

  

  

Nome: Marlon Person Fuchs  

Cargo/curso universitário: Técnico Judiciário  

Órgão: Justiça Federal do Estado do Paraná  

Cidade/UF: Foz do Iguaçu/PR  

  

  

Síntese da prática   

  

Título: Pratique Monitore  

Categoria:  II. Boas práticas dos servidores na Justiça Federal  

  

Descrição até 4000 caracteres:   

  

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

  

1. período de atividade da prática e os principais objetivos;   

  

A atividade vem sendo realizada desde 27/03/2017, com o objetivo deixar visível a todos, por 

meio de um monitor/televisão, uma relação de tarefas/processos a serem desenvolvidas na 

busca de efetivar uma meta pré-estabelecida.  

  

2. principal inovação da prática;   

  

Tornar público, com o auxílio de tecnologia de mídia, dados selecionados relativos a 1ª Vara 

Federal de Foz do Iguaçu, de forma consolidada, obtidos de relatórios estatísticos da 

Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.  
  

3. recursos e instrumentos utilizados;   

  

- Relatórios estatísticos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região; 
- Conhecimentos básicos do Microsoft Excel; - Monitores de computadores de 
22".   
  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;   

  

Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, por meio dos relatórios estatísticos.  
  

5. valores gastos para a implantação da prática;   

  



Não houve custo para a implantação da prática, pois utilizou-se um computador com monitor que 

já pertence a Justiça Federal, relatórios disponibilizados pela Corregedoria Regional da Justiça 

Federal da 4ª Região  e o Microsoft Excel.  

  

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário;   

  

Não houve propagação da prática pois é algo ainda recente e não houve divulgação para outras 

unidades/setores do Judiciário.  

  

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;   

  

A prática trouxe resultados satisfatórios para a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, haja vista que, 

após sua implantação, está sendo possível monitorar as atividades da unidade, de forma a evitar 

que qualquer tarefa/processo/cumprimento passe despercebido para além dos prazos 

estabelecidos pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.  

Pela planilha Monitore aparece em destaque as tarefas/processos/cumprimentos compreendidos 

dentro do período a que se pretende cumprir os objetivos, bem como os processos que se 

encontram previstos nas metas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ são exibidos em cores 

destacadas, podendo serem movimentados/decididos, independentes da prevalência de outros 

prazos processuais, acelerando os seus andamentos.  

Assim, cada servidor pode acompanhar os processos sob sua responsabilidade e o panorama 

geral da unidade.  

  

  

8. anexar fotos e link de vídeo relacionados a prática (facultativo).  

  

Abaixo, imagens da planilha Monitore  e do computador/monitor fixado na parede do gabinete da 

1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu.   



  



  


