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Síntese da prática 

Título: EPROC SEM FRONTEIRAS & VISUAL LAW 

Categoria: II - Boas práticas dos servidores na Justiça Federal 

(Descrição) 

O treinamento de novos servidores e estagiários sempre foi tarefa complexa e 
artesanal. 

A cada novo ingresso nos quadros da equipe, era preciso escalar um colega com mais 
experiência para repassar o conhecimento ao recém chegado. Dias e dias são utilizados, pois há 
muito a ser repassado - desde o simples (ex.: como fazer login no eproc) até as tarefas mais 
complexas da unidade (ex.: como funciona o fluxo dos processos/procedimentos). 

Após o início do teletrabalho compulsório, treinar novos estagiários e servidores 
passou a ser um desafio ainda maior. Se já não era fácil para o recém chegado entender todas as 
nuances de sua nova atividade quando tinha o mentor ao lado para sanar qualquer dúvida, as 
dificuldades em entender as atribuições aumentaram imensamente com o contato sendo feito de 
modo virtual (e nem sempre imediato). 

Nesse contexto, surgiu a ideia do trabalho desenvolvido - EPROC SEM FRONTEIRAS: 
disponibilizar em um único local/plataforma vídeos simples e rápidos que possam ser utilizados 
como suporte e acessados quantas vezes forem necessárias pelos novos (e antigos também, por 
que não?) servidores e estagiários.  

Pensando em um local onde todos teriam acesso, foi criado um canal no YouTube 
para armazenamento dos vídeos. 

As unidades envolvidas se comprometeram a continuar alimentando o canal com 
vídeos, inclusive com as novidades que mensalmente são disponibilizadas no eproc, pois a 
iniciativa auxiliará em muito o trabalho de treinamento e atualização dos servidores e estagiários.  

Além dos vídeos, foram criadas peças informativas sobre pagamento de Prestação 
Pecuniária e Pena de Multa, as quais poderão ser compartilhadas pelas unidades com os apenados 
(seja via WhatsApp, e-mail ou até como anexo aos mandados de intimação). 

Por fim, é importante consignar que houve intensa troca de conhecimentos entre os 
participantes sobre temas até então inexplorados pela maioria dos colegas (ex.: uso da base de 
testes, utilização do zoom para gravar telas e edição de vídeos), bem como sobre os temas dos 
vídeos em si, pois muitos deles eram atribuição de apenas alguns integrantes da equipe. 

Só por possibilitar essa troca de experiências, o desafio já foi um sucesso! 

RESUMO 



1. período de atividade da prática e os principais objetivos: 05/03/2021 até o presente momento 

2. principal inovação da prática: utilização da plataforma Youtube para treinamento de novos 
servidores e estagiários e criação de documentos em visual law 

3. recursos e instrumentos utilizados: equipamentos de informática 

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade: exclusivamente Justiça Federal 

5. valores gastos para a implantação da prática: zero 

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário: sim, houve ampla 
divulgação por ocasião da Inspeção Anual Ordinária, sendo parte do projeto Co-Laborando, 
desenvolvido pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região 

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento ou transformação da justiça: sim, muito, 
especialmente neste tempo de pandemia em que a comunicação e os treinamentos ficaram 
mais difíceis por conta do trabalho remoto 

8. anexar fotos e/ou link de vídeos relacionados a prática (facultativo): 

https://www.youtube.com/channel/UCSm3UcGnoRi-aXO4iyBvDvA/videos 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSm3UcGnoRi-aXO4iyBvDvA/videos


 



 



 


