
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  
   

  

  

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

Nome   Valdir Soares Fernando  

Cargo   Técnico Judiciário  

Órgão   Seção Judiciária de Pernambuco  

Cidade/UF  Recife/PE  
   

Síntese da prática  
  

Título:     Compartilhamento do Conhecimento Tácito.  
  

Categoria:  IV – Sugestões de estudantes universitários – Boas práticas para 

a Justiça Federal.  
  

Problematização.  
  

Sabe-se que o conhecimento tácito é todo aquele inerente à subjetividade da 

pessoa humana, sendo de difícil sistematização. É aquele oriundo das habilidades 

desenvolvidas por meio das experiências e competências, bem como pelas 

crenças, valores e pensamentos a partir dos quais o homem imagina a realidade.  
  

Apesar de em cada unidade jurisdicional haver o magistrado (titular e/ou substituto, 

desembargador, ministro etc), que decide a questão posta em Juízo, o como fazê-

lo volta para as extensas salas da secretaria e dos gabinetes envolvendo a prática 

das pessoas humanas.  
   

Assim, todo esse conhecimento adquirido (tácito) no trabalho (as experiências 

acumuladas, informações de contexto, criatividade e conjunto de valores como 

fluxo de informações, ancorado nas crenças e compromissos da ação humana) 

poderia ser compartilhado tanto pelas intranetes, quanto em fóruns e/ou sistemas 

semelhantes.   
  

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   



  

  

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

período de atividade (prejudicado).  
  

principais objetivos:  
  

a) transformar cada unidade jurisdicional em instituição que aprende;  

b) viabilizar condições para que haja a troca de conhecimento na 

instituição;  

c) fomentar o aumento do grau de excelência do desempenho pessoal e 

da instituição; e  

d) promover a efetividade da prestação jurisdicional.  

  

2. principal inovação da prática;   

  

Maior efetividade da prestação jurisdicional.  
  

3. recursos e instrumentos utilizados;  

  

intranetes e fóruns ou assemelhados.  

  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;   

  

a) parceria deveria ser fomentada entre as unidades jurisdicionais.  
  

5. valores gastos para a implantação da prática;   

  

seriam utilizados os meios disponíveis em cada unidade jurisdicional..  
  

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

 prejudicado.  
  

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;  
  

com certeza irá contribuir.  
  

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

prejudicado.  
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