
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  
   

  

  

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

Nome: Francisco Glauber Pessoa Alves  

Cargo: Juiz Federal Presidente da TRSJRN Órgão: 

JFRN  

Cidade/UF: Natal/RN.  
   

Síntese da prática  

Título: Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte: agilidade e 

celeridade na prestação jurisdicional.  

Categoria: I. Boas práticas dos magistrados na justiça federal.  

Descrição até 1800 caracteres: Considerando as especificidades de uma unidade 

jurisdicional com 3 (três) magistrados, implementaram-se rotinas e uma gestão de 

trabalho que viabilizaram a aceleração da tutela jurisdicional, diminuindo o tempo 

médio de tramitação processual e o acervo em tramitação.  
    

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

1. período de atividade da prática e os principais objetivos: 2014-2016.  

2. principal inovação da prática: otimização da infra-estrutura existente, 

trabalho em equipe, observância dos precedentes.   

3. recursos e instrumentos utilizados: os habituais existentes na própria 

unidade jurisdicional.  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade: não.   

5. valores gastos para a implantação da prática:  zero.   

6. houve propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário: não, 

devido às peculiaridades da unidade jurisdicional (Turma Recursal).   

7. a prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça:  sim. Foram colhidos 

os seguintes resultados: a)  redução  do  Tempo  Médio  de tramitação de 

198 para 36 dias; b) redução do número de processos pendentes de 

julgamento de 13.559 processos para 1.103; c) melhora significativa na 

qualidade da prestação jurisdicional, com acórdãos mais bem 

elaborados e particularizados, em contraponto à  
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generalidade que, por vezes, teve espaço em decorrência do grande 

número de feitos em tramitação.  

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