
Síntese da prática  

  

Título: Criação de Canais para Uniformização das Ações Administrativas na  

Justiça Federal  

Categoria:  Boas Práticas dos Servidores na Justiça Federal     

  

Síntese com as especificações, abaixo:  

   

1. Período de atividade da prática e os principais objetivos:  

1.1- Período: AÇÃO PERMANENTE;  

1.2- Objetivos:  

-Criar  um canal exclusivo, através de site, fóruns, etc., para comunicação e divulgação de 

ações administrativas que versem sobre inovação, economia de recursos e boas práticas de 

gestão administrativa no âmbito das Seções Judiciárias de todo o Brasil; -Reunir informações 

para os Diretores do Foros e administradores de Seções Judiciárias coloquem em prática as 

boas ações de gestões administrativas, humanas e financeiras; -Uniformizar as decisões 

administrativas no âmbito da Justição Federal .  

2. Principal inovação da prática:   

-Reunir um site com banco de dados, fóruns de discussão e tomadas de medidas conjuntas das 

boas práticas de gestão financeira e de recursos humanos  

para disponibilização das medidas/ideias e participação dos gestores. Hoje, cada Seção, cada 

Tribunal, é uma ilha quando se trata de gestão de recursos financeiros, cada vez mais 

escassos,e humanos, sem uniformidade nas ações administrativas.  

  

3. Recursos e instrumentos utilizados:  

-Poderão ser criados diversos canais de reunião e discussão das boas idéias de gestão, tais 

como: sites, fóruns, convenções dos diretores e gestores, além de outras mídias da rede social, 

tais como: Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp, etc.  

  

4. Parceria como alguma instituição ou entidade:  

-Esta ação poderá ser estendida para outros órgãos, tais como Justiça do Trabalho, Justiça 

Eleitoral, Tribunais Superiores, Ministério Publico Federal e órgãos da administração direta;  

  

5. Valores gastos para a implantação da prática:  

-Sem previsão de gastos vultosos, bastando a criação do ambiente virtual de reunião das 

decisões e informações, bem como a nomeação do Núcleo de Tecnologia da Informação 

responsável pela reunião, divulgação e administração dos dados.  

  

6. Propagação da prática para outra unidade ou setor do judiciário: -A adesão desse 

canal irá depender exclusivamente da aprovação e implantação da medida.   

  

7. A Prática contribui para o aperfeiçoamento da justiça?  



Sim. Com a uniformização das ações administrativas no âmbito da Justiça Federal do Brasil, 

haverá uma grande e significativa melhora na prestação jurisdicional, economia de recursos e 

melhoria na gestão pública.   

  


