
  

  

                    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:     Instalação de um Posto Prisma do INSS junto aos  

Juizados Especiais Federais Cíveis.  

  

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

a Justiça Federal.  

  

Problematização.  

  

Quando da atuação numa Vara de Juizado Especial Federal Cível, observei que a 
aproximação com o INSS, certamente traria muitos benefícios à prestação 
jurisdicional ali desenvolvida.  
  

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

  

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

  

período de atividade (prejudicado);  

  

principais objetivos:  

  

a) menor tempo para a implantação e/ou revisão das ordens judiciais acerca 

de benefícios previdenciários;  

b) esclarecimento de dúvidas, desbloqueios e/ou transferências de 

benefícios quase em tempo real; e  



  

c) efetividade da prestação jurisdicional;  

  

2. principal inovação da prática;   

  

Maior efetividade da prestação jurisdicional, notadamente para a população 

hipossuficiente;  

  

3. recursos e instrumentos utilizados;  

  

a) sala própria para a instalação do Posto Prisma do INSS;  

b) dotação orçamentária necessária para a utilização dos computadores 

e/ou impressoras (equipamento) postos à disposição dos servidores 

do Posto Prisma do INSS, instalado juntos aos Juizados Especiais 

Federais Cíveis;   

  

4. houve parceria como alguma instituição ou entidade;   

  

haveria necessidade de parceria com o INSS para que uma célula executória 

(Posto Prisma) fosse instalada, o mais próximo possível dos Juizados 

Especiais Federais Cíveis;  

  

5. valores gastos para a implantação da prática;   

  

vide item 3 “a” e “b”;  

  

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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