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O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO DA BP? QUANDO A BOA PRÁTICA 
FOI IMPLANTADA?

O QUE CONTRIBUIU PARA A BP SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADOS?

asdaUNIDADE(S) ENVOLVIDA(S)

asda

CATEGORIA

PCTT: 020.01.001

IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA

CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA

RESUMO

DESCREVA COMO FUNCIONA A BP (DESCRIÇÃO SUMARIZADA)

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) 

182 MM

ADMINISTRATIVA

JUDICIAL
TÍTULO

E-MAIL(S) E UNIDADE(S) DO(S) IDEALIZADOR(ES)

NOME(S)

IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES)

initiator:seret@trf1.jus.br;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:341e1bec8c6b7d4b8a0c13db4d0e5600

tr24759es
Nota
Título da boa prática.

tr24759es
Nota
Tipo da boa prática.

tr24759es
Nota
Nome completo dos autores da boa prática.

tr24759es
Nota
E-mail dos autores da boa prática e as unidades onde trabalham com sigla entre parênteses.Ex.: marcia.mazo@trf1.jus.br - Divisão de Biblioteca e Acervo Documental (Dibib).

tr24759es
Nota
Selecionar abaixo a categoria a que pertence a boa pratica. Caso não encontre a categoria, favor selecionar OUTROS, mas especificar no RESUMO para que o comitê possa acrescentar a nova categoria, quando for o caso.

tr24759es
Nota
Nome completo das unidades envolvidas e sigla entre parênteses.

tr24759es
Nota
Descreva a motivação para criação da boa prática.

tr24759es
Nota
ano de implantação.

tr24759es
Nota
Exemplo: disposição dos servidores, apoio da  alta direção, etc.

tr24759es
Nota
Apresente, sucintamente, o que é a prática e seu objetivo.



 FORMULÁRIO DE CIRCULAÇÃO INTERNATRF 1ª REGIÃO/PRO

asda

asda

DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS

CRONOGRAMA/DURAÇÃO DO PROJETO

asdaasda

FINANCEIROSFÍSICOS (MATERIAL E PESSOAL)

CONCEPÇÃO

COM OUTRAS REGIÕES?

NA UNIDADE?

FORA DA JF?

NO TRF?

NA 1ª REGIÃO?

NO CJF OU CNJ?

IMPLANTAÇÃO

RECURSOS ENVOLVIDOS

QUANTO TEMPO FOI INVESTIDO NA:

HOUVE TROCA DE CONHECIMENTO

PARCERIAS

tr24759es
Nota
Descreva o que, em algum momento, impactou o andamento da prática e como foi solucionado.

tr24759es
Nota
Descreva as etapas de desenvolvimento da boa prática, desde a concepção até a implantação.

tr24759es
Nota
Informar material e quantidade de pessoas envolvidas na boa prática e suas atribuições.

tr24759es
Nota
Sim ou não? Se sim, qual?

tr24759es
Nota
Se houve parcerias no desenvolvimento da boa prática, informe quais e de qual forma ocorreu contribuições.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOSMACRODESAFIOS

1 CONFORME O ANEXO DA RESOLUÇÃO CJF N. 313/2014 (PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL).

RESULTADOS ALCANÇADOS

ALGUÉM OU ALGUMA UNIDADE UTILIZA A PRÁTICA?

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO1

A PRÁTICA FOI DIVULGADA OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE

A PRÁTICA AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA?

TÍTULOS DOS ANEXOS

tr24759es
Nota
Informe quais foram os resultados alcançados após a implantação da boa prática.

tr24759es
Nota
Se houver alguém ou alguma unidade utilizando a boa prática, informe quem ou qual.

tr24759es
Nota
Conferir com o Planejamento estratégico disponibilizado em: http://portal.trf1.jus.br/data/files/CF/94/05/33/A551051094923CF4052809C2/Caderno%20Estrategia%20da%20Justica%20Federal%20-%20Anexo%20Res.%20CJF%20313.pdf

tr24759es
Nota
Informar se a prática concorreu algum prêmio. Se sim, informar o ano. Ex.: Innovare, Ajufe ou outros.

tr24759es
Nota
Informar se a prática ainda está em uso. Se não estiver, informar quais motivos levaram a prática a ser descontinuada.

tr24759es
Nota
Informar os títulos dos anexos e o titulo da boa prática que serão enviados para o e-mail seret@trf1.jus.br
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	FÍSICOS MATERIAL E PESSOAL: O juiz e servidores da vara colaboraram para que a boa prática fosse implantada.O juiz elaborou a planilha e os servidores lançaram os dados correspondentes de cada ação penal.
	FINANCEIROS: Não houve gastos para a elaboração da boa prática.
	CONCEPÇÃO: 15 dias
	IMPLANTAÇÃO: 15 dias
	NA UNIDADE: Não.
	NO TRF: Não.
	NA 1 REGIÃO: Não.
	COM OUTRAS REGIÕES: Não.
	NO CJF OU CNJ: Não.
	FORA DA JF: Não.
	PARCERIAS: Não houve parcerias com outros setores para a elaboração da boa prática.
	RESULTADOS ALCANÇADOS: Fiscalizar o devido cumprimento das penas substitutivas.
	undefined: A 5ª Vara-MT ainda utiliza a prática.
	MACRODESAFIOS: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS: Agilizar os trâmites judiciais
	undefined_2: Foi apresentada no I Encontro de Diretores de Varas e SECADs da 1ª Região, em 2013.
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