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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (BP) E BOAS IDEIAS (BI) 
 

 

TÍTULO TIPO 

 CATALOGAÇÃO DOS TEMAS RECORRENTES TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA 

POR MEIO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA DE APOIO AOS GABINETES 

JUDICIAL 

 

 
NOMES 

JUIZ FEDERAL MÁRCIO ANDRÉ LOPES CAVALCANTE 

 

EMAILS E UNIDADES IDEALIZADORAS 

marcio.cavalcante@trf1.jus.br 

turma.recursal.am@trf1.jus.br 

 

 

CATEGORIA QUANDO FOI IMPLANTADA 

GESTÃO DO CONHECIMENTO (compartilhamento de conhecimento, 

disseminação, transmissão, troca, socialização, permuta, redes sociais) 

15/06/2018 

 

UNIDADES ENVOLVIDAS 

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO AM/RR (Direção, Assessoria e Secretaria) 

 

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO 

A BP foi motivada pela necessidade de compartilhar conhecimento acerca do maior número de matérias julgadas 

pela Turma Recursal do Amazonas e Roraima. Foi, ainda, estimulada pelo objetivo de otimizar o trabalho dos 

assessores e estagiários dos Gabinetes da Turma Recursal. 

 

O QUE CONTRIBUIU PARA SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO 

Os resultados positivos foram alcançados em razão do total engajamento dos magistrados, servidores e estagiários 

do Núcleo de Apoio a TR AM/RR nas atividades desenvolvidas. 

 

RESUMO 

 

 

 
 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS 

IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA/BOA IDEIA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) IDEALIZADOR(ES) 

CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

mailto:marcio.cavalcante@trf1.jus.br
mailto:turma.recursal.am@trf1.jus.br
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Tendo em vista que vários temas apreciados pela Turma Recursal são recorrentes, procurou-se identificar os mais 

analisados e catalogá-los por meio de uma Cartilha para apoiar o trabalho dos assessores e estagiários dos 

Gabinetes do Colegiado. 
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A Cartilha, em arquivo de formatos Word e PDF, encontra-se disponível internamente para consulta por todos os 

magistrados, servidores e estagiários da Turma Recursal, contendo os principais temas julgados pelo Colegiado. Está 

disponibilizada na intranet no formato PDF. 

Nela pode-se encontrar uma breve explicação acerca dos seguintes assuntos: 

 A legislação aplicável no âmbito da Turma Recursal; 

 A composição da Turma Recursal; 

 A competência da Turma Recursal; 

 Explanação jurídica de vários temas, incluindo conceito, previsão legal, jurisprudência e respectivos julgados 

e entendimentos deste Colegiado, que podem ser utilizados como apoio para julgamento de processos 

idênticos ou semelhantes. 

 
 

Verificou-se que a realização de reuniões com a equipe de trabalho foi de fundamental importância não só para a 

adesão e engajamento como para o aperfeiçoamento dos trabalhos, cada um contribuindo na medida de suas 

habilidades e compreensão. 

O acompanhamento permanente e a correção imediata dos problemas identificados são imprescindíveis ao bom 

resultado. 

 
 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

O projeto foi desenvolvido entre novembro de 2017 a junho de 2018. 

 

 

FISICOS (MATERIAL E PESSOAL) FINANCEIROS 

Foram envolvidos apenas os servidores da TR AM/RR e 

os recursos materiais já existentes na unidade. 

Não foram utilizados recursos financeiros adicionais. 

 

 

CONCEPÇÃO IMPLANTAÇÃO 

A concepção tomou um mês. A concepção tomou um mês e a implantação durou outro 

mês. Mas a revisão das rotinas é permanente e as 

adequações são feitas à medida que são identificadas as 

necessidades. 

 

O compromisso de todos com a reflexão sobre a eficiência e a qualidade do trabalho é inafastável. 

As tabelas contidas na Cartilha catalogam o resultado proferido pelo juízo de origem, um resumo das alegações do 

recurso inominado (apelação), o entendimento deste Colegiado sobre o assunto e, por fim, os arquivos utilizados 

nos julgados que podem ser visualizados e utilizados com um clique no hiperlink associado. 

DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZADA) 

DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

RECURSOS ENVOLVIDOS 

TEMPO INVESTIDO NA: 

HOUVE TROCAS DE CONHECIMENTOS E/OU PARCERIAS? INDIQUE. 
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MACRODESAFIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 

Agilizar os trâmites judiciais. Auxiliar os Gabinetes no preparo dos processos para 

julgamento pelos Relatores. 

Disseminar e compartilhar informações, conhecimentos, 

entendimentos para auxílio dos magistrados, servidores 

e estagiários envolvidos no trabalho de julgamento de 

recursos por esta Turma Recursal 

 

 

 

A BP/BI AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA NA MESMA OU EM OUTRAS UNIDADES? 

SIM, NA TR. EM OUTRAS UNIDADES NÃO SE TEM CONHECIMENTO. 

 

 

Com os setores administrativos da SECOS e SEBIB, para divulgação, editoração e catalogação. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Houve uma consolidação dos temas mais julgados nesta Turma Recursal, de forma simples e compreensível para 

quem manuseá-la, buscando agregar conhecimentos jurídicos sobre os assuntos, jurisprudências e possibilidade de 

aglutinar os entendimentos deste Colegiado no julgamento das matérias catalogadas. 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

HOUVE DIVULGAÇÃO DA BP/BI OU CONCORREU A ALGUM PRÊMIO? INDIQUE. 

AINDA NÃO HOUVE DIVULGAÇÃO DA BP. 

TÍTULOS DOS ANEXOS 

CARTILHA DE APOIO AOS GABINETES (EM PDF). 


