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Dia do Servidor
Na próxima quarta-feira, 27, a JFSE, por meio da Comissão do Programa de Qualidade de
Vida no Trabalho, realiza, observando todos os protocolos de segurança, a sua 1ª Feijoada
com Música ao Vivo. O evento, preparado com muito carinho para todos os colaboradores
da JFSE, ativos e inativos, acontecerá das 12h às 15h, no estacionamento do edifício-sede.
Enquanto os colaboradores se deliciam com a feijoada, patrocinada pela Serjus, também
poderão apreciar a apresentação musical da servidora Celda Mota Fontes e servidores
convidados, acompanhados pelo violonista Kelvin Farias e pelo baterista Odílio Saminez.

Caravana
O TRF5 realizou, no último dia 19, mais uma edição da Caravana Virtual do Centro de
Inteligência do Poder Judiciário. O encontro, realizado de forma virtual, com transmissão ao
vivo pelo YouTube, teve o objetivo de promover a articulação da Rede de Inteligência do TRF5
e dos Centros de Inteligência das Seções Judiciárias da 5ª Região. Representando a JFSE,
participou a juíza federal titular da 5ª Vara, Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses, que
falou a respeito do estudo sobre as demandas relacionadas ao auxílio emergencial e do
levantamento de experiências regionais com o sistema e-cartas e congêneres.

Seminário
O CJF vai promover, no próximo dia 5, às 10h, o seminário
virtual “20 anos de criação dos Juizados Especiais Federais
(Lei n. 10.259/2001)”, via Zoom. As inscrições seguirão
abertas até o dia 3. O objetivo é disseminar conhecimentos
e discutir as peculiaridades dos Juizados Especiais Federais
(JEFs), bem como seus avanços e desafios futuros, além de
debater acerca do aprimoramento da gestão e do trabalho
realizado pelos JEFs. O evento é destinado a magistrados e
servidores do Poder Judiciário, à comunidade jurídica e aos
demais interessados pela matéria.

Helpdesk
Desde o último dia 18, o TRF5 conta com uma nova ferramenta de Help Desk, o TOT, que
dará suporte ao PJe e ao Creta. A ferramenta, que substitui o Exodus, permite um
gerenciamento amplo de chamados, incluindo esclarecimento de dúvidas, comunicação de
erros que causem ou possam causar interrupção do sistema, além de solicitações de
melhorias e de serviços. O TOT está disponível em https://atendimentopje.trf5.jus.br para
magistrados, servidores, procuradores, advogados e partes. Para ter acesso à ferramenta,
basta informar o número do CPF e digitar a mesma senha já utilizada no Exodus.

Precatórios
O CNJ aprovou resolução destinada a normatizar a utilização
de sistema eletrônico para o cadastramento de devedores
de precatórios. Durante a 94ª Sessão Virtual, o Plenário
apreciou proposta de Resolução que define procedimentos
e rotinas em relação ao Cadastro de Devedores
Inadimplentes e cria mecanismos para o Poder Judiciário
aprimorar a gestão do regime especial de precatórios.


