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Logística Sustentável
A JFSE divulgou, nesta semana, o seu Relatório de Desempenho do Plano de Logística
Sustentável (PLS) referente a 2020, elaborado a partir de um esforço conjunto dos
servidores responsáveis pela gestão socioambiental da Justiça Federal da 5ª Região.
Nos 15 temas avaliados - papel; copo descartável; água envasada; impressão; energia
elétrica; água e esgoto; vigilância; limpeza; telefonia fixa e móvel; obras e engenharia;
gestão de resíduos; combustível; veículo; qualidade de vida no ambiente de trabalho; e
sensibilização e capacitação socioambiental - a JFSE conseguiu alcançar a meta
estipulada. Confira a íntegra do Relatório de Desempenho do PLS em
https://www.jfse.jus.br/arquivos/relatorio_pls_anual_2020.pdf.

Atendimento presencial
Desde a última segunda-feira, 1º, a JFSE voltou a disponibilizar o atendimento
presencial e por via telefônica, no período de 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em
dias de expediente regular. Oferecem atendimento presencial as unidades judiciárias,
bem como a Seção de Atendimento e Protocolo. Apenas terão acesso ao protocolo das
unidades internas, com a finalidade de atendimento presencial, até dois usuários
externos, de forma simultânea, mediante prévio contato telefônico da recepção geral
do prédio com a respectiva unidade, no caso daquelas instaladas no edifício-sede.

Um pouco de história
O Tribunal Federal de Recursos (TFR), que veio a substituir o Supremo Tribunal Federal
(STF) como segundo grau nos processos de competência material da Justiça Federal, foi
previsto pela Constituição de 18 de setembro de 1946:
Art. 103. O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital federal compor-se-á de
nove Juízes, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo
Senado Federal, sendo dois terços entre magistrados e um terço entre advogados e
membros do Ministério Público, com os requisitos do art. 99.

Boas práticas
Na última quarta-feira, 3, os diretores de Foro da JFSE,
Ronivon de Aragão, e da JFRJ, Osair Victor de Oliveira
Junior, estiveram reunidos a fim de trocar experiências bem
sucedidas acerca de sistemas informatizados utilizados na
primeira instituição. Durante a reunião, o NTIC apresentou
o Painel do BI sobre Gestão da Execução Orçamentária e o
Sistema de Gestão de Contratos (SGC). Em nova reunião,
ainda sem data definida, serão apresentados à JFRJ os
sistemas de controle de frequência e videoconferência.
Atendimentos remotos
De acordo com o relatório consolidado no dia 2 de março,
foi registrada a realização de 1.932 atendimentos remotos
entre os dias 1º e 28 de fevereiro pela JFSE, considerando o
trabalho realizado pelas nove Varas, Turma Recursal,
Cejusc, Secad e núcleos administrativos. Em decorrência da
pandemia, a JFSE segue as recomendações para restrição de
contatos sociais, com a maior parte dos colaboradores
trabalhando de forma remota.
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Primeira sede do Tribunal Federal de Recursos,
no Rio de Janeiro (RJ), em 1947 (Acervo STJ)

Blocos de assinatura
Para criar um bloco de assinatura no SEI, acesse o processo,
selecione o documento que será disponibilizado e clique no
ícone referente a esse bloco, na barra de menu do
documento. Na tela “Incluir em Bloco de Assinatura”,
selecione um dos blocos disponíveis ou clique em “Novo”
para criar um bloco. Ao clicar em “Novo”, na tela “Novo Bloco
de Assinatura”, preencha o campo descrição, informe a
unidade para disponibilização do bloco e clique em “Salvar”.
Com o bloco selecionado, marque a caixa de seleção ao lado
do número SEI do documento que deverá ser disponibilizado
e clique em “Incluir”. É possível selecionar vários documentos
para inclusão no bloco. Para disponibilizar esse bloco, clique
na opção “Ir para Blocos de Assinatura” e, em seguida, no
ícone de disponibilização na coluna “Ações”.
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