
23/02: Carlos Magno de A. Melo (4ª Vara)

29/02: Plinio Marcos Prudente Rocha (6ª

Vara)
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Itabaiana

Na última terça-feira, 20, os servidores da Subseção de Itabaiana estiveram

reunidos para traçar os objetivos da 6ª Vara para o ano de 2018. A atividade

teve como ponto de partida a análise das ações resultantes do Planejamento de

2017. Os servidores foram divididos em cinco grupos temáticos: Administrativo;

Unidade e Responsabilidade; Interação e Colaboração; Produtividade e

Eficiência. Em seguida, foram realizados debates, aplicadas técnicas de

diagnóstico do que foi realizado durante o ano de 2017 e apresentadas

conclusões e propostas de soluções práticas para o avanço da unidade em cada

uma das áreas. O objetivo da atividade é a promoção de melhorias para o

trabalho e servidores, bem como garantir ao jurisdicionado uma prestação

jurisdicional rápida, efetiva e acessível.

“Todo progresso acontece fora da zona de 

conforto”.
Michael John Bobak
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Obras

Nesta semana, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início da recuperação e manutenção do Fórum Des. Margarida

Cantarelli, onde fica instalada a 5ª Vara Federal de Sergipe. Os serviços serão executados pela empresa Universo Serviços

Terceirizados Ltda., no prazo de 180 dias. Com um valor total de R$ 650.942,20, o contrato prevê a revisão das instalações

elétricas, cabeamento estruturado, recuperação da estrutura e das esquadrias, readequação dos espaços existentes e o

fornecimento e instalação de passarela coberta no perímetro das fachadas principais e no acesso ao prédio. Além disso, será

realizada a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led, visando à economia de energia, troca do forro, pintura

de todo o prédio, além da recuperação do paisagismo existente para harmonização da edificação com o meio ambiente.

Pesquisa

Neste ano de 2018, a JFSE inaugura um novo momento de atenções voltadas ao

desenvolvimento e qualidade de vida do seu corpo funcional. Uma das ações que

integram essa nova fase é a implantação do Comitê Permanente de Qualidade de Vida,

que tem como objetivo sugerir à Administração medidas efetivas para a melhoria das

condições gerais de trabalho, saúde e bem-estar de todos os que integram a Seção

Judiciária de Sergipe. Para subsidiar o trabalho do comitê, será realizada uma pesquisa

de clima organizacional, que estará disponível a todos os servidores até o dia 28 de

fevereiro. Serão avaliados diversos aspectos que podem receber melhorias; por isso,

ao responder ao questionário, deve-se ter em mente o quanto é possível colaborar

para a construção de uma realidade com muitos avanços.

Fluxus

Com o objetivo de modernizar o Programa de Gestão

Documental da Justiça Federal da 5ª Região, em maio de 2017

foi implantado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em

todas as unidades da Seção Judiciária de Sergipe. Desde então,

tornou-se obrigatória a sua utilização para os processos a

serem iniciados a partir da referida data. Considerando a

necessidade de adotar providências com o intuito de

disciplinar a utilização do SEI, a partir do dia 30 de abril

ocorrerá a inativação do Sistema Fluxus. Até a referida data, o

usuário deverá migrar os expedientes da sua unidade do

Fluxus para o SEI, ainda durante a tramitação daqueles, ou

deixá-los atingir a fase de arquivamento no primeiro, se esse

ocorrer até a data estipulada para inativação.

Portaria Conjunta

Instituir uma comissão para o desenvolvimento de ações

integradas em Execuções Fiscais e Execuções em Reclamações

Trabalhistas. Foi com esse objetivo que a JFSE e o TRT20

assinaram na manhã da última quinta-feira, 22, uma portaria

conjunta. A iniciativa pretende aprimorar as ações de execução

judicial no âmbito da JFSE e do TRT20, especialmente aquelas

que têm como executados grandes devedores nos dois órgãos

do Judiciário. Além disso, busca-se aumentar o índice de

eficácia dos atos de execução judicial, especialmente a

satisfação dos credores; e reduzir o volume dos expedientes

escritos trocados entre os órgãos, racionalizando o trabalho.

Com a parceria, a ideia é, ainda, reduzir o número de atos

executivos a cargo dos juízes federais e trabalhistas.


