
02/03: Daniela Matos de Oliveira (8ª Vara); Denise França

Feitoza (7ª Vara); Liz Morais Nobre Marques (4ª Vara)

04/03: Thiago Araújo Souza Côrtes (8ª Vara)

05/03: Kleber Clay Costa (3ª Vara)

06/03: Danilo Sampaio dos Santos Silva (9ª Vara);

Christian Raul Pereira Aguiar (4ª Vara)

07/03: Claudio Marcelo Barbosa de Santana (2ª Vara)
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“Tudo vale a pena se a alma não é

pequena. Quem quer passar além do

Bojador tem que passar além da dor. Deus

ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele

é que espelhou o céu”.
Fernando Pessoa

Resultado

Entre os dias 21 e 28 de fevereiro, a JFSE realizou uma pesquisa de clima organizacional

entre os colaboradores da seção, inaugurando um novo momento de atenções voltadas

ao desenvolvimento e qualidade de vida do seu corpo funcional. Recentemente, está em

vias de implantação o Comitê Permanente de Qualidade de Vida, que tem a missão de

sugerir à Administração medidas efetivas para a melhoria das condições gerais de

trabalho, saúde e bem-estar de todos. A pesquisa, da qual participaram 155

colaboradores, do total dos 281 que integram a JFSE, deve justamente subsidiar os

trabalhos do comitê, além de dados coletados com o RH e outras pesquisas mais

específicas para algumas áreas, a serem operacionalizadas.

A JFSE foi avaliada positivamente em diversos aspectos, destacando-se o clima de

cooperação dentro das unidades; a resolução de conflitos internos; a boa relação com os

superiores hierárquicos; os canais de comunicação disponíveis; e os serviços

administrativos prestados. Entretanto, foi possível identificar, através da pesquisa, que é

necessário melhorar em muitos aspectos, dos quais se destacam as ações direcionadas à

melhoria da saúde e do bem-estar; o prejuízo à saúde causado pelo trabalho; o volume

de trabalho; a valorização da produtividade; a ergonomia e a temperatura ambiente; a

frequência na oferta de cursos de capacitação; a integração entre as unidades; o estímulo

à ideias inovadoras; a necessidade de criação de uma ouvidoria interna; e os recursos

tecnológicos disponíveis e sua utilização.

Direito Civil

O Centro de Estudos Judiciários do CJF prorrogou o prazo de envio das

propostas de enunciados para a VIII Jornada de Direito Civil. Agora, os

interessados têm até o próximo dia 12 de março para encaminhar suas

proposições. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de abril, em Brasília, na

sede do CJF. Cada autor poderá encaminhar três propostas de enunciados e

também uma proposição de reforma legislativa do Código Civil, sobre tema

controverso. Os interessados devem enviar as proposições por meio de

formulário disponível na área do CEJ, no portal do Conselho. A VIII Jornada de

Direito Civil contará com a participação do ministro do Supremo Tribunal

Federal (STF), Edson Fachin.

Férias

O Colegiado do Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou,

na sessão de segunda-feira (26), alterações na Resolução

CF-RES-2012/00221, que dispõe sobre a concessão de

férias no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de

primeiro e segundo graus. Com a mudança, os servidores

poderão usufruir das férias em até três etapas, sem a

restrição mínima de 10 dias cada fração.

TI

O Colegiado do Conselho Justiça Federal (CJF) aprovou

Resolução que regulamenta a Política de Nivelamento da

Infraestrutura de Tecnologia de Informação (PNITI) durante

a sessão de 26 de fevereiro. A proposta revoga

integralmente a Resolução CJF-RES2015/00355, de 12 de

agosto de 2015, e vale tanto para o Conselho quanto para

os órgãos da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.


