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50 ANOS

A manhã do dia 19 de outubro de 2018 ficou 
marcada na memória de todos os que fazem a 
Justiça Federal em Sergipe (JFSE). É que neste 
dia, dois importantes eventos foram realizados 
como forma de comemorar o cinquentenário da 
reinstalação da instituição.

Logo no início da manhã, foi reinaugurado o Fórum 
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, 
onde funciona o Juizado Especial Federal de Sergipe 
(5ª Vara Federal de Sergipe). A solenidade contou 
com a presença de magistrados, servidores, além 
de autoridades de diversas instituições públicas. 
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JFSE COMEMORA O CINQUENTENÁRIO DA SUA REINSTALAÇÃO

Dando prosseguimento às comemorações pelos 50 anos da JFSE, foi realizada uma solenidade festiva no 
edifício-sede da instituição. A abertura ficou por conta do Coral do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
Região (TRT20), que executou diversas músicas e o Hino Nacional.
Logo após a abertura do evento, foi lançado o selo postal comemorativo ao cinquentenário. Conduzido pela 
equipe dos Correios, foi realizado o ato de obliteração dos selos. Também foram realizadas homenagens a 
servidores da ativa, aposentados e instituições parceiras.

Durante a solenidade, foi exibido um vídeo 
institucional produzido pela Fundação Aperipê, 
em que alguns personagens dessas cinco décadas 
dão seus depoimentos. Em seguida, foi autorizado 
pelo Diretor do Foro da JFSE o início dos trabalhos 
de construção do Memorial da JFSE, com base em 
projeto elaborado pela bibliotecária da casa, Iane 
Vieira Souza Santana. 
Após a solenidade realizada no auditório, 

foi descerrada a placa em comemoração ao 
cinquentenário; visitação ao Salão Nobre, que 
contou com a atualização da galeria de magistrados 
e exposição de documentos antigos, como 
processos e livros; e à réplica do gabinete do juiz, 
que retrata um pouco de como era esse ambiente 
na época da reinstalação da JFSE. Foi servido um 
coquetel ao público presente, ao som da Orquestra 
Filarmônica de Itabaiana.



Com Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus) de 98%, a Justiça Federal em 
Sergipe (JFSE) é a terceira mais produtiva de todo o Brasil, de acordo com o Relatório 
Justiça em Números 2018 (ano-base 2017). Já o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5), do qual a JFSE faz parte, obteve o melhor desempenho entre os TRFs 
do País, apresentando 91% de eficiência. 
O TRF5 se destacou, ainda, no Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) e no 
Índice de Produtividade dos Servidores da Área Judiciária (IPS-Jud): 3.580 e 216, 
respectivamente, mesmo possuindo a maior carga de trabalho por magistrado e 
por servidor da área judiciária. Estes dados são calculados pela relação entre o 
volume de casos baixados e o número de magistrados e servidores na jurisdição, 
respectivamente.
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PRODUTIVIDADE
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JFSE É A 
TERCEIRA 

SEÇÃO 
JUDICIÁRIA 

MAIS 
PRODUTIVA 

DO BRASIL

OBRAS

SEDE DA 5ª VARA PASSA POR PRIMEIRA 
REFORMA DESDE A SUA INSTALAÇÃO

6ª VARA PASSA 
POR REFORMA 
E IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMAS DE 

IRRIGAÇÃO

O Fórum Des. Margarida Cantarelli, onde fica 
instalada a 5ª Vara Federal de Sergipe, passou 
em 2018 por uma reforma de recuperação e 
manutenção, a primeira desde a sua instalação, 
em 2003. Com um valor total de R$ 650.942,20, 
a obra incluiu 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, foi realizada a substituição das 
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led, 

Com um investimento total de R$ 416.944,43, a JFSE 
realizou, em 2017/2018, a Reforma e Implantação 
dos Sistemas de Irrigação e Segurança Patrimonial 
do Fórum Desembargador Vladimir Sousa Carvalho, 
onde funciona a Subseção de Itabaiana - 6ª Vara. Com 
a reforma, promoveu-se a adequação tecnológica 
das instalações, implantando sistema de irrigação 
para a área ajardinada; sistema de segurança 
patromonial; e a instalação de concertina, com a 
finalidade de ampliar a proteção do imóvel.

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. Segundo a juíza 
federal titular da 5ª Vara, dra. Lidiane Vieira Bomfim 
Pinheiro de Meneses, a reforma trouxe mais 
conforto e modernidade, tanto para juízes quanto 
para servidores e jurisdicionados. “Esta obra veio 
facilitar a nossa prestação jurisdicional, que agora 
será feita em uma estrutura mais adequada. É 
importante ressaltar que aqui não se trabalha para 
eliminar processos, mas para solucionar conflitos”, 
ressalta a magistrada.



EDIFÍCIO-SEDE 
DA JFSE PASSA 

POR SERVIÇOS 
DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO

FÓRUM DE PROPRIÁ É RECUPERADO 
E RECEBE MODERNAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

Em 2018, foram realizados diversos serviços de 
reforma do Fórum Min. Geraldo Barreto Sobral, 
que contemplam a prumada elétrica e obras civis. 
O valor do contrato, firmado com a Construtora 
Mestre e Silva LTDA., foi de R$ 700 mil.

O Fórum de Propriá, instalado no pavimento 
superior do prédio cedido à JFSE pelo INSS e 
localizado na Rua Eng. Arquibaldo Silveira, 115, 
1º andar, Centro, Propriá-SE, passou por recente 
obra de reforma. Para recuperação do imóvel, 
foram investidos R$ 289.826,14.

Também foram executados serviços de manutenção 
predial referente aos elevadores do edifício-sede 
da Justiça Federal em Sergipe (JFSE). O contrato foi 
firmado com a Manutécnica Manutenção LTDA., 
no valor total de R$ 305 mil.

As obras abrangeram a modernização das 
instalações elétricas e de refrigeração, implantação 
do sistema de segurança patrimonial (CFTV), 
readequação dos espaços existentes e adequação 
dos banheiros para atender à norma de 
acessibilidade, buscando atender aos indicadores 
de sustentabilidade ambiental e socioeconômicos.
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Também foi realizada a reforma da rede de 
esgotamento sanitário; a complementação de 
um sistema de drenagem para destinar as águas 
colhidas da cobertura ao sistema de drenagem 
existente; o tratamento de fissuras na fachada; 
readequação de um espaço existente para 
utilização como auditório; revisão e recuperação 
da estrutura metálica e dos toldos das garagens 
do estacionamento; substituição das lâmpadas 
fluorescentes por lâmpadas led, visando à 
economia de energia; remoção e reassentamento 
do pavimento à paralelo, para eliminar os bolsões 
de água existentes; recuperação do paisagismo 
existente para harmonização da edificação com o 
meio ambiente.

TECNOLOGIA

SISTEMA FLUXUS FOI DESATIVADO 
EM ABRIL DE 2018

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE 
LANÇA SISTEMA DOCDIGITAL

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.

Com o objetivo principal de garantir a guarda 
virtual da documentação funcional dos servidores 
e a disponibilização dos assentamentos funcionais 
para todos os servidores ativos, a Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE) lançou, em 2018, o sistema 
DocDigital. A iniciativa é fruto de uma parceria 
estabelecida entre o Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI) e o Núcleo de Gestão de Pessoas 

(NGP) da instituição.
Trata-se de um projeto piloto, iniciado em 2014 
e desenvolvido para garantir maior segurança 
na guarda da documentação que compõe as 
pastas funcionais;  facilitar o acesso à consulta do 
prontuário funcional; e reduzir os custos com a 
impressão de documentos para guarda física.

Considerando a necessidade de adotar providências 
com o intuito de disciplinar a utilização do SEI, a 
partir do dia 30 de abril de 2018 ocorreu a inativação 
do Sistema Fluxus. Até a referida data, o usuário 
procedeu a migração dos expedientes (processos e 
documentos) da sua unidade do Fluxus para o SEI, 
ainda durante a tramitação daqueles.



JFSE DISPONIBILIZA 
SERVIÇO DE 
INFORMAÇÕES AO 
CIDADÃO (SIC)

JFSE DISCIPLINA PROCEDIMENTOS DE 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), vinculado à Direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe 

(JFSE), está disponível no site da Seção Judiciária desde o dia 7 de janeiro de 2019. Regulamentado pela 

Portaria nº. 67, de 30 de novembro de 2018, o SIC funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Para obter informações a respeito da JFSE, o interessado pode apresentar seu pedido eletronicamente, 

preferencialmente, mediante formulário eletrônico ou através do item ‘Ouvidoria’, no menu do site desta 

Seção Judiciária; por correspondência ou requerimento, dirigido ao setor de Protocolo, nas unidades de 

Distribuição, na Sede, no Juizado Especial Federal (5ª Vara) e nas Subseções Judiciárias (6ª, 7ª, 8ª e 9ª 

Varas), conforme o caso; ou pessoalmente, das 9h às 18h, em qualquer das unidades previstas no art. 3º 

da Portaria nº. 67, de 30 de novembro de 2018, às quais cabe receber o requerimento, autuá-lo no SEI, 

instruí-lo ou encaminhá-lo ao setor competente para prestar a informação.

A Diretoria do Foro da Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) assinou, em novembro de 2018, a Portaria 
nº 67/2018, com o objetivo de disciplinar os 
procedimentos de acesso às informações de 
que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e o Decreto º 7.724, de 16 de maio de 2012, 
alterado pelo Decreto nº 8.408, de 24 de fevereiro 
de 2015.
Os referidos procedimentos serão norteados 
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pelos princípios básicos da Administração 
Pública e pelas seguintes diretrizes: adoção da 
publicidade como regra e do sigilo como exceção; 
divulgação de informações de interesse geral, 
independentemente de solicitação; utilização, 
preferencialmente, dos meios eletrônicos de 
comunicação; e incentivo à cultura da transparência 
dos atos e das ações administrativas.

DIREÇÃO DO FORO 
ASSINA TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
TÉCNICA ADERINDO 
AO NAT/JUD

Em dezembro de 2018, a Direção do Foro 
participou, na sede do Tribunal de Justiça do Estado 
de Sergipe (TJSE), da solenidade de assinatura do 
termo de cooperação técnica que institui o Núcleo 
de Assessoramento Técnico ao Judiciário em 
demandas de saúde ligadas ao Sistema Único de 
Saúde (NAT/JUD). 
A instituição do NAT/JUD considera a necessidade 

de otimizar a rede de fornecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a conveniência da redução 
de demandas judiciais relacionadas à assistência à 
saúde; além do comprometimento das instituições 
em realizar o melhor atendimento do usuário 
nos litígios das questões de saúde no âmbito do 
SUS, com qualidade e eficiência e em respeito à 
organização administrativa.

CONVÊNIO COM A UFS PREVÊ PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em junho de 2017, foi firmado um convênio de cooperação técnica, com duração de 60 meses, entre a 

Justiça Federal em Sergipe (JFSE) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Por meio deste, é possível o 

estabelecimento de programas de cooperação técnica, científica e tecnológica entre as partes, através da 

realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão, visando à formação e treinamento de recursos 

humanos, absorção e transferência de tecnologias nas respectivas áreas, em nível de graduação e pós-

graduação.

CONVÊNIOS



COMEMORAÇÕES PELO DIA DO SERVIDOR 
MOVIMENTARAM JFSE EM 2017 E 2018

Massoterapia, aula experimental de zumba e 
dança de salão, doação de mudas, troca solidária, 
exibição de curtas, apresentações artísticas e 
homenagens marcaram as comemorações em 
alusão ao Dia do Servidor - 28 de outubro nos dois 
últimos anos. A equipe da Seção de Treinamento 

e Desenvolvimento da JFSE esteve empenhada 
para fazer com que essa programação especial 
pudesse motivar ainda mais as nossas equipes, 
especialmente nesse momento de reconhecimento 
nacional da produtividade da JFSE.

GESTÃO DE PESSOAS
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Feira de orgânicos, massagem, ioga, dança, 
apresentações musicais também integraram a 
programação do Dia do Servidor Público, evento 
organizado pelo Comitê de Qualidade de Vida no 
Trabalho. A Feira sobre Rodas, primeiro ônibus 
adaptado de Sergipe para a comercialização de 
alimentos orgânicos, ficou estacionado na lateral 
do edifício-sede e foi uma oportunidade para que 
os servidores adquirissem alimentos saudáveis.
Para reduzir os níveis de estresse, os servidores 
participaram de uma aula de yoga, meditação e 
relaxamento, ministrada pela servidora Márcia 
Lidian (Turma Recursal). Foram ofertadas sessões 

de massagem relaxante e uma descontraída aula 
de dança, com o professor Júnior, do Stúdio Jr. Só 
Cintura.
As servidoras Maria Tereza Bezerra (SLC), Sílvia 
Paixão (Turma Recursal), Celda Fontes (STD), Rejane 
Rodrigues (1ª Vara) e Maria Auxiliadora Alves (4ª 
Vara), além de Sidney Ribeiro (NTI), deram um 
show à parte, ao lado de Kelvin Farias, no violão, 
e Samuel (OAB), nos teclados, animando todos 
os presentes no auditório. Mais tarde, a cantora 
Gwendolyn Thompson abrilhantou o evento com 
seu show, enquanto os servidores se serviam de 
um recheadíssimo lanche colaborativo.



JFSE REALIZA PRIMEIRA PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL EM 2018

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO DA JFSE É LANÇADO 

Em fevereiro de 2018, a Justiça Federal em 
Sergipe (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, 

Com o objetivo de implementar estratégias para 
melhorar e humanizar o ambiente de trabalho, 
resultando em um serviço jurisdicional mais eficiente 
e efetivo, e, principalmente, proporcionando bem-
estar a todos, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) 
implementou no ano de 2018 o seu Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT). 
Foi instituído o Comitê Permanente de Qualidade 

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.

de Vida no Trabalho, que se reuniu em diversas 
ocasiões durante todo o ano. Todo o trabalho do 
grupo culminou no lançamento do programa, no 
dia 21 de setembro, em evento que contou com a 
realização de palestras e diversas atividades, como 
ginástica laboral e serviços de atenção básica à 
saúde. 
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O programa tem como foco as áreas de saúde, 
socialização e estrutura física, com a realização de 
ações programadas anualmente e acompanhadas 
por meio de indicadores trimestrais/semestrais 
até 2022, observando o orçamento anual, 
aproveitando os recursos humanos e físicos já 
disponíveis na instituição e em consonância com o 
planejamento estratégico da JFSE.
A primeira ação será a de implementação de um 
estilo de vida saudável, desenvolvida em blocos 
específicos. A socialização será desenvolvida por 
meio de eventos culturais, esportivos, reuniões, 

rodas de conversa nas unidades sobre temas 
variados. Quanto à estrutura física, será feita 
avaliação técnica das unidades (estrutura predial, 
de equipamentos e climatização).
A ideia é que o programa traga, como benefícios, 
um aumento na motivação dos colaboradores, 
com melhoria na prestação dos serviços e 
produtividade, satisfação, pertencimento, melhor 
clima organizacional, melhor relação organizacional 
e hierárquica; e uma melhor estrutura física 
do trabalho, como foco na ergonomia e na 
climatização. 
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ADMINISTRAÇÃO

JFSE CONCLUI INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA EM SEU EDIFÍCIO-SEDE

JFSE INVESTE EM 
RENOVAÇÃO DA 
FROTA VEICULAR

Com o objetivo de otimizar as ações de segurança institucional, no âmbito do Fórum Ministro Geraldo 
Barreto Sobral, edifício-sede da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), foi concluída, no final de 2018, a instalação 
de câmeras de segurança no prédio. O projeto foi desenvolvido pela Seção de Engenharia (SENG) e Seção 
de Segurança e Transporte (SST), com o apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). 
Foram instaladas, em locais com maior fluxo de pessoas, 36 câmeras de segurança, adquiridas pelo valor 
de R$ 50.340. Somado ao valor da instalação dos equipamentos, R$ 19.500, o investimento total da Seção 
Judiciária no referido projeto foi de R$ 69.840.

Com o objetivo de, paulatinamente, renovar a sua frota veicular, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) 
adquiriu um veículo furgão. A compra foi efetivada no mês de novembro, pelo valor de R$ 130 mil. O 
furgão 2018/2019 foi adquirido por meio do pregão eletrônico nº 00012/2018, no bojo do PA nº 00011751-
38.2018.4.05.7300.

ORÇAMENTO

DIREÇÃO DO FORO ESTABELECE MEDIDAS 
DE REDUÇÃO DE CUSTOS NA JFSE

Em junho de 2018, a Direção do Foro assinou a 
Portaria nº 21/2018, que estabelece medidas 
concretas para redução de despesas de custeio 
no âmbito da Justiça Federal em Sergipe (JFSE). O 
documento considerou as restrições orçamentárias 

determinadas pela Emenda Constitucional - EC 
n.º 95/2016 e a necessidade de adoção de novas 
medidas administrativas urgentes para redução 
das despesas e adequação da estrutura funcional 
da Seção Judiciária aos recursos orçamentários 
disponíveis.
As medidas foram adotadas no Fórum Ministro 
Geraldo Barreto Sobral (edifício-sede da JFSE), 
no Fórum Desembargadora Federal Margarida 
Cantarelli (sede da 5ª Vara Federal), no Fórum 
Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho 
(sede da Subseção Judiciária de Itabaiana) e 
no Fórum Ministro José de Castro Meira (sede 
da Subseção Judiciária de Estância), unidades 
que funcionam em prédios próprios da JFSE. As 
principais mudanças são referentes aos sistemas 
de refrigeração de ambientes; aos elevadores 
instalados no Fórum Ministro Geraldo Barreto 
Sobral; à utilização dos veículos da frota oficial; e ao 
uso da água.

PLANEJAMENTO
DIREÇÃO DO FORO DA JFSE PROMOVE 
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

Desde o início do mês de abril de 2018, a Direção 
do Foro da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), 
deu início aos trabalhos para a implantação 
do Planejamento Estratégico Participativo da 
instituição. Para tanto, foi contratado instrutor 
para conduzir as atividades de implementação de 
tal instrumento de gestão.
Foram realizadas palestras, oficinas e cursos para 
discutir temas indispensáveis à construção do 
planejamento, como a análise do mapa estratégico, 
a constituição da missão, a fixação da visão, dos 
valores, indicadores e iniciativas estratégicas. A 
partir daí, surgiram diversas iniciativas, retratadas 
no Plano Estratégico Participativo e aprovadas 
pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica 
Participativa, que ajudarão a nortear as atividades 
administrativas da JFSE. 
A ideia é que o referido documento auxilie a 

administração na redução de riscos, no alcance 
da missão institucional, projetando ações e 
orçamentos para a realização de uma Justiça 
efetiva, visando ao aumento da eficiência, da 
racionalização e da produtividade, culminando 
no maior acesso da população à Justiça, com 
o objetivo de atender as demandas sociais e 
promover cidadania. 
A partir dessa concepção, pretende-se que, com 
o processo de construção de um planejamento 
estratégico participativo mais conectado à 
realidade, de forma sintética e abrangente, seja 
alcançada a missão institucional.




