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Iniciadas obras no Edi ício-Sede

Quem transita pela JFCE já deve ter percebido
algo diferente. É que as obras previstas para o
exercício de 2019 tiveram início agora em abril,
inicialmente, no edifício-sede da JFCE.
Serão 180 dias corridos de intervenções que
permitirão o reparo e substituição das
instalações hidráulicas e sanitárias, a
impermeabilização de áreas para mitigar
problemas de infiltração e a implantação da nova
central de alarme e do sistema de reuso de águas
pluviais para reaproveitamento nas descargas
dos mictórios e vasos sanitários dos banheiros.
Diante da natureza dos reparos, serão dias de
intensa movimentação que poderão alterar a
rotina de magistrados e servidores.
Segundo o engenheiro Robson de Jesus,
coordenador da Comissão de Obras, as
intervenções de maior ruído ocorrerão entre 7h e
13h e após às 17h. Um dos elevadores já foi

destinado aos serviços da obra para facilitar o
transporte dos entulhos até o canteiro instalado
no estacionamento da JFCE.
Como afirmou o Diretor do Foro, juiz federal
Alcides Saldanha, durante reunião geral de
apresentação das obras no último dia 23/4, «Será
um período difícil em que será necessário um
esforço de todos para que tenhamos dias melhores
em 2020, com num prédio modernizado». Ele
lembrou, ainda, o esforço da Comissão de Obras
para encontrar soluções que gerem o menor
impacto e convidou a todos a se sentirem parte da
administração.
Além do edifício-sede, estão previstas
intervenções em 2019 no anexo da Aldeota e nas
subseções de Sobral e Juazeiro do Norte, com o
investimento total de mais de R$ 2 milhões, tudo
com o objetivo de atualizar as instalações, reduzir
custos e oferecer mais segurança e conforto a
todos os seus usuários.

Reunião fomenta troca de experiências
sobre o processo migratório entre as varas
A Direção do Foro da JFCE promoveu, no último
dia 22/04, um momento para troca de
experiências entre servidores das Varas Federais
que participam do trabalho de migração dos
processos físicos para o Processo Judicial
Eletrônico (PJe), nos termos determinados na
Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017, do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Na ocasião, o Diretor do Foro, juiz federal Alcides
Saldanha, ressaltou a necessidade de aproveitar a
expertise e as soluções encontradas em algumas
unidades cujos serviços encontram-se em estágio
mais avançado para que todas possam cumprir o
cronograma estabelecido: “Temos pouco mais de três meses para o final do prazo para a migração e
foram observadas algumas disparidades de caminho percorrido de algumas unidades. Entendidas as
peculiaridades de cada uma delas, seja como for, acreditamos que a troca de experiências pode revelar
técnicas podem ajudar e fazer o caminho mais rápido”, pontuou.
Durante o encontro, alguns diretores de secretaria puderam expor as boas práticas de suas varas,
como Alexandra Anfrizio, da 7ª Vara, que concluiu o processo de digitalização em fevereiro último,
ressaltando o planejamento e a dedicação da equipe. Victor Falcão, da 3ª Vara, também destacou o
envolvimento dos servidores desde o início: “Quando entendemos que precisávamos priorizar, nós
mobilizamos toda a secretaria. Estabelecemos metas por servidor, respeitadas as aptidões de cada
um”.
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Capacitação no Pje 2.X

Mutirão de conciliação do
Conselho de Psicologia

Comunicação Interna
A Seção de Comunicação lançou uma pesquisa
de satisfação sobre a sua interna na JFCE.
Participe e contribua para
que possamos aprimorar
nossos serviços. Critique,
sugira, elogie. É muito
importante a sua opinião
sobre nossos produtos! O
formulário é eletrônico. Para
acessá-lo use o QR code.

Novo acesso
>>> No último dia 29/04, o Núcleo de
Inteligência, Segurança e Transporte da JFCE
deu início à fase de testes do novo sistema
de acesso do edifício-sede. Passado o
processo de credenciamento dos
magistrados, servidores, colaboradores
terceirizados e estagiários, todos deverão
portar o novo crachá com tecnologia de
aproximação. O uso das catracas eletrônicas
requer dupla checagem: utilização do crachá
e da biometria. A partir de agora, o acesso
ao Edifício-Sede da JFCE pela Praça Murilo
Borges será privativo para magistrados e
servidores, ao passo que os demais usuários
deverão utilizar a entrada do Fórum Social,
na Rua Floriano Peixoto.

