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“[...] A justiça se revelava como algo distante e
intrincado, para ela./Depois de tudo voltava ao
normal. O juiz pediu calma, as mãos erguidas.
Esperem aí. As razões finais depois. O mais é
mérito e isso é comigo. Sou eu que vou decidir.
[...]”
(CARVALHO, Vladimir Souza. Intervenção. In:
CARVALHO, Vladimir Souza. Feijão de cego:
contos sergipanos. Curitiba: Juruá, 2009. p. 60)
Uma homenagem aos sergipanos
e um agradecimento a todos os magistrados federais da Seção Judiciária de
Sergipe (incluídas as Subseções), nas pessoas do Diretor e do Vice-Diretor do
Foro, Juízes Federais Gilton Batista Brito e Fernando Escrivani Stefaniu, e a
todos os servidores e terceirizados da Justiça Federal de Sergipe, nas pessoas
do Diretor da Secretaria Administrativa, Luís Carlos Soares Cavalcante, e dos
Agentes da Polícia Judicial Durval Teixeira Rocha Neto, Carlos Augusto da
Silva Carmo, Karl Eugen Cabral Veiga da Rocha, Damião Ulisses Mizael, José
Carlos Marques Santos e Rickley Menezes Barbosa, que prestaram importante
serviço de suporte, durante toda a permanência, em Sergipe, da equipe da
Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª Região.
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1 INTRODUÇÃO
Com o avanço da campanha de vacinação e a redução dos números
de internações e óbitos em decorrência da pandemia do COVID19, que vêm
conduzindo à reabertura das várias atividades privadas e públicas pelo país, a
Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª Região resolveu retomar, em
2021, as atividades correicionais ordinárias em sua plenitude, ou seja,
abarcando, além da verificação remota dos processos eletrônicos, selecionados
por amostragem, através da utilização de sistemas informatizados – Creta,
SEEU e Instant, esse último em uso pela primeira vez neste órgão censor e com
abrangência dos processos em curso nos sistemas PJe e PJe 2.X (PJe Nacional)
–, a parte presencial das correições nas Seções e Subseções Judiciárias que lhe
são vinculadas.
É certo que a obrigatoriedade do processo judicial eletrônico e os
avanços na virtualização do estoque de processos físicos ainda existentes
geraram a redução do quantitativo dos feitos em papel e, em alguns casos, o fim
desse acervo específico de processos, substituídos que foram pela modalidade
eletrônica.
Isso, contudo, não gerou a desnecessidade de realização da parte
presencial das correições, que sempre se destinou, não somente ao exame do
andamento dos processos, mas também à visitação e à conferência das
estruturas físicas (prédios), mobiliário e equipamentos, bem como à fiscalização
do funcionamento dos setores integrantes das Seções e Subseções Judiciárias
da 5ª Região, a partir das suas várias ações administrativas, e ao
estabelecimento de um diálogo mais estreito e direto com os magistrados
federais e servidores, com os representantes do Ministério Público Federal e da
Ordem dos Advogados do Brasil atuantes no correspondente Estado e com a
sociedade local.
O deslocamento do Corregedor-Regional da Justiça Federal da 5ª
Região e dos servidores integrantes da equipe de correição teve esses escopos,
típicos das atribuições do órgão, e, no momento atual, mais que isso, o propósito
de reconstrução e fortalecimento dos vínculos, de modo a pensar e a erguer as
pontes para a retomada, ainda que com nova configuração ou dinâmica, dos
trabalhos presenciais no pós-pandemia, afinal, é preciso voltar a sentir.
Com esse intuito, decidiu-se pela realização da parte presencial das
correições ordinárias, seguindo-se todas as normas e medidas de biossegurança
que as condições de saúde pública ainda exigem no atual momento, iniciandose com a Seção Judiciária de Sergipe, incluídas as Subseções Judiciárias de
Itabaiana, Estância, Lagarto e Propriá.
Este relatório se destina a apresentar os principais dados apurados
na correição ordinária realizada em agosto de 2021, nas unidades sergipanas da
Justiça Federal.
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2 ABERTURA DOS TRABALHOS
A correição ordinária na Seção Judiciária de Sergipe, instituída pela
Portaria nº 112/2021, publicada em 07 de junho de 2021, da CorregedoriaRegional da Justiça Federal da 5ª Região, cumpre o que determinam os arts. 27
e 28 do Regimento Interno da Corregedoria-Regional, atualizado pela Emenda
Regimental nº 5, de 29 de março de 2006, e atende ao disposto no art. 7º da
Resolução nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, e no art. 4º, I, da Resolução nº
49, de 02 de março de 2009, ambas do Conselho da Justiça Federal.
Os trabalhos de correição se iniciaram com a publicação da Portaria
acima referida, que fixou a realização dos trabalhos correcionais para os
períodos de 09 a 13 de agosto de 2021 (para a correição dos processos virtuais
em curso nos sistemas Creta, SEEU, PJe e PJe 2.X, nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,
8ª e 9ª Varas Federais e na Turma Recursal) e de 23 a 27 de agosto de 2021
(parte presencial da correição, abrangendo o exame de eventuais processos
físicos e eletrônicos adicionais e a visitação das instalações da Sede da Seção
Judiciária de Sergipe e das Subseções localizadas nos Municípios de Itabaiana,
Estância, Lagarto e Propriá).
O Juiz Federal Diretor do Foro, os Juízes Federais Titulares e
Substitutos das Varas Federais e da Turma Recursal da Seção Judiciária de
Sergipe, bem como os Diretores da Secretaria Administrativa, da Secretaria
Judiciária, das Varas e da Turma Recursal, foram devidamente cientificados
acerca da correição ordinária, por meio de comunicações encaminhadas por
esta Corregedoria-Regional.
Para dar conhecimento do início dos trabalhos da correição ordinária,
foram também cientificados o Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil, o Procurador-Chefe da Procuradoria da República, o Advogado-Chefe
da Advocacia Geral da União e o Defensor-Chefe da Defensoria Pública da
União, todos com atuação no Estado de Sergipe.
A equipe da parte presencial da correição ordinária, coordenada pelo
Corregedor-Regional, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho,
foi integrada pelo Juiz Federal Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo, Auxiliar
da Corregedoria-Regional, e pelos servidores, no trabalho de assessoria,
Luciana de Medeiros Fernandes, Maria Eduarda de Mendonça Barros, Josely
Mercês de Melo Santana, Patrícia de Almeida Montalvão Soares e José Luiz
Farias da Silva, indicados por meio da Portaria nº 159/2021, publicada em 20 de
julho de 2021, da Corregedoria-Regional.

5

3 METODOLOGIA
Consoante estabelece o art. 3º da Resolução CJF nº 496, de 13 de
fevereiro de 2006, a correição é atividade administrativa e, quando a realiza, o
Corregedor-Regional da Justiça Federal da 5ª Região atua como órgão
administrativo do respectivo Tribunal, não estando investido em atribuições
jurisdicionais.
A correição ordinária realizada na Seção Judiciária de Sergipe foi
dividida em duas partes: a) a eletrônica (de 09 a 13 de agosto de 2021), de
verificação dos processos virtuais previamente selecionados por amostragem; e
b) a presencial (de 23 a 27 de agosto de 2021), de análise de eventuais
processos físicos e eletrônicos adicionais e para a visitação das instalações da
Sede da Seção Judiciária de Sergipe, do Juizado Especial Federal de Aracaju e
das Subseções localizadas nos Municípios de Itabaiana, Estância, Lagarto e
Propriá, com a conferência das estruturas físicas (prédios), mobiliário,
equipamentos e procedimentos das correspondentes unidades.
Os seis pilares fundamentais, nos quais se ancorou a correição
ordinária da Seccional, foram os seguintes: 1. Gestão processual (organização
das unidades, divisão das tarefas e rotinas); 2. Desempenho quantitativo
(volume de processos distribuídos e julgados, dimensão dos acervos em
tramitação e suspenso, número de processos conclusos para despacho, decisão
ou sentença, efetivação das conciliações e cumprimento das metas do CNJ); 3.
Eficiência qualitativa (presteza no atendimento, qualificação dos servidores e
boas práticas); 4. Cumprimento da legislação e dos atos normativos expedidos
pelo CNJ, pelo CJF e pelo TRF5; 5. Conferência das dependências físicas,
mobílias e aparelhagens disponíveis nas unidades correicionadas; e 6. Diálogo
institucional.
O foco principal dos trabalhos correicionais consistiu em verificar se a
gestão processual e da unidade judiciária e os meios administrativos
disponibilizados para tanto permitem a boa prestação dos serviços judiciários.
Para subsidiar e oportunizar a participação das unidades
correicionadas nos trabalhos de correição, foram-lhes encaminhados
questionários de gestão, a serem por elas preenchidos. Trata-se de instrumento
que, por sua natureza, contribui, inclusive, para o autoconhecimento dos setores.
Ao lado dos formulários de gestão, a equipe da CorregedoriaRegional, conduzida pelo Corregedor-Regional, analisou, remotamente, da sede
do TRF5, os processos eletrônicos previamente selecionados, através dos
sistemas Creta e Instant (abrangente do PJe e do PJe 2.X), nos quais a correição
foi cadastrada, registrando informações, observações e recomendações acerca
dos seus andamentos, que constam, neste relatório, apontadas, em relação à
cada uma das unidades jurisdicionais correicionadas.
Para a formação da amostra dos processos do acervo total das Varas
Federais e da Turma Recursal, partindo-se dos dados planilhados pela Divisão
de Estatística do TRF5, foram selecionados feitos conclusos, ações civis
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públicas, ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, ações
populares, mandados de segurança coletivos, ações de desapropriação
(especialmente por interesse social para fins de reforma agrária), ações
coletivas, ações penais com réus presos, execuções penais, cartas precatórias,
entre outros feitos, notadamente em atenção às regras estabelecidas no art. 12,
parágrafo único, da Resolução CJF nº 496/2006 e nos arts. 31 a 33 do
Regimento Interno da Corregedoria-Regional.
Quanto às execuções penais, que também correm em meio virtual,
selecionadas, para fins de composição de amostra, as de distribuição mais
antiga em cada unidade judiciária com competência na matéria, foi observada a
tramitação através do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).
Na análise dos processos, sobretudo quanto ao evento demora, foram
considerados, fundamentalmente, os prazos referenciais dispostos na Instrução
Normativa nº 2/2021, da Corregedoria-Regional, publicada em 12 de abril de
2021.
Conquanto a Divisão de Estatística do TRF5 tenha apontado à
existência de alguns processos físicos residuais ainda em tramitação na
Seccional – 79 (setenta e nove) processos, em 30/07/2021, segundo os dados
colhidos no Portal Business Intelligence (BI) –, que foram arrolados e a lista
correspondente apresentada à Corregedoria-Regional, apurou-se, quando da
realização da parte presencial da correição, que eles não mais estavam em
tramitação, justificando-se o dado estatístico por fatores como problema no
lançamento de fase no sistema processual (estando, as unidades que o
relataram, em contato com o setor de suporte correspondente, para a adoção de
providências corretivas) ou a chegada de instâncias superiores (caso em que se
providencia a imediata virtualização, segundo informado pelas unidades que
indicaram essa situação). Foi constatado, ainda, que, em algumas unidades, os
processos físicos vistos no local, ali estavam: 1. por terem sido, recentemente,
desarquivados a pedido das partes, para alguma providência; 2. porque
aguardavam remessa ao arquivo; ou 3. porque provisoriamente mantidos na
Vara, embora já virtualizados.
Na parte presencial, na Sede, o Corregedor-Regional foi recebido,
juntamente com a sua equipe, na Seção Judiciária de Sergipe, pelo Diretor do
Foro, Juiz Federal Gilton Batista Brito, pelo Diretor da Secretaria Administrativa,
Luis Carlos Soares Cavalcante, e pelo Diretor do Núcleo Judiciário, Moisés
Adorno.
O Corregedor-Regional visitou as Varas Federais (inclusive as
localizadas nas Subseções Judiciárias em Municípios do interior do Estado, para
os quais se deslocou) e a Turma Recursal, passando pelos vários setores na
respectiva unidade, conversando com os magistrados e servidores,
oportunidade em que mantiveram diálogo a respeito dos aspectos que permeiam
a gestão, bem como realizou visitas a setores da Secretaria Administrativa. Na
Sede, deteve-se, também, por algum tempo, no CEJUSC, considerando,
inclusive, que acumula as atividades relacionadas ao Gabinete de Conciliação.
A equipe da Corregedoria-Regional também realizou visitações nos
vários setores e entrevistas com os Diretores da Secretaria Administrativa e do
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Núcleo Judiciário e os Diretores de Secretaria das Varas Federais e do Núcleo
da Turma Recursal.
Embora tenham sido notificados para tanto, o MPF e a OAB com
atuação em Sergipe não indicaram representantes seus ao acompanhamento
dos trabalhos de correição, situação acerca da qual a Corregedoria-Regional vai
atuar, sobretudo nas próximas correições, para favorecer esses encontros
interinstitucionais tão necessários ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários,
reiterando o compromisso da Justiça Federal com o diálogo.
Reunidos e consolidados todos os dados coletados, foram
submetidos à análise e serviram à elaboração deste relatório, para apresentação
ao Conselho de Administração (art. 18, II, do Regimento Interno do TRF5 e art.
34 do Regimento Interno da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª
Região), almejando-se que se destine a servir de importante fonte de subsídios
para efeito de aprimoramento dos serviços judiciários e ao planejamento
administrativo estratégico, em relação ao primeiro grau da Justiça Federal.
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4 OBJETIVOS
Consoante consta na Resolução CJF nº 49/2009, “os procedimentos
correcionais destinam-se a aferir, mediante indicadores e parâmetros
previamente definidos, a eficiência e a eficácia da atividade jurisdicional,
individual e coletiva, e a identificar possíveis deficiências, de forma a propor a
adoção de medidas tendentes ao constante aprimoramento da prestação
jurisdicional e a subsidiar o planejamento estratégico da Justiça Federal”, sendo
distribuídos, no âmbito da Justiça Federal, entre as Corregedorias-Regionais,
com atuação direta junto aos órgãos de primeiro grau, e a Corregedoria-Geral
da Justiça Federal, com atuação direta junto aos órgãos de segundo grau e,
excepcionalmente, também sobre os de primeiro grau.
De acordo com a Resolução CJF nº 496/2006, as atividades
correicionais “devem verificar o andamento dos processos, a observância dos
prazos, a regularidade dos serviços judiciários e cartorários, alcançando juízos,
juízes, serviços e servidores a eles vinculados” e têm por escopo “a busca da
eficiência e aprimoramento dos juízos e serviços administrativos, judiciários e
cartorários que lhes são afetos, bem assim a troca de experiências”, devendo
procurar “o esclarecimento de situações de fato, a prevenção de irregularidades,
o aprimoramento da prestação jurisdicional, a celeridade nos serviços cartorários
e, se for o caso, o encaminhamento para apuração de suspeitas ou faltas
disciplinares”.
Diálogo, integração e aperfeiçoamento estão na base das correições,
visando à excelência dos serviços prestados aos jurisdicionados pela Justiça
Federal.
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5 A SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
A Seção Judiciária de Sergipe é uma das 6 (seis) Seções que
compõem a jurisdição do TRF5, tendo, como Diretor do Foro, o Juiz Federal
Gilton Batista Brito e, como Vice-Diretor do Foro, o Juiz Federal Fernando
Escrivani Stefaniu, para o biênio 2021/2023, e a sua administração está
localizada no Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, Centro Administrativo
Governador Augusto Franco, na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.500, Bairro
Capucho, Aracaju/SE, em prédio próprio.
Além de toda a parte administrativa, na Sede da Seção Judiciária, na
capital do Estado, estão instaladas as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Federais, a Turma
Recursal do Juizado Especial Federal e o CEJUSC-JFSE (Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal em Sergipe).

Ao tempo da visita presencial, estava em andamento a recuperação da fachada do edifício
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Há, ainda, também na cidade de Aracaju, o Fórum Desembargadora
Margarida Cantarelli, situado na Praça Camerino, 227, Centro Histórico, no qual
funciona a 5ª Vara Federal, com competência para os feitos de JEF.

A jurisdição das Varas da Capital abrange os Municípios de Aracaju,
Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Divina Pastora, General
Maynard, Japaratuba, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro,
Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas, São Cristóvão e Siriri.
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Na Subseção Judiciária de Itabaiana/SE, a 6ª Vara Federal se localiza
na Rua Maria Souza Carvalho, 1, no Bairro Marianga, nas proximidades da
BR235, sendo abrigada pelo Fórum Desembargador Federal Vladimir Souza
Carvalho, tendo jurisdição abrangente dos Municípios de Campo do Brito,
Canindé do São Francisco, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Itabaiana,
Macambira, Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória,
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida, Poço Redondo,
Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Pedra Mole e Pinhão.

Na Subseção Judiciária de Estância/SE, funciona a 7ª Vara Federal,
no Fórum Ministro José de Castro Meira, que está situado na Praça Engenheiro
Jorge, s/n, com jurisdição que alcança os Municípios de Arauá, Boquim,
Cristianópolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Santa
Luzia do Itanhi, Pedrinhas, Tomar do Geru e Umbaúba.
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A 8ª Vara Federal está situada na Praça Rui Mendes, 21, Centro, no
Município de Lagarto, no primeiro andar de prédio pertencente ao Instituto
Nacional de Seguro Social, a sua jurisdição alcançando os Municípios de
Lagarto, Tobias Barreto, São Domingos, Simão Dias, Riachão do Dantas, Poço
Verde e Salgado.

Por fim, em solenidade de inauguração realizada no dia 26 de agosto
de 2021 (dentro do período da correição ordinária), a 9ª Vara Federal de Sergipe,
sediada em Propriá, passou a ter novas instalações, dividindo o espaço do prédio
onde está instalada a Vara do Trabalho no Município, localizado na Avenida João
Barbosa Porto, 1.600, Bairro Bela Vista.

13

A 9ª Vara Federal tem jurisdição que se espraia pelos Municípios de
Amparo do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Capela, Cedro de
São João, Gararu, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Itabi, Japoatã, Malhada
dos Bois, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Porto da
Folha, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.
Integram a Seção Judiciária de Sergipe os seguintes Magistrados
Federais, com as suas correspondentes lotações:
Vara

Sede

Nome

Condição

Funções
administrativas

1ª

Aracaju

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal

-

2ª

Aracaju

Ronivon de Aragão

Juiz Federal

-

Guilherme Jantsch

Juiz
Federal
Substituto

-

Edmilson da Silva Pimenta

Juiz
Federal
(designado
suplente
da
TR/SE,
sem
prejuízo
da
jurisdição
originária)

-

Sérgio Silva Feitosa

Juiz
Federal
Substituto

-

3ª

Aracaju

4ª

Aracaju

Fernando Escrivani Stefaniu

Juiz Federal

Vice-Diretor do
Foro

5ª

Aracaju

Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro
de Meneses

Juíza Federal

-

6ª

Itabaiana

Tiago José Brasileiro Franco

Juiz Federal

Diretor
Subseção

da

7ª

Estância

Rafael Soares Souza

Juiz Federal

Diretor
Subseção

da

Pedro Esperanza Sudário

Juiz
Federal
Substituto

-

8ª

Lagarto

Jailsom Leandro de Sousa

Juiz Federal

Diretor
Subseção

9ª

Propriá

Adriana Franco Melo Machado

Juíza Federal
(afastada para
prestar auxílio
na
Corregedoria

-

da
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Nacional
de
Justiça/CNJ)
Pedro Esperanza Sudário

Juiz
Federal
Substituto da 7ª
Vara/SE,
designado para
responder pela
9ª
Vara/SE,
sem prejuízo da
jurisdição
originária

Diretor
Subseção
exercício)

da
(em

TR – 1ª
Relatoria

Aracaju

Gilton Batista Brito

Juiz Federal

Diretor do Foro

TR – 2ª
Relatoria

Aracaju

Fábio Cordeiro de Lima

Juiz Federal

Presidência
TR

TR – 3ª
Relatoria

Aracaju

Marcos Antônio
Carvalho

Juiz Federal

-

Garapa

de

da

Observações: a) 1ª Vara - Especialização para processar e julgar as ações civis, assim como
os incidentes processuais, relativos a sequestro internacional de crianças (Resolução
TRF5/Pleno nº 6/2017, alterada pela Resolução TRF5/Pleno nº 15/2021); b) 3ª Vara - Comum
e Execuções Penais (Resolução TRF5 nº 27/2009); c) 4ª Vara – Competência privativa para
processamento e julgamento das Execuções Fiscais; d) 5ª Vara - Competência exclusiva para
processamento e julgamento das ações afetas ao Juizado Especial Federal; e) 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
Varas - Juizados Especiais Federais Adjuntos (Resoluções TRF5 nºs: 27/2009 e 10/2014); f)
As competências das Varas Federais, instaladas até o ano de 2009, foram consolidadas através
da Resolução TRF5 nº 27/2009.
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6 A SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SECAD)
Os dados analisados da área administrativa da Seção Judiciária de
Sergipe foram coletados através do formulário de gestão encaminhado por esta
Corregedoria-Regional e preenchido pelo Diretor da Secretaria Administrativa da
Seccional. Além disso, foram consideradas as informações colhidas na
entrevista presencial, quando foram visitados os vários setores abrangidos.
Os Juízes Federais Gilton Batista Brito e Fernando Escrivani Stefaniu
desempenham as funções, respectivamente, de Diretor e Vice-Diretor do Foro
da Seção Judiciária de Sergipe, desde 01/04/2021.
O Diretor da Secretaria Administrativa é o servidor Luis Carlos Soares
Cavalcante, que atuou nessa função de 01/12/2015 a 15/01/2018, voltando a
ocupá-la e nela se encontrando desde 05/04/2019.
6.1 Corpo funcional, cargos e funções da SECAD
Primeiramente, cumpre referenciar que não houve definição
normativa acerca do número de cargos efetivos para a Secretaria Administrativa
da Seção Judiciária de Sergipe.
6.1.1 Cargos efetivos vagos
Atualmente, encontram-se vagos, na Seccional sergipana, 11 (onze)
cargos, quais sejam:
CARGO VAGO

Nº DO ATO DE
VACÂNCIA

NOME DO
SERVIDOR QUE
DEU ORIGEM À
VACÂNCIA

MOTIVO DA
VACÂNCIA

Analista Judiciário - Área
Judiciária - Espec. Oficial de
Justiça Avaliador Federal

423/2017-TRF5

Lourdes Neide
Oliveira da Rocha Lotação: 3ª
Vara/CEMAN

Aposentadoria

Analista Judiciário - Área
Judiciária - Espec. Oficial de
Justiça Avaliador Federal

571/2017-TRF5

Maria Ilda Nogueira
Silva - Lotação: 3ª
Vara /CEMAN

Aposentadoria

Analista Judiciário - Área
Judiciária - Espec. Oficial de
Justiça Avaliador Federal

076/2018-TRF5

José de Souza
Campos - Lotação:
1ª Vara/CEMAN

Aposentadoria
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Analista Judiciário - Área
Judiciária - Espec. Oficial de
Justiça Avaliador Federal

463/2020-TRF5

Francisco Melo de
Novais Junior Lotação: 2ª Vara

Aposentadoria

Analista Judiciário - Área
Judiciária

407/2018-TRF5

Carmen Miranda
Fernandes de Lima Lotação anterior: 2ª
Vara/CEMAN Lotação alterada: 5ª
Vara – devido ao
Doc. SEI 2198389

Aposentadoria

Analista Judiciário - Área
Administrativa

229/2018-TRF5

Ivana Lima P.
Seabra - Lotação
anterior: 2ª
Vara/CEMAN Lotação alterada:
SECAD (SAI) - Doc.
SEI 1802605

Aposentadoria

Analista Judiciário - Área
Administrativa

517/2017-TRF5

Maria Thereza Mafra
Chukr - Lotação: 7ª
Vara

Aposentadoria

Técnico Judiciário - Área
Administrativa - Esp.
Segurança e Transporte

384/2018-TRF5

Edivaldo Raimundo
da Silva - Lotação: 4ª
Vara

Aposentadoria

Técnico Judiciário - Área
Administrativa - Esp.
Segurança e Transporte

216/2019-TRF5

Anselmo José
Correa – Lotação: 1ª
Vara

Aposentadoria

Técnico Judiciário - Área
Administrativa

325/2019-TRF5

Mary Karla Passos
de Santana –
Lotação 2ª Vara

Aposentadoria

Técnico Judiciário - Área
Administrativa

141/2020-TRF5

Carlos Otávio Reis
de Souza – Lotação:
7ª Vara

Aposentadoria

6.1.2 Servidores ocupantes de cargos efetivos na SECAD que
estão cedidos a outros órgãos públicos
Há 1 (uma) servidora, cargo de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, cedida ao TRF5, e 3 (três) servidores, executando
provisoriamente as suas atribuições na 5ª Vara Federal de Sergipe.
6.1.3 Corpo de servidores efetivos
A SECAD conta com 42 (quarenta e dois) servidores efetivos, nos
seguintes cargos e com as seguintes funções:
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Nome

Cargo efetivo

Ocupa
FC/CJ

Grau de
instrução

Área de formação

Williams Noia
Ribeiro

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Pós-Graduado

Direito Processual
Civil

Eva de Fátima
Macedo Lotufo

Analista Judiciária Área Judiciária

FC-05

Pós-Graduada

Direito Administrativo

Juliana
Mendonça de
Souza

Analista Judiciário Área Judiciária

FC-04

Pós-Graduada

Direito Processual
Civil

Joyce Oliveira D.
Hussain

Analista Judiciário Área Apoio
Especializado
Medicina

Não

Especialização

Gastroenterologia

Jairo Oliveira
Ramos

Analista Judiciário Espec. Exec.
Mandados

FC-03

Pós-Graduado

Direito Civil e
Processual Civil

Rosa Cecília
Chrisóstomo de
Vasconcelos

Analista Judiciário Área Administrativa

Não

Pós-Graduada

Gestão de Pessoas

Aroldo José do
Nascimento

Analista Judiciário Área Administrativa

FC-04

Ensino
Superior

Direito

Lucas da Silva
Bernardino

Analista JudiciárioÁrea Apoio
Especializado
Contadoria

FC-04

Pós-Graduado

Contabilidade
Pública

Ana Nivalda
Habib Mendonça
Leite

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Pós-Graduada

Direito Processual
Civil

Antonio Audes
Araquan Batista

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-04

Ensino
Superior

Administração de
Empresas

Antônio Cerqueira
Moura

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino Médio

Ariovaldo Rocha
Macedo

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino
Superior

Ciências Contábeis

Edmilson Farias
Santos

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino
Superior

Direito

Renato Feigl
Câmara

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino
Superior

Direito

Ednaldo Batista
dos Santos

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-04

Pós-Graduado

Direito Tributário
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Geraldo de
Santana

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-04

Pós-Graduado

Gestão de Recursos
Humanos

Marcos Stwart de
Araújo

Técnico Judiciário Área Administrativa

Não

Pós-Graduado

Gestão Ambiental

Maria Feliciana
Correia

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-03

Ensino Médio

Rosilvado
Fernandes Alves

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-03

Ensino Médio

Adriana Santana
Santos

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Pós-Graduada

Auditoria e Perícia
Contábil

Sônia Denise
Guimarães de
Oliveira Mitidieri

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-06

Pós-Graduada

Direito do Trabalho

Adauton Luiz
Borél

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-06

Pós-Graduado

Gestão Pública

Flávia
Nascimento de
Araújo

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino
Superior

Direito

Maria Tereza L.
Bezerra

Técnico Judiciário Área Administrativa

Não

Pós Graduada

Direito Público

Alexsandro da
Silva Lima

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-04

Pós-Graduado

Gestão Pública

Genivalda
Cardoso da Silva

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Ensino
Superior

Direito

Danilo de
Santana Bezerra

Técnico Judiciário Área Administrativa

Não

Superior
Incompleto

Celda Mota
Fontes

Técnico Judiciário Área Administrativa

FC-05

Pós-Graduada

Gestão e Políticas
Públicas

Andrews Monteiro
Almeida

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

FC-05

Pós-Graduado

Direito Público

Carlos Augusto
da Silva Carmo

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

Não

Ensino Médio

Damião Ulisses
Mizael

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

Não

Ensino Médio

Sérgio Pereira do
Carmo

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

Não

Ensino Médio
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Rickley Menezes
Barbosa

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

Não

Pós-Graduado

Direito Constitucional

Moisés Adorno

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

FC-06

Pós-Graduado

Direito Público

Flávio Cardozo
de Albuquerque

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

FC-05

Pós-Graduado

Direito Administrativo

Luiz Pereira Lima

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

Não

Ensino Médio

José Menezes
Neto

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

FC-05

Ensino Médio

Sidnei Silva
Gonçalves

Técnico Judiciário Esp. Segurança e
Transporte

FC-05

Ensino Médio

Fernanda Teles
Querino

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

FC-04

Pós Graduada

Paulo José
Rolim Braga Filho

Técnico Judiciário Área Apoio
Especializado
Informática

FC-05

Ensino
Superior

Durval Teixeira
Rocha Neto

Técnico Judiciário Espec. Segurança e
Transporte

José Cícero dos
Santos

Técnico Judiciário –
Área Apoio
Especializado
Informática

Acerca dos estágios, foi informado, na entrevista presencial, que, em
2016, houve a rescisão dos contratos dos estagiários, em razão das limitações
orçamentárias, realizando, recentemente, a Seção Judiciária, processo seletivo
próprio, do qual decorreu a contratação de 2 (dois) estagiários para a área
administrativa, 1 (um) de Web Design e 1 (um) de Jornalismo. Foi referida,
ademais, a celebração de convênio com a UNIT (Universidade Tiradentes), para
a admissão de novos estagiários, o que deve ocorrer em breve, segundo
relatado.
6.2 Organização e divisão do trabalho
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O horário de abertura e encerramento do expediente na parte
administrativa da Seção Judiciária é das 9 (nove) às 18 (dezoito) horas.
Foi informado, no formulário de gestão, que a SECAD possui
organograma
acessível
através
do
endereço
eletrônico
https://www.jfse.jus.br/inst-organograma.html, aprovado pela Resolução Pleno
nº 3/2020, do Conselho de Administração do TRF5, bem como que as suas
atribuições (assim como as do Núcleo Judiciário) estão identificadas na Portaria
da Direção do Foro (SJSE) nº 36/2021.
Compõem a parte administrativa da Seção Judiciária (Sede) os
seguintes setores, identificados juntamente com os servidores que os integram
(conforme a numeração constante do organograma antes mencionado):
A – DIRETORIA DO FORO
1. GABINETE DO JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO – 6 (seis)
servidores
1.1. Seção de Assessoria Jurídica
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Alaim Matos H. Nascimento
(Requisitado do TRE)
1.2. Seção de Auditoria Interna
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Flávio Cardozo de Albuquerque
(Quadro)
1.3. Seção de Assessoria de Comunicação
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Najara Lima B. Garcia (Requisitada do
IFES)
1.4. Seção de Gestão Integrada
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Juliana Guimarães de Carvalho
(Removida via Sinar)
1.5. Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania
(Cejusc)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Danilo de Santana Bezerra (Quadro)
e Vera Lúcia Costa (sem função comissionada)
3. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
3.1. Gabinete do Diretor de Secretaria – 9 (nove) servidores
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(01) Diretor de Secretaria – CJ-03 – Luis Carlos Soares Cavalcante
(Requisitado da Justiça Federal)
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Eva de Fátima Macedo Lotufo
(Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Cláudia Neves Tavares (Requisitada
do Estado) e Rosivaldo Fernandes Alves (sem função comissionada)
3.1.1. Setor Técnico de Contabilidade
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Lucas da S. Bernardino (Quadro)
3.1.2. Seção de Planejamento e Gestão Socioambiental
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Genivalda Cardoso da Silva (Quadro)
3.1.3. Seção de Orçamento e Finanças
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – José Menezes Neto (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Eloi Junio Frota Monteiro
(Requisitado de Município)
(01) Assistente-Técnico III – FC-03 – Ana Lúcia de Oliveira (Requisitada do
Estado)
3.1.4. Núcleo de Administração – 27 (vinte e sete) servidores, sendo que 3
(três) servidores estão lotados provisoriamente na SECAD e 1 (um) exerce
suas atribuições na 5ª Vara Federal
3.1.4.1. Gabinete do Diretor de Núcleo
(01) Diretor de Núcleo – FC-06 – Willams Nóia Ribeiro (Quadro)
(01) Assistente-Técnico III – FC-03 – Gilmara Alves S. Morais (Requisitada
de Município)
3.1.4.1.1. Seção de Engenharia
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Rúbia Teixeira Moisinho (Requisitada
do Estado)
(02) Supervisor-Assistente – FC-04 – Dayse Silva dos Santos (Requisitada
de Município) e Pedro Rodrigo de Menezes Ameida (Requisitado de
Município)
(01) Assistente-Técnico III – FC-03 – Allan F. Araújo (Requisitado de
Município)
3.1.4.1.2. Seção de Administração Predial
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Ana Paula Leão Lima (Requisitada do
Estado)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Sirley de Jesus Oliveira (Requisitada
de Município)
3.1.4.1.3. Seção de Segurança Institucional e Transportes
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Andrews Monteiro Almeida (Quadro)
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(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Roberto de O. Rolemberg
(Requisitado da JF)
(01) Auxiliar Especializado – FC-02 – Paulo Henrique Melo Barreto
(Requisitado do Estado) e Carlos Augusto da Silva Carmo, Sérgio Pereira
do Carmo, Rickley Menezes Barbosa, Luiz Pereira Lima, Durval Teixeira
Rocha Neto, Karl Eugen Cabral Veiga da Rocha, Gilvandro S. Figueiroa,
Damião Ulisses Mizael e José Carmos M. dos Santos (todos sem função
comissionada)
3.1.4.1.4. Seção de Licitações e Contratos
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Flávia Nascimento de Araújo (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Juliana Mendonça de Souza (Quadro)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Jairo Oliveira Ramos (Quadro)
3.1.4.1.5. Seção de Material e Patrimônio
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Renato Feigl Câmara (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Antonio Audes Araquan Batista
(Quadro) e Marcos Stwart de Araújo (sem função comissionada)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Edilson Silva Souza (Requisitado
Est/Municipal)
3.1.5. Núcleo de Gestão de Pessoas – 14 (catorze) servidores
3.1.5.1. Gabinete do Núcleo de Gestão
(01) Diretor de Núcleo – FC-06 – Sônia Denise G. O. Mitidieri (Quadro)
(01) Supervisor – Assistente – FC-04 – VAGO
3.1.5.1.1. Seção de Legislação de Pessoal
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Sandra Cristina Mota Silveira Machado
(Requisitada do Estado)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Alexandre de A. S. Melo (Exerc. Prov.
JF)
3.1.5.1.2. Seção de Cadastro, Provimento e Vacância
(01) Supervisor – FC-05 – Adriana Santana Santos (Quadro)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Maria Feliciana Correa (Quadro)
3.1.5.1.3. Seção de Folha de Pagamento
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Edmilson Farias Santos (Quadro)
(02) Supervisor-Assistente – FC-04 – Alexsandro da Silva Lima (Quadro) e
Ednaldo B. dos Santos (Quadro)
3.1.5.1.4. Setor de Atenção à Saúde Funcional
(01) Supervisor – FC-05 – Cícero Santos Estevam (Requisitado de
Município)
(02) Assistente Técnico III – FC-03 – Maria Odete Santos (Requisitada do
Estado) e Eliane Gonçalves B. Marques (Removida)
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3.1.5.1.5. Seção de Treinamento e Desenvolvimento
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Celda Mota Fontes (Quadro)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Maria Tereza Lima Bezerra (Quadro)
3.1.5.1.5.1. Setor Técnico de Apoio à ESMAFE
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Luciana Pereira Felix (Removida)
3.1.6. Núcleo Judiciário – 17 (dezessete) servidores (sendo que 2 (dois)
deles exercem suas atribuições na 5ª Vara Federal)
3.1.6.1. Gabinete do Diretor de Núcleo
(01) Diretor de Núcleo – FC-06 – Moisés Adorno (Quadro)
(01) Supervisor Assistente – FC-04 – Marcel Oliveira Aragão (Requisitado
do Estado).
3.1.6.1.1. Seção de Atendimento e Protocolo
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Ana Nivalda Habib (Quadro)
(03) Assistente Técnico III – FC-03 – Reginaldo Rocha de Oliveira
(Requisitado do Estado), Maria do Carmo Jesus Santos (Requisitada do
Estado), Dilton Feitosa Corbal (Requisitado do Estado) e Rosa Cecília C.
de Vasconcelos (sem função comissionada)
3.1.6.1.2. Seção de Contadoria
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Ariovaldo Rocha Macedo (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Aroldo José do Nascimento (Quadro)
(01) Assistente Técnico III – FC-03 – Keila Dantas de Carvalho (Estado)
3.1.6.1.3. Seção de Arquivo e Depósito Judicial
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Antonio Cerqueira Moura (Quadro)
(01) Assistente Técnico III– FC-03 – Giselda dos Santos Barros
(Requisitada da União)
3.1.6.1.4. Seção de Central de Mandados
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Geraldo de Santana (Quadro)
(01) Supervisor Assistente – FC-04 – Fernanda Teles Querino Oliveira
(Quadro)
3.1.6.1.5. Seção de Atendimento e Protocolo do JEF
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Luciene Conceição Soares (Quadro)
3.1.6.1.6. Seção de Contadoria do JEF
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Cleverton Souza Santos (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente– FC-04 – Eliane Batista Silva (Requisitada do
Estado)
3.1.7. Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação – 8 (oito)
servidores
24

3.1.7.1. Gabinete do Diretor de Núcleo
(01) Diretor de Núcleo – FC-06 – Adauton Luiz Borel (Quadro)
(01) Supervisor-Assistente – FC-04 – Márcio Matos Lima Barreto
(Requisitado de Estado/Município)
3.1.7.1.1. Setor Técnico de Atendimento de TIC
(01) Assistente-Técnico III – FC-03 – Gilvan Santos Oliveira (Removido)
3.1.7.1.2. Seção de Sistemas
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Sidnei Silva Gonçalves (Quadro)
3.1.7.1.3. Seção de Infraestrutura
(01) Supervisor – FC-05 – Paulo José Rolim B. Filho (Quadro) e Arian
Dantas Meneses (sem função comissionada)
3.1.7.1.4. Seção de Desenvolvimento
(01) Supervisor de Seção – FC-05 – Aldo Siqueira Távora (Requisitado do
Estado)
(01) Assistente-Técnico III – FC-03 – José Cícero dos Santos (Quadro)
Cumpre ressaltar, ainda, neste tópico, as atribuições dos Diretores da
Secretaria Administrativa e do Núcleo Judiciário:
Secretaria Administrativa

Núcleo Judiciário

1. Despachar com o Diretor do Foro os
processos e os expedientes da Direção
Administrativa;

1. Coordenar o planejamento e a execução
dos planos de trabalho e cronogramas de
atividades do Núcleo, com vistas à otimização
dos procedimentos e ao alcance dos
resultados;

2. Assessorar diretamente o Diretor do Foro
na análise de processos administrativos;
3. Assessorar o Diretor do Foro nos eventos,
realizando as tarefas designadas de sua
competência;
4. Coordenar a execução dos serviços do
Gabinete da Direção da Secretaria
Administrativa e a instrução, o controle e o
andamento dos processos das unidades
vinculadas à Diretoria do Foro;
5.
Analisar
todos
os
processos
administrativos, petições e comunicações
oficiais, dentro do âmbito de competência da
Secretaria Administrativa, sob a orientação do
Diretor do Foro;
6. Manter contato com autoridades em outras
Seções e Poderes, sempre que necessário e
em decorrência de suas atividades
funcionais;

2. Gerenciar o desempenho dos servidores
das unidades que lhe são vinculadas, tendo
como referência o Plano Estratégico da
Justiça Federal, as competências da Justiça
Federal e as técnicas relacionadas à
liderança, habilidades e estratégias na área
de Gestão de Pessoas;
3. Coordenar, controlar e fiscalizar as
atividades referentes a recebimento de
petições, autuação, classificação, distribuição
e arquivamento de processos físicos;
4. Controlar e fiscalizar a realização e
atualização de cálculos judiciais;
5. Coordenar a prestação de informações
processuais na Seção Judiciária;
6. Prestar apoio funcional aos Juízes e aos
titulares das Secretarias das Varas, quando
solicitado;
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7. Coordenar a expedição de ofícios e demais
comunicações oficiais da competência da
Secretaria Administrativa, assinando-os para
devido cumprimento;
8. Coordenar e controlar o desempenho das
subunidades diretamente vinculadas, com
vistas a excelência funcional, através da
determinação de esquema de trabalho,
inclusive dos estagiários;
9. Acompanhar a utilização dos créditos
orçamentários e os adicionais, bem como sua
execução financeira;
10. Submeter ao Diretor do Foro a proposta
orçamentária da Seção Judiciária para o
exercício imediato;
11. Submeter ao Diretor do Foro planos de
ação relativos à destinação dos recursos
orçamentários;
12. Submeter propostas de normas, inclusive
de segurança interna para aprovação da
Direção do Foro;
13. Manter interlocução com o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região nas matérias
de interesse da Seção Judiciária, objetivando
fortalecer a integração regional;
14. Observar o cumprimento das normas
administrativas
e
técnicas
no
desenvolvimento das atividades da Direção;
15. Gerenciar o desempenho dos servidores
as unidades vinculadas ao Gabinete da
Direção do Foro e ao Gabinete da Direção
Administrativa, tendo como referência o Plano
Estratégico
da
Justiça
Federal,
as
competências da Justiça Federal e as
técnicas relacionadas à liderança, habilidades
e estratégias na área de Gestão de Pessoas;

7. Prestar suporte (nível 1) aos usuários
internos e externo do sistema do PJe;
8. Encaminhar ao suporte (nível 2) do TRF5
as demandas do PJe, cuja solução não tenha
sido possível no âmbito da Seção Judiciária;
9. Atuar como gestor local e validador do
cadastro dos profissionais (advogados,
peritos, tradutores e intérpretes) no sistema
de Assistência Judiciária Gratuita–AJG/CJF;
10. Elaborar a escala de plantão e distribuição
da Seção Judiciária;
11. Atuar como coordenador administrativo
e/ou master do sistema do Portal Judicial da
CAIXA e demais sistemas da área judiciária,
ressalvados aqueles cuja gestão esteja a
cargo da Secretaria Judiciária e da
Corregedoria-Regional, ambas do TRF5;
12. Realizar a validação do cadastro dos
advogados no sistema PJe, no caso de existir
inconsistência de dados;
13. Realizar o cadastramento mensal dos
plantonistas no sistema PJe, bem como no
portal eletrônico da JFSE;
14. Atender as diligências solicitadas pela
Secretaria Judiciária do TRF5;
15. Atuar como gestor local e validador de
usuários
da
JFSE
nos
sistemas
CNIS/SAT/GID/Plenus;
16. Observar o cumprimento das normas
administrativas
e
técnicas
no
desenvolvimento das atividades da Direção;
17. Desempenhar outras atribuições típicas
da unidade, e demais delegadas por
autoridade superior.

16. Desempenhar outras atribuições típicas
da unidade, e demais delegadas por
autoridade superior.

6.2.1 Contadoria
A Contadoria possui horário de funcionamento das 9 (nove) às 18
(dezoito) horas.
O setor atende todas as unidades judiciárias federais da Capital,
inclusive JEF (para questões mais simples).
Foram identificados, em 02/08/2021 (quando do preenchimento do
formulário de gestão), 274 (duzentos e setenta e quatro) processos em
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andamento no setor, sendo 273 (duzentos e setenta e três), em curso no sistema
PJe, e 1 (um), em tramitação no SEEU.
A Contadoria conta com 4 (quatro) servidores, que têm as seguintes
formações: Ariovaldo Rocha Macedo: Ensino Superior em Ciências Contábeis;
Aroldo José do Nascimento: Ensino Superior em Direito, com Especialização em
Administração de Recursos Humanos no Setor Público; Eliane Batista Silva:
Ensino Superior em Ciências Contábeis, com Especialização em Gestão Fiscal
e Planejamento Tributário; e Cleverton Souza Santos: Ensino Superior em
Engenharia Elétrica, com Mestrado em Matemática.
Comparativamente com a última correição, realizada em 2019, a força
de trabalho permanece a mesma (4 (quatro) servidores).
Segundo informado no formulário de gestão, o tempo médio de
permanência dos processos no setor é de 30 (trinta) dias úteis, para processos
de baixa complexidade (a exemplo do cálculo de custas judiciais e da atualização
simples), e de 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias úteis, para processos de média e
alta complexidade. Cotejado com o declarado na correição de 2019, esse tempo
médio é maior do que o anteriormente praticado, de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias.
No referido questionário de gestão, foram ainda identificados os 10
(dez) processos mais antigos em tramitação no setor (ao tempo do
preenchimento do documento), com as datas de chegada, observando-se que,
naquele momento, já havia extrapolação do prazo médio mencionado (datas de
chegada: 01/03/2021, 03/03/2021, 05/03/2021, 14/03/2021, 15/03/2021,
16/03/2021, 17/03/2021, 18/03/2021, 22/03/2021 e 23/03/2021).
É de se ressaltar que a relação do número de processos com o
quantitativo de servidores em atividade no setor é de 68,5 (sessenta e oito
inteiros e cinco décimos) processos por servidor (274/4 = 68,5). Em 2019, essa
relação era de 16,5 (dezesseis inteiros e cinco décimos). Comparativamente
com a situação encontrada na correição anterior (2019), observa-se uma
elevação importante no número de processos localizados no setor: em 2019,
eram 65 (sessenta e cinco) processos; em 2021, contou-se mais que o
quádruplo. Na visita presencial, foi confirmado esse aumento expressivo.
Segundo afirmado, por ocasião da parte presencial da correição, a
análise dos processos é feita, de regra, segundo a ordem cronológica de
chegada no setor, exceto nos casos de urgência ou mais singelos.
No tocante à participação, nos últimos 2 (dois) anos, em cursos de
aperfeiçoamento compatíveis com a atividade desempenhada, foi informado que
os servidores da Contadoria realizaram os seguintes:
CURSO
Cálculos Bancários para Contadores Judiciais
(concluído em 04/12/2019)

SERVIDOR PARTICIPANTE
Ariovaldo Rocha Macedo
Aroldo José do Nascimento
Eliane Batista Silva
Cleverton Souza Santos
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Cálculos Previdenciários
02/09/2020)

(concluído

em

Ariovaldo Rocha Macedo
Aroldo José do Nascimento
Cleverton Souza Santos

Microsoft Excel, Nível Básico (concluído em
23/11/2020)

Eliane Batista Silva

Microsoft Excel, Nível Avançado (concluído
em 14/12/2020)

Eliane Batista Silva
Cleverton Souza Santos

6.2.2 Segurança e Transporte
Em relação à participação em cursos de atualização dos servidores
da área de Segurança e Transporte, nos últimos 2 (dois) anos, foi informada a
oferta, especificamente, de 2 (dois) cursos, com os respectivos participantes:
CURSO
Oficina sobre defesa pessoal para agentes de
segurança da JFSE (concluída em
30/08/2019)

SERVIDOR PARTICIPANTE
Adelson de Oliveira Santos
Cleverton Bispo Santos
Damião Ulisses Mizael
Genilson Ferreira da Silva
Gilvandro Soares Figueiroa
Givanilton Araújo Souza
José Carlos Marques Santos
José Leandro Santana Menezes
José Luis Lopes Lima
Josevaldo Nascimento dos Santos
Luciana Chagas Scapolatempore Bernis
Mávio Carozo Alves
Paulo Henrique Melo Barreto
Rickley Menezes Barbosa
Roberto de Oliveira Rolemberg
Robson Santos de Alcântara
Sérgio Pereira do Carmo

Curso de reciclagem GAS 2020 (concluído
em 19/06/2020)

Karl Eugen Cabral Veiga da Rocha

Sobre os veículos, a Seção Judiciária conta, atualmente, com 16
(dezesseis) unidades desse tipo de bem, assim especificadas:
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MODELO

ANO

PLACA

KM

Mitsubish L200
Outdoor

2009

JGL-4721

54309

Mitsubish L200
Outdoor

2008

IAJ-3635

44290

Renault Master
Furgão

2018

QME-5815

10095

Renault Logan Expr
1.6

2014

QKR-3061

24737

Renault Logan Expr
1.6

2014

QKR-3057

21407

Ford Focus 2L Flex

2011

NVM-8142

72008

Peugeot 207 SW XR

2011

NVJ-8502

23085

Peugeot 207 SW XR

2011

NVJ-5382

29815

Peugeot 207 SW XR

2012

NVN-2784

26072

Peugeot Boxer
M330M

2011

NVJ-4831

70340

VW-Parati 1.6

2008

IAD-9762

49304

VW-Spacefox

2008

IAL-5989

53995

VW-Virtus 1.6 CVT

2019

QMI-2562

11336

Fiat Palio Week
Trekking

2012

NVN-3886

103164

Citroen C4 Pallas

2012

PFV-3734

37968

Nissan Sentra 2.0SV
CVT

2019

QMI-9755

3407

O controle de saída de veículos oficiais é realizado por meio do
sistema SISVEÍCULOS-JFSE e a quantidade de combustível autorizada pela
Direção do Foro, para cada veículo, é de 40 (quarenta) Litros/mês.
Quanto à ocorrência de sinistro, em relação aos veículos oficiais, foi
relatado que houve apenas 1 (um), nos últimos 2 (dois) anos, mais
especificamente em 30/06/2021, tendo sido adotadas as medidas
administrativas constantes do Processo SEI nº 0001752-18.2021.4.05.7300.
Consultados os autos desse PA, verifica-se que o acidente de trânsito
ocorreu em 30/06/2021 e envolveu o veículo de placa IAD-9762, dele decorrendo
apenas danos materiais, bem como que o automóvel já foi recuperado, mediante
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cobertura realizada pela seguradora da condutora do veículo particular envolvido
no sinistro, e já se encontra no estacionamento do prédio-sede.
Na visita presencial realizada, não foram encontradas situações
discrepantes das informadas no formulário de gestão.
6.2.3 Recepção
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O controle de acesso de pessoas ao prédio-sede da Seção Judiciária
de Sergipe é realizado na recepção, com o cadastramento de nome, CPF e
registro fotográfico. Em seguida, o visitante cruza o portal detector de metais e
recebe o crachá correspondente.
Quando da visitação presencial, verificou-se, também, a utilização de
aferidor de temperatura na entrada.
Além disso, foi mencionada a existência de projeto para a alteração
da recepção, que está sendo implementado aos poucos.
6.2.4 Licitações e Contratos
Segundo informado pela SECAD, existiam, na data do preenchimento
do questionário de gestão, 3 (três) processos licitatórios em andamento:
LICITAÇÃO

OBJETO

SITUAÇÃO

PA SEI 000142862.2020.4.05.7300

SRP para aquisição de materiais
médicos e equipamentos de proteção
individual contra a COVID19

Regular
(aguardando
homologação)

PA SEI 000053889.2021.4.05.7300

Contratação de empresa para prestação
de serviço de tecnologia da informação e
comunicação, que consiste em acesso à
internet através de link com velocidade
mínima de 100 (cem) Mega bits por
segundo (Mbps)

Regular (análise
proposta)

da
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PA
SEI
000231983.2020.4.05.7300

SRP para contratação de serviço de
reposição de vidros e espelhos
danificados, incluindo o fornecimento
dos vidros, espelhos, materiais, mão de
obra e equipamentos necessários para
instalações

Com
pendência
(aguardando razões /
contrarrazões
de
recurso)

Questionado, quando da realização da parte presencial da correição,
acerca da pendência apontada em relação ao último procedimento
administrativo licitatório, o Diretor da SECAD informou que ela foi superada,
apresentando, na ocasião, documentação comprobatória de que a licitação foi
concluída, com a emissão do competente termo de homologação e a assinatura
da ata de registro de preços.
Demais disso, na visita feita à Seção de Licitação e Contratos da
Seccional, verificou-se que há acompanhamento dos prazos contratuais
(inclusive visualmente, em lousa) e, solicitada pela equipe da CorregedoriaRegional, foi entregue a lista dos contratos administrativos em curso, nos quais
não se verificou qualquer inconsistência.
Em relação à participação em cursos de aperfeiçoamento pelos
servidores do setor, foi informado que apenas 1 (um) deles (Jairo Oliveira
Ramos) realizou curso sobre pregão eletrônico, concluído em 04/06/2019.
6.2.5 Central de Mandados
Segundo os dados fornecidos no questionário de gestão, a CEMAN
(Central de Mandados) da Seccional sergipana, coordenada pela Juíza Federal
Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Menezes, foi regulamentada pela Portaria
Conjunta nº 1, de 12/01/2018, constante no PA SEI nº 000005649.2018.4.05.7300, e pela Instrução Normativa nº 1, de 25/03/2019, e funciona
no primeiro andar do edifício sede da Seção Judiciária de Sergipe, estando
lotados no referido setor 18 (dezoito) Analistas Judiciários - Executantes de
Mandados e 2 (dois) Técnicos Judiciários (Supervisor e Supervisora Assistente).
O setor está equipado com 11 (onze) computadores de mesa, 10 (dez)
scanners e 6 (seis) impressoras. A sala também dispõe de 2 (dois) ramais
telefônicos, sendo 1 (um) deles autorizado para realizar chamadas locais para
telefone fixo. Aos Oficiais de Justiça plantonistas, foram disponibilizados 2 (dois)
aparelhos celulares (com linha).
A distribuição dos expedientes aos oficiais de justiça ocorre às
segundas e às quintas-feiras, conforme disposto em norma interna, obedecendose ao zoneamento previamente estabelecido. Por sua vez, os expedientes a
serem cumpridos em cidades que integram a área de jurisdição da sede,
excetuando-se a capital Aracaju, são distribuídos sob a forma de rodízio,
segundo a ordem alfabética na relação nominal dos oficiais de justiça. Os oficiais
de justiça cumprem a escala de plantão, nos termos da portaria mensal emitida
pela Direção do Foro.
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O controle de prazo é realizado semanalmente, através de expedição
de relatórios específicos dos sistemas PJe, PJe 2.X e SEEU e, ainda, através do
SEI, para os expedientes originários no sistema Creta, sendo, em relação a esse
último, realizado manualmente.
6.2.6 Tecnologia da Informação
Em consonância com as informações prestadas pela Seccional, a
formação técnica dos servidores do setor de Tecnologia da Informação é a
seguinte:
SERVIDOR

FORMAÇÃO

Adauton Luiz Borel

Cursos superiores em Administração e
Teologia. Especializações em Gestão Pública
e Ciência da Religião. Fez diversos cursos de
curta duração em temas de TI e experiência
em informática desde a implantação do uso
na JFSE

Aldo Siqueira Távora

Curso superior em Desenvolvimento e
Aplicações da Web. Experiência em
Desenvolvimento de Sistemas

José Cícero dos Santos

Curso
superior
em
Análise
e
Desenvolvimento de Sistemas. Experiência
em Administração de Servidores Linux; ETL
de Dados (BI)

Sidnei Silva Gonçalves

Curso superior incompleto (Direito)

Arian Dantas Meneses

Curso superior completo em Sistemas de
Informação.
Especialização
em
Desenvolvimento
de
Soluções
Web.
Experiência em Gerência e Troubleshoot de
servidores de virtualização vSphere VMware.
Implantação, gerência e troubleshoot de
ambientes de backup Veritas Netbackup.
Gerência de Storages Dell e Huawei

Gilvan Santos Oliveira

Curso
superior
em
Pedagogia.
Especialização em Educação Infantil

Márcio Matos Lima Barreto

Curso superior em Processamento de Dados

Paulo José Rolim Braga Filho

Curso superior em Ciência da Computação
pela Universidade de Brasília. Experiência em
TI em diversos órgãos como Universidade
Federal de Sergipe, STJ e Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe
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Quanto aos equipamentos da unidade, foi relatado que estão em
perfeito estado e são compatíveis para o eficaz funcionamento dos sistemas de
processo virtual, asseverando-se, ainda, que o regime de home office, imposto
pela pandemia do COVID19, apenas foi viabilizado em razão de investimentos
em TI, realizados nos últimos 5 (cinco) anos. Em termos de aquisição, para o
futuro, foi dito, na visita presencial, que o foco serão os notebooks, ante a nova
configuração do trabalho, herdada do período pandêmico.
6.2.7 Biblioteca
No questionário de gestão, foi informado que esse setor está
passando por um processo de reestruturação do funcionamento, em razão da
aposentadoria da servidora Bibliotecária e da alteração da especialidade do
cargo e, ainda, devido à baixa demanda por material disponível na unidade,
inexistindo servidor que a ele se dedique com exclusividade.
Na visita presencial, as dependências da Biblioteca foram acessadas
pela equipe de correição, que constatou, em breve lançar de olhos, que muitas
das obras disponíveis à consulta estão desatualizadas, o que pode também
explicar a falta de interesse dos possíveis usuários.
Restou informado que as atribuições da Biblioteca foram assumidas
pelo Gabinete da Direção da Secretaria Administrativa, para fins de adequação
de sua funcionalidade à realidade atual, na qual predominam os meios e os
materiais digitais, embora não haja, ainda, um projeto nesse sentido, em
implementação.
O Diretor da SECAD mencionou que, no exercício dessas atribuições,
chegou a atender uma demanda externa por fonte bibliográfica, mas que ela foi
a única, em muito tempo.
6.2.8 Arquivo e Depósito Judicial
A Seção de Arquivo e Depósito Judicial é formada por 2 (dois)
servidores que exercem as funções de Supervisor (FC-05) e de Assistente
Técnico (FC-03), com atribuições específicas de receber, registrar e classificar
processos físicos judiciais e administrativos para arquivamento; promover a
recuperação dos processos arquivados; manter o sistema de organização e
controle dos processos arquivados; atender às requisições de consulta de autos
arquivados; realizar a conservação, hibridização e desinfecção dos documentos
arquivados; e selecionar processos por classe, além de outras atribuições
delegadas por autoridade superior.
Na visita presencial, foram constatadas a organização e a limpeza do
Arquivo, que centraliza os processos de guarda permanente, dando-se a
conhecer, na ocasião, o acondicionamento de autos em relação aos quais se
reconheceu importância histórica e que comporão o Memorial da Justiça
Federal, projeto em gestação na Seccional, com previsão de ocupar a área em
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que atualmente funciona o Protocolo, que, de seu turno, se mudará para outro
local, já em preparação.
alugado.

Já o Depósito da Seccional se localiza fora do prédio-sede, em imóvel

6.2.9 Serviço médico, odontológico e psicológico
A Seção Judiciária de Sergipe conta com serviço médico, havendo 2
(dois) médicos em atuação, sendo 1 (uma) servidora efetiva do quadro da
Seccional e 1 (um) requisitado, cujas especialidades são Cardiologia e
Gastroenterologia, além de Clínica Geral. Não há serviço odontológico e
psicológico.
Na visita presencial ao setor, verificou-se que os 2 (dois) médicos têm,
atualmente, os seus birôs em espaço único, apenas separados por uma estante,
inexistindo sala para atendimento reservado.
6.3 Controle de frequência dos servidores e home office
No âmbito da SECAD, foi informado que, anteriormente à imposição
do home office, por decorrência da pandemia do COVID19, o controle de
frequência dos servidores era realizado, em regra, por meio de ponto eletrônico
(SICF – Sistema Informatizado de Controle de Frequência).
Durante o período pandêmico, foram mantidas, na integralidade, de
forma presencial, as atividades da Seção de Segurança Institucional e
Transporte, com escala de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas. Ademais, a Seção
de Administração Predial e Engenharia também preservou a sua carga horária
presencial, de forma predominante.
Essa rotina de cumprimento de carga horária presencial, para esses
setores, vem sendo mantida pela SECAD, sendo que o controle de frequência,
realizado pela Direção de Núcleo e pela Supervisão interessada, é efetivado de
forma manual, segundo autorizado por ato da Direção do Foro, que dispensou o
registro eletrônico de frequência.
Com a adoção do trabalho remoto para os demais servidores, por
efeito da pandemia do COVID19 – anteriormente não havia servidor da SECAD
em teletrabalho –, o cumprimento de metas individuais e o controle de
produtividade dos servidores passaram a ser realizados por meio de
acompanhamento do fluxo de processos administrativos na unidade, por cada
direção da Secretaria Administrativa e de Núcleos e reunião semanal de
nivelamento e planejamento entre o Diretor da Secretaria Administrativa, os
Diretores de Núcleos e seus substitutos e pelo Supervisor da Seção e Assessoria
Jurídica, ressaltando-se cada Diretor tem acesso ao SEI de todas as unidades
vinculadas.

35

Acerca da retomada pós-pandemia, foi informado que a Direção do
Foro estabeleceu regulamentação mensal, em relação às atividades presenciais
após a manifestação da Seção de Saúde (PA SEI 0000595-44.2020.4.05.7300),
de modo que, a partir de 02/08/2021, por força da Portaria DF-JFSE nº 81/2021,
todas as unidades judiciárias da JFSE estão em atendimento presencial,
notadamente dirigido aos excluídos digitais, conforme a Recomendação CNJ nº
101/2021.
Foi consignado, ainda, que, segundo relatório extraído do SARH
(Sistema Administrativo de Recursos Humanos), considerando o período de
01/07/2021 a 31/08/2021, há 6 (seis) servidores afastados por motivo de licença
para tratamento de saúde e 1 (uma) servidora afastada por motivo de licença
gestante e sua prorrogação. Na resposta a esse quesito, não foram considerados
os afastamentos de curto prazo, já transcorridos.
6.4 Espaços físicos, acessibilidade, serviços e manutenção
A visita presencial na Sede da Seção Judiciária de Sergipe,
abrangendo as áreas internas e externas, as comuns e as privativas de cada um
dos setores da Seccional, revelou, no geral, espaços devidamente higienizados
e em bom estado de preservação.
Foi dado pleno acesso às instalações à equipe de correição, que
ingressou nos diversos setores da Seccional, em todos eles sendo sempre muito
bem recebida, com atenção, simpatia e transparência. Todas as portas lhe foram
abertas e todas as informações solicitadas lhe foram prestadas.
As salas que abrigam a Seção de Gestão Integrada, a Seção de
Assessoria de Comunicação, a Seção de Orçamento e Finanças, a Seção de
Segurança Institucional e Transportes, a Seção de Licitações e Contratos, a
Seção de Material e Patrimônio, unidades do Núcleo de Gestão de Pessoas, do
Núcleo Judiciário e do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação, a
Seção de Contadoria; as salas de custódia e de treinamento e o Salão Nobre;
entre outras, foram visitadas e, em todas, foram verificadas a limpeza, a
conservação e a organização.
Na parte externa, foram mostrados a garagem, o poço artesiano
(pendente ainda licença do órgão ambiental), o terreno contíguo ao prédio-sede,
que é próprio e no qual se pretende a construção de um galpão, para servir como
depósito e, assim, desocupar o espaço atualmente utilizado para essa finalidade,
que é alugado. Por fim, foi mostrado o Datacenter.
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Cumpre referir que, na ocasião, constatou-se que estavam em
andamento obras de recuperação da fachada da edificação, trabalho delicado,
quase artesanal, de retirada cuidadosa das peças do revestimento cerâmico,
para tratamento e reassentamento, como forma de baratear os custos.

De acordo com o Diretor da SECAD – que informou a existência de
projetos de reformulação na ocupação de alguns espaços do edifício e a
realização de reformas, no sentido de adequar, para melhor atender aos usuários
da Justiça Federal e promover conforto e dignidade aos servidores no exercício
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de suas atividades laborais –, o prédio sede da Seção Judiciária possui
instalações adequadas para a prestação dos serviços judiciários, com salas
convenientemente dimensionadas, instalações acessíveis e equipamentos
apropriados e suficientes.
Visitou-se a Seção de Engenharia, na qual se conversou a respeito
da preocupação com a deterioração e a conservação dos prédios da Justiça
Federal de Sergipe e os problemas de acessibilidade que existem na Subseção
de Lagarto, ainda a serem resolvidos. Os servidores do setor destacaram o
trabalho árduo que vem sendo desenvolvido desde 2015, realçando o que
envolveu a mudança de Propriá, para a nova sede, compartilhada com a Justiça
do Trabalho.
Ainda sobre os ambientes físicos do edifício-sede, informou-se, no
questionário de gestão e na entrevista presencial, que: a) não há restaurante nas
suas dependências; b) há sala disponível para os advogados e ela vem
atendendo aos fins a que se destina, segundo o público-alvo; c) há agência
bancária da Caixa Econômica Federal; d) o auditório possui mesa de palco,
poltronas e serviço de sonorização.
Quanto aos elevadores e aos equipamentos de ar condicionado, não
apresentaram problemas, ao tempo da parte presencial da correição.
A última manutenção dos elevadores do prédio foi realizada em
22/07/2021. A manutenção preventiva desses equipamentos vem sendo feita
dentro do prazo estabelecido pela empresa responsável (Contrato nº 24/2016).
Quanto à última manutenção dos equipamentos de ar condicionado
(splits individuais, no momento presente), foi realizada, no período de 28 a
30/06/2021, na Capital, e entre 07 e 28/07/2021, no interior, respeitados os
prazos recomendados (Contrato nº 7/2021). Acrescentou-se, quando da visita
presencial, a existência de projeto de climatização já licitado, aguardando
execução, com recursos do orçamento de 2022.
Em relação à acessibilidade, o prédio-sede se mostrou adequado,
contando com rampas de acesso, elevadores sonoros, mapas e placas com
informação táteis, escadas internas com identificação tátil nos corrimãos,
banheiros acessíveis e estacionamento com vagas para gestantes, idosos e
cadeirantes.
Outrossim, foram efetuadas adequações estruturais e adotadas
providências relacionadas à segurança sanitária, em função da pandemia do
COVID 19, como a aquisição de dispensers de álcool, máscaras descartáveis,
borrifadores, divisórias de acrílicos para serem colocadas nas mesas dos
servidores, totem, álcool em gel 70% (setenta por cento), aumento do
quantitativo de álcool líquido 70% (setenta por cento) para limpeza e água
sanitária, atomizadores e pulverizadores, juntamente com o produto para
sanitização dos ambientes, os quais foram disponibilizados em todos os prédios
da Seção Judiciária de Sergipe. Além dessas aquisições, foi elaborado o
Protocolo de Limpeza Durante a Pandemia do Novo Coronavírus, para auxiliar
os colaboradores de limpeza nos procedimentos a serem executados nos
ambientes, com a devida segurança.
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6.5 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No questionário de gestão, previamente encaminhado à unidade,
foram lançados 2 (dois) comentários pela SECAD, no tocante a dificuldades,
sugestões e boas práticas.
Quanto ao Núcleo de Gestão de Pessoas, a Seção de Cadastro,
Provimento e Vacância realiza, anualmente, campanha de atualização cadastral,
a qual visa atualizar de dados cadastrais pessoais dos servidores, bem como
obter informações sobre acumulação ou não de cargo/emprego/função e relação
de parentesco, cuja adesão e participação tem sido de 100% (cem por cento)
dos servidores em exercício na Seccional, contribuindo para o bom andamento
do serviço e o maior controle.
No que se refere ao Núcleo Judiciário, foram apontadas, como
dificuldades vivenciadas: aumento considerável na demanda processual
identificada na Seção de Contadoria, sobretudo a partir do mês de março de
2020, muito além da capacidade de acréscimo da produtividade da Seção,
considerando o reduzido número de servidores, o que tem levado a atraso na
análise e na apresentação de cálculos nos processos judiciais encaminhados à
Contadoria.
Sublinhou-se que essa situação foi agravada pelo fato de que, em
fevereiro de 2020, houve o falecimento de 1 (um) servidor lotado na Seção e a
respectiva recomposição do quadro de pessoal só foi possível em outubro de
2020, com a requisição de 1 (uma) servidora do Estado de Sergipe.
Ressaltou-se, todavia, que, embora haja essa dificuldade, a Seção
tem apresentado aumento em sua produtividade, em comparação com o período
anterior à pandemia (março de 2020).
Pelo que foi visto e relatado, do que abrangido pela SECAD, é
possível concluir que, em termos estruturais, a Seccional está bem provida; o
prédio-sede, o mobiliário e os equipamentos são suficientes e estão em
condições adequadas de conservação e uso, para a devida prestação do serviço
judiciário. Preocupa, fortemente, a situação das instalações da Subseção de
Lagarto, o que será objeto de exame mais adiante.
O principal problema, que a Seccional vem buscando contornar, diz
respeito à insuficiência de pessoal. Além da quantidade de cargos que já estão
vagos, foi informado que, até o final de 2021, ocorrerão, pelo menos, mais 2
(duas) aposentadorias, tornando a situação ainda mais crítica, com 13 (treze)
servidores a menos no quadro. Além disso, grande quantidade de servidores em
atuação, no momento presente, são requisitados/cedidos, a exemplo do que
ocorre na Seção de Engenharia, que é estratégica, de modo que, se forem
chamados de volta pelos órgãos de origem, haverá um impacto prejudicial
acentuado para o serviço.
Quanto à carência de pessoal, a recomendação é que a unidade
continue envidando esforços para, dentro das contingências e possibilidades,
organizar o seu corpo funcional, para alcançar o máximo de efetividade.
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7 VARAS FEDERAIS E TURMA RECURSAL
A Seção Judiciária de Sergipe é constituída de 9 (nove) Varas
Federais e 1 (uma) Turma Recursal de Juizado Especial Federal.
Em preâmbulo à apresentação das informações prestadas por cada
uma das unidades jurisdicionais correicionadas, através dos questionários de
gestão e dos achados por ocasião da visita presencial realizada pela equipe da
Corregedoria-Regional, cumpre trazer à consideração os dados apurados pela
Divisão de Estatística do TRF5, com base no Portal Business Intelligence (BI),
em relação a acervo ajustado (processos em tramitação, excluídos os suspensos
e os que aguardam o julgamento de recurso), casos novos (feitos distribuídos),
julgados e baixados, abrangidos os 2 (dois) últimos anos, antecedentes à
realização da correição.
ACERVOS AJUSTADOS
Quadro 1 - Acervo Ajustado para as Varas Federais de Sergipe.
Vara
Federal

1ª VF

2ª VF

3ª VF

4ª VF

5ª VF

6ª VF

7ª VF

8ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

1566

1568

1685

1747

1752

2020

1807

1782

1882

1942

1949

1940

1886

1856

1859

1871

1861

1910

2021

2013

2054

2089

2086

2084

2110

2248

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

1402

1416

1411

1495

1513

2020

1537

1509

1673

1763

1650

1610

1561

1497

1505

1521

1464

1593

2021

1701

1663

1714

1654

1600

1621

1624

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

2424

2350

2422

2472

2490

2020

2514

2514

2594

2591

2601

2492

2439

2434

2422

2454

2470

2583

2021

2665

2705

2692

2617

2622

2597

2571

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

2845

2621

2497

2133

1945

2020

2615

2588

2471

2531

2050

1795

1854

1932

2015

2070

2142

2013

2021

2190

2115

2041

1916

1768

1677

1744

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

9573

9732

9948

9254

8614

2020

9140

9799

9690

9398

8890

8322

8508

9000

9031

9275

9808

9306

2021

9703

10527

11110 11730 10929 11184 12355

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

1859

1841

2046

2029

2056

2020

2198

2170

2225

2319

2233

2280

2321

2426

2540

2563

2606

2591

2021

2712

2705

2749

2778

2762

2598

2686

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

2889

2999

3238

3406

3376

2020

3429

3612

3716

3922

4096

4351

4313

4485

4457

4391

4441

4431

2021

4413

4439

4444

4330

4336

4533

4673

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

3156

3141

3264

3379

3375

2020

3383

3395

3456

3469

3380

3367

3456

3617

3679

3809

3808

3797

2021

3953

4184

4240

4181

4121

3853

3839

-

-

-

-

-

40

9ª VF

2019

-

-

-

-

-

-

-

1833

1783

1831

1797

1791

2020

1801

1826

1849

1998

1940

1978

2123

2132

2210

2201

2238

2198

2021

2299

2390

2516

2643

2893

2859

2927

-

-

-

-

-

Quadro 2 - Acervo Ajustado para a Turma Recursal de Sergipe.
Turma
Recursal

1ª Rel.

2ª Rel.

3ª Rel.

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

622

688

768

805

762

2020

882

583

683

785

772

951

1118

1074

1056

1036

733

862

2021

1026

786

739

749

702

827

784

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

1010

1068

1202

1296

1249

2020

1308

1293

1403

1500

1608

1633

1807

1922

2067

2133

2018

2147

2021

2304

2187

2320

2483

2576

2735

2745

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

606

700

662

651

486

2020

581

493

686

736

779

724

809

653

643

706

533

605

2021

723

565

625

736

761

730

746

-

-

-

-

-

CASOS NOVOS (DISTRIBUÍDOS)
Quadro 3 – Casos Novos para as Varas Federais de Sergipe.
Vara
Federal

1ª VF

2ª VF

3ª VF

4ª VF

5ª VF

6ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

114

119

177

147

96

2020

67

89

117

116

80

114

100

103

97

96

83

164

2021

125

101

112

78

106

128

138

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

114

125

144

147

107

2020

74

79

121

102

82

90

116

95

90

97

94

156

2021

115

103

112

86

105

136

123

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

132

101

134

158

109

2020

72

86

135

101

109

107

103

104

97

107

111

173

2021

130

92

127

94

101

129

111

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

32

286

176

12

67

2020

40

65

141

25

38

17

114

169

67

55

155

66

2021

211

71

126

95

45

61

80

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

1.078

1.079

1.284

2.624

1.210

2020

894

1.501

1.339

631

1.012

1.528

1.541

1.473

1.556

1.632

1.402

1.464

2021

886

1.643

1.999

1.740

3.462

2.391

2.627

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

369

415

479

469

311

2020

497

539

522

294

449

434

580

484

499

484

543

383

2021

274

459

647

548

679

599

702

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

484

473

503

495

368

2020

369

453

497

338

502

465

641

541

528

474

526

411

7ª VF
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Quadro 3 – Casos Novos para as Varas Federais de Sergipe.
Vara
Federal

8ª VF

9ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2021

349

516

599

577

625

584

593

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

436

408

430

450

279

2020

320

423

515

200

388

401

441

386

373

442

390

305

2021

259

537

664

527

713

614

701

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

290

315

438

380

222

2020

331

334

300

198

230

291

441

315

362

330

322

262

2021

210

302

455

470

522

499

513

-

-

-

-

-

Quadro 4 - Casos Novos para a Turma Recursal de Sergipe.
Turma

1ª Rel.

2ª Rel.

3ª Rel.

Ano

Jan

Fev

Ma

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

158

175

232

155

188

2020

90

49

199

77

271

381

308

158

162

198

134

206

2021

53

138

218

211

155

239

131

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

196

215

263

147

131

2020

112

122

242

91

328

321

375

239

200

223

154

203

2021

65

189

342

308

211

227

169

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

190

164

178

124

55

2020

130

115

218

84

222

275

277

151

192

224

211

168

2021

89

185

299

265

215

222

155

-

-

-

-

-

JULGADOS
Quadro 5 - Total julgado para as Varas Federais de Sergipe.
Vara

1ª VF

2ª VF

3ª VF

4ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

Jan

-

-

-

-

-

-

162

109

301

212

182

2020

140

169

162

176

167

248

224

166

233

191

161

197

2021

140

138

221

214

186

227

289

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

377

289

347

289

256

2020

226

304

314

238

303

333

367

371

289

350

249

258

2021

134

300

295

492

343

380

394

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

296

148

267

225

236

2020

217

298

370

277

250

283

282

429

304

240

251

217

2021

221

321

299

252

297

334

282

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

440

305

383

407

307

2020

214

347

433

460

187

212

290

266

381

466

467

336

2021

214

460

496

422

367

356

444

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

1.314

875

830

619

987

2020

823

1.149

897

1.137

931

849

755

1.249

1.475

1.269

1.309

849

5ª VF

42

6ª VF

7ª VF

8ª VF

9ª VF

2021

803

1.194

1.300

1.323

1.302

1.422

1.151

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

631

733

759

467

414

2020

342

642

527

330

468

491

510

393

435

518

565

304

2021

420

550

688

677

639

625

779

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

561

347

296

746

452

2020

340

195

599

281

324

499

542

505

569

543

720

467

2021

423

458

744

634

495

605

854

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

499

444

341

301

335

2020

340

363

438

234

340

289

345

275

445

360

459

323

2021

467

511

539

526

605

620

649

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

386

462

486

479

215

2020

370

376

256

217

261

217

314

311

341

191

495

197

2021

274

313

384

487

395

353

400

-

-

-

-

-

Quadro 6 - Total julgado pela Turma Recursal de Sergipe.
Turma

1ª Rel.

2ª Rel.

3ª Rel.

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

5

2

1

1

1

2020

1

10

17

43

45

67

58

38

44

105

187

39

2021

69

83

62

56

93

44

67

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

0

14

0

1

0

2020

4

1

0

14

12

27

20

10

17

13

66

4

2021

21

25

13

13

24

10

15

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

38

45

14

15

19

2020

11

15

21

33

37

80

59

42

37

41

162

37

2021

22

30

36

21

61

19

47

-

-

-

-

-

BAIXADOS
Quadro 7 – Total baixado pelas Varas Federais de Sergipe.
Vara
Federal

1ª VF

2ª VF

3ª VF

4ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

104

99

102

82

115

2020

58

123

123

54

78

155

189

147

128

90

97

96

2021

57

59

103

80

100

123

38

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

124

136

147

104

108

2020

72

118

99

34

155

172

164

117

112

90

110

53

2021

87

94

70

97

121

91

136

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

99

146

81

118

73

2020

64

114

138

85

74

190

155

116

99

84

92

51

2021

62

91

109

117

125

149

113

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

126

210

184

207

78

2020

29

210

169

83

472

166

108

123

180

183

221

226

2021

88

206

312

244

196

183

140

-

-

-

-

-
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Quadro 7 – Total baixado pelas Varas Federais de Sergipe.
Vara
Federal

5ª VF

6ª VF

7ª VF

8ª VF

9ª VF

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

473

480

472

1580

664

2020

190

408

549

140

657

1000

788

392

621

679

626

620

2021

185

649

996

731

2277

1131

840

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

348

384

437

361

270

2020

244

422

351

133

382

294

337

261

249

308

329

281

2021

186

384

418

406

458

495

411

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

291

304

189

298

303

2020

236

164

302

156

301

219

450

333

381

397

309

295

2021

271

382

401

519

375

280

338

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

309

359

327

260

169

2020

191

255

310

138

299

329

238

132

220

191

252

212

2021

123

156

392

419

483

495

440

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

284

312

300

325

231

2020

166

239

279

79

258

233

206

207

190

204

213

195

2021

122

227

275

249

163

339

314

-

-

-

-

-

Quadro 8 - Total Baixado pela Turma Recursal de Sergipe.
Turma

1ª Rel.

2ª Rel.

3ª Rel.

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2019

-

-

-

-

-

-

-

396

187

165

116

220

2020

15

371

170

10

299

243

200

215

256

278

334

115

2021

41

433

305

239

221

237

246

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

327

155

112

31

147

2020

29

121

123

12

178

297

162

125

126

168

233

73

2021

18

305

213

143

109

150

188

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

428

216

326

171

243

2020

29

225

105

66

287

329

219

311

204

174

309

100

2021

23

385

233

215

159

270

190

-

-

-

-

-
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7.1 1ª Vara Federal - Aracaju
7.1.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 1ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 7.178, de
19/12/1983, e implantada por meio do Provimento CJF nº 269, de 14/11/1984,
sendo instalada em dezembro de 1984.
A unidade funciona no prédio onde se localiza a sede da Seção
Judiciária de Sergipe.
A Vara possui instalações adequadas para todos os usuários
(magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério
Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, a 1ª Vara Federal possui competência plena,
cabendo-lhe processar e julgar todas as causas de competência da Justiça
Federal, incluídas as relativas à naturalização, com exceção das execuções
fiscais e das causas cíveis de menor complexidade. Compete-lhe processar e
julgar crimes de menor potencial ofensivo (Lei nº 10.259/2001), funcionando
como JEF Criminal. Outrossim, é vara com competência privativa para o
julgamento de ações que tratam dos aspectos civis de sequestro internacional
de crianças relativas à Convenção de Haia (Resolução TRF5 nº 6/2017).
O expediente externo da 1ª Vara Federal de Sergipe é das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas; o interno é das 7 (sete) às 18 (dezoito) horas, ressaltandose que, a partir do dia 18/03/2020, em vista dos Atos nºs 104/2020, 112/2020,
140/2020, 162/2020, 199/2020 e 361/2020 da Presidência do TRF5, e das
Portarias nºs 39/2020, 47/2020, 64/2020, 67/2020, 76/2020, 144/2020 e 12/2021
da Direção do Foro, os servidores foram autorizados a trabalhar em regime de
teletrabalho, em razão da pandemia provocada pelo COVID19.
7.1.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 1ª Vara Federal é constituído por 1 (uma)
Juíza Federal; 17 (dezessete) servidores efetivos (dos quais 10 (dez) são
Técnicos Judiciários – Área Administrativa; 4 (quatro) são Analistas Judiciários
– Área Judiciária; e 3 (três) são Oficiais de Justiça – Analistas Judiciários –
Especialidade Execução de Mandados); e 4 (quatro) servidores requisitados de
outros órgãos. Não há Juiz Federal Substituto lotado na unidade.
7.1.2.1 Magistrados federais
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A Juíza Federal Telma Maria Santos Machado exerce a magistratura
federal desde 26/02/1999 e atua na 1ª Vara Federal desde 01/11/2007 (Ato nº
497, de 24/10/2007, da Presidência do TRF5).
Outrossim, integrou o Tribunal Regional Eleitoral, de 16/05/2005 a
16/05/2007 (titular) e de 27/07/2010 a 27/07/2012 (substituta), e compôs a Turma
Recursal do JEF, nos períodos de 04/2002 a 04/2004 (suplente), de 04/2004 a
04/2006 (membro) e de 04/2008 a 04/2012 (presidente).
Foi Diretora do Foro, de janeiro a dezembro de 2006, e Juíza
Formadora, de 07/2005 a 12/2007.
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastada pelos
seguintes fundamentos: a) Férias: de 16/09 a 15/10/2019, de 16/07 a
04/08/2020, de 18/02 a 09/03/2021 e de 25/06 a 14/07/2021; b) Licenças: 13 a
17/01/2020 e 10/08 a 07/09/2020 (para tratamento de saúde)
A magistrada não exerce atividade docente.
A magistrada reside na região metropolitana em que se localiza a 1ª
Vara Federal.
unidade.

Embora haja o cargo público, não há Juiz Federal Substituto na

7.1.2.2 Servidores
Inicialmente, cumpre referenciar que não há normatização acerca do
quantitativo de cargos efetivos de servidores destinados à unidade.
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 1ª Vara
Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o grau
de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

João Bosco
Carvalho de
Jesus

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

CJ-03

Pós-Graduado

Direito

Sônia Maria
Ramos

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-05

Pós-Graduada

Direito

Ana Paula
Santos de Jesus

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-05

Pós-Graduada

Direito

Getúlio Varanda
Neto

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-04

Ensino Superior

Direito
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Christiane
Vasconcelos
Silva

Analista
Judiciário – Área
Judiciária

FC-04

Ensino Superior

Direito

Helga Mesquita
Gomes Vieira

Analista
Judiciário – Área
Judiciária

FC-04

Ensino Superior

Direito

Denise de
Sousa
Montalvão
Monteiro

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-04

Ensino Superior

Direito

Márcia
Rodrigues de
Souza Moura

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-03

Ensino Superior

Direito

Antônio Carlos
da Conceição
Silva

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-03

Pós-Graduado

Comunicação
Social

Valdenizia de
Santana
Menezes

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-04

Pós-Graduada

Direito

Lívia Resende
de Oliveira
Fontes

Analista
Judiciário – Área
Judiciária

FC-05

Pós-Graduada

Direito

Rejane dos
Santos
Rodrigues

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-04

Pós-Graduada

Direito

Marcius Aurélio
Lima Cardozo

Técnico
Judiciário – Área
Administrativa

FC-05

Pós-Graduado

Direito

Carla Aciole
Silva Deda Lisa

Analista
Judiciário – Área
Judiciária

FC-04

Pós-Graduada

Direito

Augusto
Maynard Lima
Bezerra

Oficial de Justiça
– Analista
Judiciário – Esp.
Exec. Mandados

Não

Pós-Graduado

Direito

Luiz Eduardo
Oliveira

Oficial de Justiça
– Analista
Judiciário – Esp.
Exec. Mandados

Não

Doutorado em
Saúde e
Ambiente

Direito

José Ricardo da
Silva Rodrigues

Oficial de Justiça
– Analista
Judiciário – Esp.
Exec. Mandados

Não

Pós-Graduado

Direito
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Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 1ª Vara
Federal conta, ainda, com os seguintes servidores requisitados de outros órgãos:
NOME

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE
ORIGEM

Adalberto Umbelino
Santana Júnior

FC-02

Ensino Médio

Polícia Militar do
Estado de Sergipe

André Luiz Nunes
Gonçalves

FC-04

Ensino Superior
(Direito)

Detran/SE

Liciere Rocha
Galvão de Carvalho

Não

Pós-Graduada
(Turismo)

TRF1

Antônio Barreto Cruz
Júnior

Não

Ensino Superior
(Direito)

SJBA (Oficial de
Justiça – Analista
Judiciário – Esp.
Exec. Mandados)

Na 1ª Vara Federal, não há servidores sem vínculo com o serviço
público, nem servidores em auxílio (cedidos por outros setores), assim como a
unidade não cedeu servidores a outros órgãos.
Não há funções gratificadas vagas, mas há 2 (dois) cargos efetivos
vagos, quais sejam: 1 (um) cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa –
Esp. Segurança e Transporte (Anselmo José Correa) e 1 (um) cargo de Analista
Judiciário – Área Judiciária – Esp. Oficial de Justiça Avaliador Federal (José de
Souza Campo).
7.1.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 1ª Vara Federal de Sergipe, 9 (nove) exercem
suas atribuições na Secretaria (além do Diretor de Secretaria e de 1 (um)
servidor requisitado da Polícia Militar, que ocupa a função de Auxiliar
Especializado (Agente de Segurança da Juíza Federal) e que, quando está na
Secretaria da Vara, fica responsável pelo protocolo) e 6 (seis) trabalham no
Gabinete da Juíza, assessorando-a.
7.1.3.1 Secretaria
Acerca do funcionamento da Secretaria, registrou-se, inicialmente,
que férias, afastamentos e ausências (sempre justificadas por atestados
médicos), bem como as necessidades que vão sendo observadas, ao longo do
tempo, constantemente, alteram a organização da vara, para continuidade dos
trabalhos, mormente do atendimento ao público, uma vez que há escassez de
funcionários por força das aposentadorias dos Analistas Judiciários Clarice
Fagundes e José Leite Santos, bem como do Agente de Segurança Anselmo
José Correa [os 02 (dois) cargos de Analista Judiciário vagos em decorrência
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das aposentadorias de Clarice Fagundes e José Leite Santos foram
transformados em Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade
Informática e Contadoria, ambos com lotação na Secretaria Administrativa de
Sergipe, sem qualquer compensação até o momento – Atos nºs. 387 e 389 de
20/07/2017, da Presidência do TRF5].
Também o expediente externo, que é de 9 (nove) horas diárias, impõe
a inexistência de uma organização fixa, pois extrapola a quantidade de horas
diárias do expediente dos servidores.
Atualmente, a Secretaria da Vara se organiza assim:
1º – Organização física: na sala da secretaria, há ilha de trabalho
centralizada, onde atuam 3 (três) servidores que fazem minutas de
despachos/decisões/sentenças de extinção (cível); 1 (uma) servidora que
cumpre despachos diversos de processos, cuida da publicação de editais e do
atendimento ao público, na ausência do servidor responsável; 1 (uma) que dá
cumprimento de ordem geral aos comandos judiciais de parte dos processos
criminais e cíveis (confecção de expedientes urgentes, audiências, perícias,
leilão, Bacenjud, Renajud, controle de expedientes), e também elabora minutas
de despachos/decisões/sentenças dos processos de execução de título
extrajudicial e monitória; 1 (uma) servidora responsável pelo envio e leitura do
malote digital, baixa eletrônica, expedição de cobrança de carta precatória e
confecção de ofícios para pagamento dos honorários periciais – AJG; 1 (um)
servidor que cuida dos processos com perícias, citação inicial das execuções de
título extrajudicial e monitórias, notificações em mandados de segurança e
pesquisa de bens no Renajud. No canto, à esquerda, está a mesa de trabalho
da supervisora de processos criminais, que é responsável por minutar
despachos e decisões, além do cumprimento de parte dos expedientes criminais
e da alimentação dos vários sistemas informatizados (GMF, BNMP, Sisvídeo,
SEI). Na entrada da secretaria, há outra área de trabalho onde fica a servidora
que controla prazos e expede alvarás e ofícios de conversão em renda da União.
Nessa mesma sala, situa-se a direção de secretaria. Há, ainda, 1 (um) servidor
requisitado da Polícia Militar que ocupa a função de Auxiliar Especializado
(Agente de Segurança) e, quando está na Secretaria da Vara, fica responsável
pelo protocolo e ajuda na juntada de documentos dos processos físicos e
eletrônicos e na digitalização de processos físicos. Uma terceirizada cuida da
limpeza e conservação da Vara. Atualmente, não há estagiários lotados na Vara.
2º – Organização por tarefas: por ordem da Juíza Federal, as
atividades da secretaria se dividem pelo último numeral do processo, somente
para minutas de decisões/despachos/sentenças. Quanto ao cumprimento, a
divisão é por tarefa. Segue abaixo divisão das atribuições:
1 - Elaboração de minutas de despachos, decisões a cargo da
Secretaria e sentenças mais simples, como a de extinção por pagamento:
- Ana Paula Jesus Azevedo: processos com numeral final 4, 5 ou 6 e
os de final 3 com dígito anterior 4, 5 ou 6. Ana Paula também é Supervisora dos
Processos Cíveis.
- Getúlio Varanda Neto: processos com numeral final 0, 1 ou 2, e os
de final 3 com dígito anterior 0, 1 ou 2.
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- Christiane Silva Vasconcelos: processos com numeral final 7, 8 ou 9
e os de final 3 com dígito anterior 7, 8 ou 9.
- Sônia Maria Ramos: responsável por toda a parte criminal.
2 - Denise de Sousa Montalvão Monteiro: cumprimento das
determinações judiciais concernentes à Secretaria, nos processos cíveis e
criminais (confecção de expedientes urgentes, audiências, leilão, Bacenjud e
controle de expedientes), e, também, elaboração de minutas de
despachos/decisões/sentenças dos processos de execução de título
extrajudicial e monitória.
3 - Helga Mesquita Gumes Vieira: controle dos prazos e expedição de
ofício de conversão em renda da União e alvarás de levantamento.
4 – Adalberto Umbelino Santana Júnior: requisitado da Polícia Militar
que ocupa a função de Auxiliar Especializado (Agente de Segurança) e, quando
está na Secretaria da Vara, fica responsável pelo protocolo da vara e ajuda na
juntada de documentos dos processos físicos e eletrônicos, no atendimento ao
público e na digitalização de processos físicos.
5 – Márcia Rodrigues de Souza Moura: cumprimento das
determinações judiciais concernentes à Secretaria (expedição de mandados,
cartas precatórias, editais), publicação dos expedientes e atendimento ao
público, na ausência do servidor responsável.
6 – Liciere Rocha Galvão de Carvalho: área de formação: Turismo.
Responsável pelo envio e leitura do malote digital; baixa eletrônica; expedição
de cobrança de carta precatória e confecção de ofícios para pagamento dos
honorários periciais - AJG.
7 – Antônio Carlos da Conceição Silva: lotado na Vara em 23/03/2020.
Área de formação: Comunicação Social. Responsável pelos processos com
perícias; pela pesquisa de bens no Renajud; e confecção de expedientes
(citações iniciais em execuções de título extrajudicial e monitórias e ofícios em
mandados de segurança).
Cumpre salientar, ao fim, que a triagem inicial dos feitos se realiza na
Secretaria e que todos os servidores atendem ao público.
7.1.3.2 Gabinete da juíza federal
Todos os assessores elaboram minutas de despachos, decisões e
sentenças em processos cíveis ou criminais; secretariam a juíza nas audiências;
acompanham a magistrada em inspeções judiciais e atendem ao público.
A divisão dos processos entre os assessores se dá por dígitos e a
ordem dos trabalhos obedece aos critérios de urgência, prioridade legal e
cronologia.
assim:

Os assessores da 1ª Vara Federal dividem o trabalho, basicamente,

- Livia Resende de Oliveira Fontes: processos distribuídos até 2018 dígitos 0 e 2; processos distribuídos a partir de 2019 - dígitos 0 e 9.
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- Rejane dos Santos Rodrigues: processos distribuídos até 2018 dígitos 1 e 4; processos distribuídos a partir de 2019 - dígitos 4 e 8.
- Valdenízia de Santana Menezes: processos distribuídos até 2018 dígitos 3 e 6; processos distribuídos a partir de 2019 - dígitos 3 e 6.
- Carla Aciole: processos distribuídos até 2018 - dígitos 5 e 8;
processos distribuídos a partir de 2019 - dígitos 1 e 5.
- Marcius Aurélio Lima Cardoso: processos distribuídos até 2018 dígitos 7 e 9; processos distribuídos a partir de 2019 - dígitos 2 e 7.
- André Luiz Nunes Gonçalves: assessora a juíza nas audiências e
cuida dos processos de extinção sem julgamento de mérito, minutando algumas
sentenças tipo B (repetitivas).
A distribuição de tarefas na assessoria não é rígida e é alterada
conforme surge a necessidade.
Conforme autorizado, durante a pandemia, os assessores passaram
a desempenhar suas atividades, integralmente, em regime de teletrabalho.
Os assessores se dividem de modo que, em todos os dias do ano, há
1 (um) servidor de plantão para as eventuais urgências.
Consignou-se ser inegável que os servidores estão sobrecarregados,
em razão de um conjunto de fatores: aposentadorias de servidores sem
reposição do quadro; cortes orçamentários que levaram à dispensa de
estagiários e terceirizados do protocolo; aumento do número de processos
complexos distribuídos; e maior celeridade ao ritmo de trabalho devido ao
Processo Judicial Eletrônico.
Ressaltou-se que o sistema PJe exige muito mais da visão do
servidor, que fica mais tempo com o olhar fixo na tela de um computador. É bem
frequente a observação dos servidores de que estão sentindo a vista desgastada
ou fraca.
7.1.4 Organização e controle dos processos
Quanto à organização da Secretaria, referiu-se que não há processos
físicos em tramitação na unidade, já que todos foram digitalizados e migrados
para o PJe. Quanto aos processos judiciais eletrônicos, no sistema PJe, foram
criadas pastas, dentro das tarefas, para atender à divisão de tarefas, conforme
segue abaixo. Desde o início do PJe, sempre que constatada a necessidade,
são alteradas ou excluídas as pastas criadas pela unidade.
Com relação aos processos com prioridades, a ordem dos trabalhos
obedece aos critérios de urgência, prioridade legal e cronologia. Realçou-se que
grande parte dos processos que tramitam na Vara, principalmente, os
previdenciários, possuem prioridade de idoso, de modo que também esses
processos obedecem a ordem cronológica entre os processos prioritários, para
que não haja preterição, em relação a outros processos também com prioridade.
No mais, segue-se a ordem cronológica de análise e movimentação dos
processos, a fim de que processos com data mais antiga de chegada nas tarefas
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do sistema PJe não sejam preteridos por outros mais recentemente
movimentados.
Tarefa

Pasta criada pela Vara

Ato do magistrado

Criminal
Drª Telma decisão
Drª Telma despacho
Drª Telma sentença

Audiência

Aguardando audiência conciliação
Aguardando diligência
Aguardando realização audiência
Aguardando vídeo conferência
Audiência criminal – aguardando realização

Conhecimento
secretaria

de

Aguardando ofício de banco
Aguardando protocolamento CNIB
Aguardando resultado do Sisbajud
Ato de magistrado para diligência
Leilão
Retorno de audiência
Retorno do contador
Retorno do controlar prazo cível
Retorno do controlar prazo criminal

Controle de prazo

Criminal
Prazos manuais
Prazos urgentes

Controle de sobrestamento
– suspensão

Aguarda – diversos
Aguarda agravo
Aguarda decisão recurso repetitivo
Aguarda decisão – STF
Aguarda decisão de embargos
Aguarda decisão de recurso repetitivo
Aguarda IRDR
Aguarda pagamento de precatório
Aguarda parcelamento
Aguarda resultado de conflito de competência
Aguarda retorno de processo do Tribunal
Criminal
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Dar ciência às partes

6 (seis) pastas divididas de acordo com a tarefa a ser executada
por cada servidor responsável pelo cumprimento
1 (uma) para cumprimentos urgentes
Expediente para magistrado assinar
Intimações automáticas com pendências

Minutar

Assessoria - 6 (seis) pastas divididas de acordo com o dígito do
processo
Despacho - 4 (quatro) pastas divididas de acordo com o dígito
do processo e 1 (uma) para os criminais
Retorno do magistrado
Retorno do magistrado - secretaria

Minutar – Urgente

5 (cinco) pastas divididas de acordo com o dígito do processo

Requisitório
pagamento

Aguardando pagamento de precatório

aguardando

Requisitório em elaboração

Aguardando pagamento de RPV
Controle de prazo
Elaborado aguarda validação
Remessa TRF5

Sobrestamento

Aguarda agravo
Aguarda carta precatória
Aguarda decisão de embargos
Aguarda decisão recurso repetitivo
Aguarda decisão – STF
Aguarda diversos
Aguarda parcelamento
Criminal

Na assessoria, ocorre a separação dos processos por dígitos.
Urgência, prioridades legais e ordem cronológica são os critérios usados para a
organização dos julgamentos.
Sobre o controle e a situação do acervo de processos da unidade, foi
dito que, após o final de cada mês, a direção de secretaria visualiza, pelo menos,
os seguintes relatórios dos sistemas PJe e BI: processos distribuídos; sem
movimentação há 30 (trinta) dias; processos conclusos até hoje; processos com
prazos vencidos; tempo de posse de expedientes há mais de 30 (trinta) dias.
Além disso, relaciona os processos constantes na Meta do CNJ. Em seguida,
conforme determinação da Juíza Federal: relaciona os atrasos e inconsistências
observadas; faz uma lista e a entrega aos servidores para que cada um corrija
ou atualize o processo, conforme o caso; acompanha, junto com cada servidor,
o resultado da medida adotada no processo. Eventualmente, a própria direção
resolve.
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Quanto à fixação de metas periódicas de produtividade, a unidade
informou que, de modo geral, a meta é o cumprimento de prazos legais,
rigorosamente, respeitada a realidade da Vara, que tem assistido a uma
diminuição no número de servidores, por força de aposentadorias sem as
devidas reposições (2 (dois) Analistas Judiciários – 05/07/2016 e 13/03/2017), e
1 (um) Agente de Segurança (05/06/2019). Reiterou-se que os 2 (dois) cargos
de Analista Judiciário vagos em decorrência das aposentadorias de Clarice
Fagundes e José Leite Santos foram transformados em Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Especialidade Informática e Contadoria, ambos com
lotação na Secretaria Administrativa de Sergipe, sem qualquer compensação até
o momento (Atos nºs 387 e 389 de 20/07/2017, da Presidência do TRF5). Essa
carência de servidores, somada aos afastamentos legais (férias e ausências
justificadas por atestados médicos), constantemente, obriga o gestor da unidade
a alterar a organização da vara para a continuidade dos trabalhos, o que não
permite o cumprimento dos prazos legais estabelecidos pela Corregedoria.
Assim, diante da situação excepcional em que se encontra a unidade, a juíza
titular estabeleceu as seguintes metas: a) julgar os processos em, no máximo,
60 (sessenta) dias da data da conclusão; b) minutar despachos em, no máximo,
20 (vinte) dias úteis, da data do pedido apresentado (exceto aqueles com caráter
de urgência, que devem ser minutados imediatamente); c) minutar decisões, em
no máximo, 15 (quinze) dias úteis, da data da conclusão (exceto aquelas com
caráter de urgência, que devem ser minutadas imediatamente); d) cumprimento
dos despachos/decisões/sentenças em, no máximo, 10 (dez) dias úteis (exceto
aqueles com caráter de urgência, que devem ser cumpridos imediatamente); e
e) certificar os prazos vencidos, em, no máximo, 5 (cinco) dias.
7.1.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Antes da pandemia, o controle de frequência era realizado através do
Sistema Informatizado de Controle de Frequência, com acesso por meio de
biometria digital, em equipamentos instalados em toda a SJSE. Já havia, por
outro lado, servidores em teletrabalho: 2 (duas) servidoras da assessoria,
cumprindo 2 (dois) dias de teletrabalho, por semana, tendo por meta apresentar
produtividade 15% (quinze por cento) superior à dos servidores que executavam
mesma atividade nas dependências do órgão, a serem aferidas através da
emissão de relatórios judiciais emitidos pelo Portal BI (Produtividade Assessores
em Atos Magistrados); e 3 (três) servidoras da Secretaria, realizando 1 (um) dia
de teletrabalho, por semana, com o acréscimo de novas tarefas para serem
desempenhadas. Quanto ao controle de produtividade desses servidores, ao
final de cada mês, a direção de secretaria visualizava os seguintes relatórios dos
sistemas PJe e BI: Produtividade Assessores em Atos Magistrados; processos
sem movimentação há 30 (trinta) dias; e processos com prazos vencidos. De
modo geral, a meta era o cumprimento dos prazos fixados pela juíza titular da
unidade.
Com a pandemia, todos os servidores passaram a laborar na
modalidade de home office.
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Quando era necessário desarquivar processos físicos, a pedido de
advogado/procurador, para fazer carga dos autos, ou quando havia a
necessidade de digitalizar e migrar processos físicos para o PJe, ou, ainda,
receber documentos físicos ou mídias digitais de processos eletrônicos, 1 (um)
servidor trabalhava parcialmente de forma presencial. Mesmo com a suspensão
do atendimento presencial, a unidade sempre atendeu a pedidos de
desarquivamento de autos físicos realizados por advogados/procuradores.
Atualmente, com a retomada da realização das audiências de forma
mista, a partir de 05/10/2020 (Portaria nº 93/2020-DF), foram disponibilizados 2
(dois) servidores, para laborar de forma mista (teletrabalho e presencial). A partir
de março de 2021, 1 (um) outro servidor solicitou trabalhar 6 (seis) horas em
regime presencial e 1 (uma) hora em regime de teletrabalho, e, a partir de 02 de
junho de 2021, passou a trabalhar em regime totalmente presencial, devido a
equipamento e internet não adequados para trabalho totalmente remoto.
Acrescentou-se que Portaria da Direção do Foro nº 47/2020, de 20/03/2020,
dispensou a necessidade de coleta de biometria para controle de frequência. O
controle para estes servidores é manual (folha de presença).
Com a adoção do trabalho remoto, de modo geral, a meta é o
cumprimento dos prazos fixados pela juíza titular da vara, respeitada a realidade
da unidade, que tem assistido a uma diminuição no número de servidores, por
força de aposentadorias sem as devidas reposições (2 (dois) Analistas
Judiciários – 05/07/2016 e 13/03/2017), e 1 (um) Agente de Segurança
(05/06/2019). Essa carência de servidores, somada aos afastamentos legais
(férias e ausências justificadas por atestados médicos), constantemente, obriga
o gestor da unidade a alterar a organização da vara para a continuidade dos
trabalhos, o que não permite o cumprimento dos prazos legais estabelecidos
pela Corregedoria. Assim, diante da situação excepcional em que se encontra a
unidade, a juíza titular estabeleceu como metas: a) julgar os processos em, no
máximo, 60 (sessenta) dias da data da conclusão; b) minutar despachos em, no
máximo, 20 (vinte) dias úteis, da data do pedido apresentado (exceto aqueles
com caráter de urgência, que devem ser minutados imediatamente); c) minutar
decisões em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis da data da conclusão (exceto
aquelas com caráter de urgência, que devem ser minutadas imediatamente); d)
cumprimento dos despachos/decisões/sentenças em, no máximo, 10 (dez) dias
úteis (exceto aqueles com caráter de urgência, que devem ser cumpridos
imediatamente); e) certificar os prazos vencidos, em, no máximo, 5 (cinco) dias.
Ao final de cada mês, a Direção de Secretaria visualiza, pelo menos,
os seguintes relatórios dos sistemas PJe e BI: processos sem movimentação há
30 (trinta) dias; processos conclusos até hoje; processos com prazos vencidos;
tempo de posse de expedientes há mais de 30 (trinta) dias; produtividade
assessores em atos magistrados. Em seguida, relaciona os atrasos e as
inconsistências observadas, elabora uma lista e a entrega aos servidores para
que cada um corrija ou atualize o processo, conforme o caso; e acompanha,
junto com cada servidor, o resultado da medida adotada no processo.
Há, também, comunicação intensa com os servidores, via aplicativo
de celular/chat de conversa/e-mail, para tirar dúvidas, passar orientações.
Quando há necessidade, são realizadas reuniões virtuais.
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Sobre a repercussão da pandemia nos trabalhos da vara, afirmou-se
que não houve grande impacto, uma vez que houve rápida adaptação dos
servidores ao trabalho remoto, verificando-se, inclusive, aumento na
produtividade, no número de despachos/decisões/sentenças proferidas, em
comparação com o mesmo período, nos anos de 2019/2020.
Adicionou-se que, assim que o CNJ, através da Resolução nº 314, de
01/05/2020, assegurou o uso da ferramenta Cisco Webex, para a realização de
audiências virtuais, a vara, no dia 05 de maio, realizou a primeira audiência da
Seção Judiciária por videoconferência. Foi no Processo Criminal nº 000034624.2016.4.05.8500, cuja prescrição estava prestes a se operar. Ressaltou-se
que, no mês de maio de 2020, foram realizadas 4 (quatro) audiências por
videoconferência pela vara.
Com relação ao atendimento ao público, vem sendo realizado
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis: e-mail institucional; Balcão
Virtual; telefone celular institucional da direção de secretaria e telefone fixo da
vara (nos dias em que há servidor presente na unidade). A Juíza Titular também
tem feito atendimentos virtuais por videoconferência, quando solicitado por
advogados/procuradores. Da mesma forma, há atendimento presencial por
agendamento de horário, quando solicitado por advogados/procurador, a fim de
atender aos pedidos de desarquivamento de processos físicos. Ratificou-se que,
mesmo com a suspensão do atendimento presencial, a unidade sempre atendeu
a pedidos de desarquivamento de autos físicos realizados por
advogados/procuradores, bem como à migração de processos físicos para o
PJe.
Por fim, foi mencionado que não há, no momento, servidores
afastados por motivo de licença para tratamento de saúde, havendo, apenas, 2
(dois) servidores em gozo de férias.
7.1.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 1ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
físicos e eletrônicos em tramitação:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses

Atualmente

Físicos

Eletrônicos

Físicos

Eletrônicos

Total

41

1.821

0

2.625

Fase de conhecimento
(exceto penal)

8

917

0

1.342

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

26

474

0

816

Processos de execução
(exceto penal)

2

310

0

315
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Ações penais

4

100

Processos de execução
penal

0

74

Sem competência para execução penal

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 1ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, o acervo de processos
em tramitação na unidade sofreu um acréscimo de 682 (seiscentos e oitenta e
dois) feitos. Segundo os dados oficiais, há 2 (dois) anos, o acervo em tramitação
na unidade era de 1.566 (um mil, quinhentos e sessenta e seis) processos, ao
passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto chegou a 2.248
(dois mil, duzentos e quarenta e oito) processos, situação que está a exigir um
esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da reversão dessa
tendência de crescimento, tendo por foco a redução do acervo.
trâmite.

Por outro lado, constata-se não mais existirem processos físicos em
A Vara informou, ainda:

a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 231 (duzentos e trinta e um).
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 7 (sete), às 9h18, do dia 04/08/2021.
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c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 382
(trezentos e oitenta e dois). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
Motivo

Quantidade

Aguarda - diversos

24

Aguarda agravo

23

Aguarda decisão de Recurso Repetitivo

36

Aguarda decisão - STF

37

Aguarda decisão de Embargos

14

Aguarda pagamento de precatório

109

Aguarda Parcelamento

22

Aguarda resultado de conflito de competência

4

Aguarda retorno de processo TRF5

1

Criminal

14

Aguarda pagamento RPV

6

Aguarda decisão de Recurso Especial

28

Aguarda Carta Precatória

37

Aguardando julgamento de processo ou recurso

18

Convenção das partes/Pedido do exequente

8

PAES – Parcelamento Especial Lei 10.684/2003

1

Total

382

d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados:
53 (cinquenta e três), na Contadoria Judicial, em 01/08/2021.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 170 (cento e setenta).
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h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas): de 15 a 19/06/2020 e de 07 a 11/06/2021.
7.1.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade informou que, de modo geral, vem cumprindo as Metas
estabelecidas pelo CNJ, apontando as dificuldades para o não atingimento de
algumas delas.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou, com base
nas informações colhidas no BI:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento de 95,69% (noventa e cinco inteiros e
sessenta e nove centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: em relação aos processos distribuídos até 2015, percentual de
cumprimento de 76,19% (setenta e seis inteiros e dezenove centésimos por
cento). Quanto a esse grau, a unidade asseverou que, aparentemente, há
inconsistência nos dados extraídos do BI, uma vez que 2 (dois) processos, que
constam como pendências, foram julgados. Processos indicados como
pendentes:
0002946-52.2015.4.05.8500
e
0005019-46.2005.4.05.8500
(suspensos, nos termos do art. 366 do CPP); 0800216-35.2015.4.05.8500
(julgado em 12/04/2021); 0800930-63.2013.4.05.8500 (julgado em 07/06/2021);
e 0803204-29.2015.4.05.8500. No tocante aos processos distribuídos em 2016,
percentual de cumprimento de 101,96% (cento e um inteiros e noventa e seis
centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: na Seção Judiciária de Sergipe, existe um Centro de
Conciliação. O Juízo designa audiência de conciliação sempre que vislumbra a
possibilidade no processo. Não há acúmulo de processos para conciliar. À
medida em que vai surgindo a necessidade, vai-se designando a audiência, que
é realizada pelo Centro de Conciliação. Percentual de atingimento de 43,45%
(quarenta e três inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
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crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: graus de atingimento de 90,91% (noventa
inteiros e noventa e um centésimos por cento), para as ações de improbidade
administrativa, e 139,37% (cento e trinta e nove inteiros e trinta e sete
centésimos por cento), para as ações penais relacionadas a crimes contra a
Administração Pública.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): cumprida [105,33% (cento e cinco inteiros
e trinta e três centésimos por cento)].
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida [103,39%
(cento e três inteiros e trinta e nove centésimos por cento)].
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não há processos em tramitação na unidade
enquadráveis na Meta 12.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: para a Criminal A, cumprimento de 247,06% (duzentos e quarenta
e sete inteiros e seis centésimos por cento), para os baixados, e de 105,88%
(cento e cinco inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), para os
julgamentos. Quanto à Criminal B, não há processos em tramitação na unidade
enquadráveis nessa Meta.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): 60,14%
(sessenta inteiros e catorze centésimos por cento) da Meta cumpridos, até o
momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e

até
dos
dos
nas
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Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: quanto aos processos distribuídos até 31/12/2016, o grau de
cumprimento está em 96,30% (noventa e seis inteiros e trinta centésimos por
cento); quanto aos distribuídos em 2017, o grau de atingimento chegou a
110,73% (cento e dez inteiros e setenta e três centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: na Seção Judiciária de Sergipe, existe um Centro de
Conciliação. O juízo designa audiência de conciliação sempre que vislumbra a
possibilidade no processo. Não há acúmulo de processos para conciliar. À
medida em que vai surgindo a necessidade, vai-se designando a audiência, que
é realizada pelo Centro de Conciliação. O grau de cumprimento está em 26,62%
(vinte e seis inteiros e sessenta e dois centésimos por cento).
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: os graus de atingimento estão em 142,86%
(cento e quarenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), para as
ações de improbidade administrativa, e em 139% (cento e trinta e nove por
cento), para as ações penais relacionadas a crimes contra a Administração
Pública.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: o percentual de cumprimento está em 73,28% (setenta e três inteiros e
vinte e oito centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: cumprida [109,80%
(cento e nove inteiros e oitenta centésimos por cento)].
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): o percentual de cumprimento está em 60,71% (sessenta inteiros e
setenta e um centésimos por cento).
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
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31/12/2018]: para a Criminal A, cumprimento de 385,71% (trezentos e oitenta e
cinco inteiros e setenta e um centésimos por cento), para os baixados, e de
128,57% (cento e vinte e oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento),
para os julgamentos. Quanto à Criminal B, não há processos em tramitação na
unidade enquadráveis nessa Meta
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial: o
percentual de cumprimento está em 51,89% (cinquenta e um inteiros e oitenta e
nove centésimos por cento).
7.1.8 Correição anterior e autoinspeção
A unidade informou que as recomendações constantes da correição
anterior (2019) foram cumpridas. Por determinação da Juíza Federal, após cada
correição, a secretaria verifica, em cada feito, a determinação, a recomendação
ou a orientação da Corregedoria. Incontinenti, cumpre o que foi ali determinado.
Por exemplo: faltou certificar a juntada, a secretaria providencia a certidão; se
houve atraso, providencia imediato movimento e fiscaliza o cumprimento dos
prazos nas novas movimentações. São diligências realizadas em cada um dos
processos, muitos dos quais já se encontram no arquivo. Na última correição, foi
observado que a unidade precisava priorizar feitos com Meta estabelecida pelo
CNJ, em especial, as Metas 1, 2, 4 e 6 ainda não atingidas pela unidade. Os
dados informados no item anterior, referente às Metas, mostra a evolução da
unidade, no tocante a essa recomendação (METAS 2020: Meta 1 – 882
(oitocentos e oitenta e dois) processos distribuídos e 844 (oitocentos e quarenta
e quatro) julgados; Meta 2 – apenas 1 (um) processo pendente de julgamento,
com relação a sua parte um; e Metas 4 e 6 – cumpridas integralmente).
Quanto à última autoinspeção, consignou-se que foram fixadas as
metas anteriormente detalhadas e que, a despeito do excesso de trabalho e do
déficit da força de trabalho da unidade (perda de cargos, sem compensação até
o momento), os servidores têm se esforçado para atualizar os atrasos e, na
medida do possível, cumprir as metas ou, pelo menos, a maior parte delas.
Diariamente, busca-se o alcance integral dessas metas. Porém, o cenário de
carência de funcionários tem levado a Vara a atrasos indesejados, não obstante
o esforço hercúleo dos servidores.
7.1.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No formulário de gestão, a 1ª Vara Federal sugeriu a adoção de
algumas boas práticas, assim especificadas: 1 – Implantação da Central de Carta
Precatória, de Ordem e de Videoconferência, prevista nos arts. 175 a 194 da
Portaria nº 01/2021-DF; 2 – Criação de um formulário padrão e uniforme de
pesquisa de satisfação on-line, para avaliar todas as unidades da 5ª Região, a
ser aplicado em um mesmo período para todas as varas; 3 - Controle de prazos
no PJe para processos na tarefa sobrestamento; e 4 – Possibilidade de
redistribuição de processos eletrônicos para outras Seções Judiciárias pelo
próprio PJe, e não, por malote digital, como é hoje.
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Quanto às dificuldades, consignou:
“Aproveito este espaço para consignar o quadro dramático em
que se encontra a 1ª Vara Federal de Sergipe, com escassez de
servidores e aumento da demanda processual, fato que já
começa a afetar a saúde física e psicológica dos servidores.
Conforme já é do conhecimento dessa Corregedoria esta
unidade viu ser extinto de uma só vez dois cargos de Analista
Judiciário – Área Judiciária, Clarice Fagundes em 05/07/2016, e
José Leite Santos em 13/03/2017, os quais foram transformados
em Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Informática e Contadoria, ambos com lotação na
Secretaria Administrativa de Sergipe, sem qualquer
compensação até o momento – Atos nºs. 387 e 389 de
20/07/2017, da Presidência do TRF5.
Acrescento ainda a aposentadoria do Agente de Segurança
Anselmo José Correa (05/06/2019), até o presente momento
sem reposição.
Além do déficit de servidores acima, acrescento que:
a) A partir de 08 de agosto de 2018, foi concedido horário
especial com redução de jornada semanal de trabalho 20 (vinte)
horas semanais, prestadas à razão de 4 (quatro) horas diárias a
uma servidora. (Portaria nº. 820/2018-SLP; Renovações –
Portarias 70/2019- SLP; 726/2020-SLP);
b) De 04 de setembro de 2019 a 01 de março de 2020 e de 03
de novembro de 2020 a 01 de maio de 2021 a Supervisora da
Seção de Procedimentos Cíveis ficou afastada em virtude de
licença gestante. (Portaria 375/2019-SLP e Portaria 1037/2020SLP);
c) De 30 de abril a 30 de maio de 2021 (30 dias) um servidor da
secretaria que trabalha com análise de processo ficou afastado
para tratamento de saúde (Portarias nºs. 345/2021-SLP;
366/2021-SLP e 395/2021-SLP);
d) A partir do dia 10 de maio de 2021 temos uma servidora
lactante com jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias até o
dia 30/11/2022 (Portaria 364/2021);
e) Em 16/01/2020 perdemos uma servidora com formação na
área de direito, que minutava despachos/decisões complexas,
em razão de posse em cargo público inacumulável, cuja vaga foi
preenchida por um servidor com formação na área de
comunicação social.
Assim, toda essa carência de servidor, somada aos
afastamentos legais (férias e ausências justificadas por
atestados médicos), constantemente obriga o gestor da unidade
a alterar a organização da Vara para a continuidade dos
trabalhos, o que não permite o cumprimento dos prazos legais
estabelecidos pela Corregedoria.
O Diretor de Secretaria, com o intuito de auxiliar nos trabalhos
do cartório e suprir a carência de funcionários, é quem expede
as requisições de pagamento e precatórios da Vara, além de
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ceder a servidora que ocupa a função de secretário para auxiliar
no cumprimento das tarefas cartorárias.”

7.1.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
Da unidade, foram correicionados, via Instant, 136 (cento e trinta
e seis) processos eletrônicos, todos em tramitação no sistema PJe.
a) Processos em ordem:
0801756-45.2020.4.05.8500

0804229-72.2018.4.05.8500

0800088-78.2016.4.05.8500

0805723-35.2019.4.05.8500

0805945-71.2017.4.05.8500

0806034-60.2018.4.05.8500

0806729-48.2017.4.05.8500

0805374-03.2017.4.05.8500

0800009-65.2017.4.05.8500

0800216-35.2015.4.05.8500

0800753-60.2017.4.05.8500

0800930-63.2013.4.05.8500

0801527-95.2014.4.05.8500

0801945-33.2014.4.05.8500

0805540-69.2016.4.05.8500

0000427-56.2005.4.05.8500

0000583-58.2016.4.05.8500

0800135-47.2019.4.05.8500

0801559-27.2019.4.05.8500

0801710-90.2019.4.05.8500

0802513-44.2017.4.05.8500

0805261-49.2017.4.05.8500

0806579-67.2017.4.05.8500

0806785-47.2018.4.05.8500

0805139-31.2020.4.05.8500

0805163-59.2020.4.05.8500

0805662-48.2017.4.05.8500

0806321-57.2017.4.05.8500

0800223-51.2020.4.05.8500

0800780-72.2019.4.05.8500

0800056-34.2020.4.05.8500

0800230-43.2020.4.05.8500

0800808-06.2020.4.05.8500

0801641-58.2019.4.05.8500

0802161-47.2021.4.05.8500

0802994-65.2021.4.05.8500

0800138-12.2013.4.05.8500

0800378-64.2014.4.05.8500

0800407-17.2014.4.05.8500

0800528-79.2013.4.05.8500

0800541-44.2014.4.05.8500

0800879-18.2014.4.05.8500

0801266-33.2014.4.05.8500

0801501-97.2014.4.05.8500

0801725-35.2014.4.05.8500

0801916-80.2014.4.05.8500

0801954-92.2014.4.05.8500

0802397-72.2016.4.05.8500

0802511-79.2014.4.05.8500

0802641-69.2014.4.05.8500

0803762-25.2020.4.05.8500

0800426-23.2014.4.05.8500

0800852-35.2014.4.05.8500

0800899-09.2014.4.05.8500

0801095-76.2014.4.05.8500

0801157-19.2014.4.05.8500

0801291-46.2014.4.05.8500

0801731-42.2014.4.05.8500

0804179-80.2017.4.05.8500

0800568-22.2017.4.05.8500

0802189-59.2014.4.05.8500

0800328-04.2015.4.05.8500

0800939-83.2017.4.05.8500

0802094-29.2014.4.05.8500

0802847-83.2014.4.05.8500

0800184-53.2017.4.05.8502
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0801567-04.2019.4.05.8500

0802104-68.2017.4.05.8500

0804293-53.2016.4.05.8500

0805719-66.2017.4.05.8500

0801656-90.2020.4.05.8500

0804423-04.2020.4.05.8500

0800049-52.2014.4.05.8500

0800246-02.2017.4.05.8500

0800294-29.2015.4.05.8500

0800746-68.2017.4.05.8500

0801785-71.2015.4.05.8500

0804192-16.2016.4.05.8500

0804271-92.2016.4.05.8500

0801358-98.2020.4.05.8500

0801979-32.2019.4.05.8500

0804219-91.2019.4.05.8500

0805584-83.2019.4.05.8500

0806039-48.2019.4.05.8500

0800474-06.2019.4.05.8500

0804886-43.2020.4.05.8500

0801057-20.2021.4.05.8500

0801071-04.2021.4.05.8500

0800598-86.2019.4.05.8500

0802312-81.2019.4.05.8500

0804030-50.2018.4.05.8500

0804563-09.2018.4.05.8500

0806505-76.2018.4.05.8500

0002955-87.2010.4.05.8500

0800198-09.2018.4.05.8500

0800322-55.2019.4.05.8500

0801085-66.2013.4.05.8500

0801946-18.2014.4.05.8500

0802168-49.2015.4.05.8500

0804614-83.2019.4.05.8500

0800723-30.2014.4.05.8500

0802543-50.2015.4.05.8500

0800274-67.2017.4.05.8500

0801776-12.2015.4.05.8500

0801719-91.2015.4.05.8500

0802692-80.2014.4.05.8500

0805725-39.2018.4.05.8500

0800639-63.2013.4.05.8500

0804181-84.2016.4.05.8500

0800493-75.2020.4.05.8500

0802034-22.2015.4.05.8500

0800027-91.2014.4.05.8500

0800298-03.2014.4.05.8500

0804148-60.2017.4.05.8500

0800265-76.2015.4.05.8500

0801780-49.2015.4.05.8500

0805709-85.2018.4.05.8500

0800163-54.2015.4.05.8500

0802422-56.2014.4.05.8500

b) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo

Observações

0800632-29.2017.4.05.8501

Priorizar (Meta 4/CNJ)

0801984-59.2016.4.05.8500

Priorizar (Meta 4/CNJ)

0806888-88.2017.4.05.8500

Priorizar (Meta 4/CNJ)

0801718-67.2019.4.05.8500

Demora superior a 1 (um) ano para realização de
audiência, inicialmente agendada para o dia 04/02/2020 e,
após sucessivas remarcações, aprazada para 06/10/2021.
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0801890-43.2018.4.05.8500

Demora superior a 1 (um) ano para realização de
audiência, inicialmente agendada para o dia 15/07/2020 e,
após sucessivas remarcações, aprazada para 18/08/2021.

0806732-66.2018.4.05.8500

Proposta de acordo de não persecução penal apresentada
desde setembro/2020 e com audiência de homologação
aprazada, em abril/2021, para outubro/2021.

0803461-78.2020.4.05.8500

Deixa-se de determinar providência, tendo em vista que já
houve a marcação da audiência. O ANPP foi proposto em
agosto/2020. A primeira designação da audiência, para
fins do art. 28-A, § 4º, após o período de suspensão de
audiências, devido à situação pandêmica provocada pelo
COVID-19, foi para 11/05/2020. Redesignada para o dia
24/11/2021 (id. 4688944).

c) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0803204-29.2015.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Demora na certificação de id.
5032864.
Demora
na
conclusão, para apreciação
das
últimas
petições
juntadas, ou na prática de
ato ordinatório de ouvida as
partes, sobre os documentos
juntados.

0800643-66.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0802639-02.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0804176-28.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0800766-88.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

dias:

Autos com sursis processual.
Última movimentação em
23/06/2021. Certidão id.
4891975. Apreciação.

d) Processos sem movimentação na secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo
0800257-02.2015.4.05.8500

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias
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0800716-38.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Petição
pendente
de
apreciação
desde
07/07/2021.

0802018-05.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Petição
pendente
de
apreciação
desde
09/07/2021.

e) Demora para a prolação de despacho/decisão diversa:
Número do processo
0800083-24.2014.4.05.8501

urgência:

Providência
Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Observações adicionais
Autos
conclusos
02/07/2021.

em

f) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo
0806560-27.2018.4.05.8500

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Como registrado pelo Juízo,
em
despacho
de
Inspeção/2019,
não
foi
realizada a intimação da
testemunha, determinada no
despacho de id. 4653091.
Além
disso,
juntadas
petições em abril/2021, não
houve
conclusão
para
apreciação. Processo sem
andamento desde então.
Regularizar. Priorizar (Meta
4/CNJ).

7.1.11 A entrevista presencial
Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. O
Diretor da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
O gestor elogiou a parte estrutural, afirmando a suficiência do
mobiliário e dos equipamentos colocados à disposição da unidade, destacando,
inclusive, quanto à parte de TI, estar atualizada e ter, o setor responsável, uma
ótima atuação, mesmo com poucos servidores.
A questão da carência de servidores foi reforçada como a principal
dificuldade, ressentindo-se a unidade sobre a transformação de 2 (dois) cargos
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de Analista Judiciário, que estavam vagos na Vara e foram deslocados para a
parte administrativa, sem que, até o momento, tenha havido a devida
compensação. O Diretor da Secretaria apontou que, desde essa perda, a
unidade não conseguiu voltar à normalidade do período anterior, mormente
porque outras circunstâncias foram a ela se somando (saída de mais 1 (uma)
servidora, removida; limitação de atividades desempenhadas; recebimento de
processos mais complexos, entre outras). Cotejou essa situação com a
existência de servidores com formação em Direito na área administrativa, e não,
na atividade-fim, e de mais servidores no interior, em comparação com a capital,
bem como com a diminuição do trabalho dos Oficiais de Justiça, em razão do
PJe, condições essas que permitiriam, ao seu ver, uma equalização da força de
trabalho.
Referiu, ainda, a ocorrência de inconsistências nas informações
disponibilizadas através do Portal Business Intelligence (BI), utilizado no
acompanhamento e no controle das atividades e do desempenho da Vara.
Sobre os sistemas eletrônicos em uso na unidade, realçou a grande
quantidade deles e relatou as dificuldades decorrentes da incomunicabilidade e
das várias mudanças pelas quais eles vão passando, ocasionando instabilidade
e atrasos, considerando, sobretudo, que os servidores precisam despender
tempo para se apropriar do conhecimento sobre as alterações, novas
plataformas, funcionalidades e exigências. Mencionou-se, exemplificativamente,
o caminho observado para a realização das audiências (Kenta – Cisco WebEx –
Zoom – Microsoft Teams).
Afirmou, ainda, que há um excesso de cursos/treinamentos
disponibilizados, que retiram os servidores das suas atividades, mas que não se
referem à atividade-fim.
Acerca das audiências, acentuou que a 1ª Vara Federal de Sergipe
foi a primeira da Seccional que realizou esse ato processual na modalidade
telepresencial e vem utilizando a forma mista (as testemunhas comparecem
presencialmente). Negou, quanto a elas, a existência de demanda reprimida (já
estavam sendo aprazadas para 2022), destacando as peculiaridades das
audiências nos processos de maior complexidade em curso na unidade.
Também negou a existência de represamento no tocante às perícias,
havendo, no caso da AJG, arbitramento pela tabela, autorizando-se, na hipótese
de prova técnica na área de Engenharia, o pagamento segundo a regra do triplo
do valor máximo tabelado, à vista do baixo valor praticado. Mencionou
dificuldade em relação às perícias em Psiquiatria.
Sobre as cartas precatórias remetidas, destacou haver demora no
cumprimento pelo Judiciário da Bahia e, em relação às recebidas, ressaltou que
falta apenas implantar, na Seccional, a Central de Cartas Precatórias, criada pela
Portaria nº 1/2021, da Direção do Foro. Negou a existência de cartas precatórias
sem andamento.
Por fim, quanto às pendências junto à Contadoria, disse haver 54
(cinquenta e quatro) processos, aguardando a realização de cálculos no setor, o
mais antigo remetido em 10/05/2021.
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7.1.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a grande maioria dos processos apresenta trâmite regular e as
pequenas inconsistências verificadas em alguns feitos não são suficientes para
comprometer o bom funcionamento da unidade jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) As eventuais inconsistências identificadas nos relatórios do Portal
Business Intelligence (BI) devem ser levadas ao conhecimento dos responsáveis
pelo suporte ao sistema, para as análises e os ajustes que se fizerem
necessários, de modo a contribuir com a precisão dos registros, já que se trata
do repositório de onde são extraídos os dados estatísticos oficiais, para subsidiar
as mais diversas análises, inclusive as de caráter estratégico para a Região
como um todo, nos termos do Ato nº 54/2021, da Presidência do TRF5,
destacando-se que aparentes inexatidões podem ser resultado de ausência ou
da defeituosa movimentação processual pela própria unidade judiciária, à qual,
portanto, compete a primeira conferência;
b) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto, bem como no
sentido de evitar paralisações dos processos na Secretaria;
c) A unidade deve priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial, as Metas que ainda não foram cumpridas pela
Vara (notadamente, as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu atingimento;
d) A unidade deve manter o acompanhamento dos feitos mais antigos
ou sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
e) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.1.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.2 2ª Vara Federal - Aracaju
7.2.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 2ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 7.178, de
19/12/1983, e implantada por meio do Provimento CJF nº 269, de 14/11/1984.
A unidade funciona no prédio onde se localiza a sede da Seção
Judiciária de Sergipe.
A Vara possui instalações adequadas para todos os usuários
(magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério
Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, a 2ª Vara Federal possui competência plena,
cabendo-lhe processar e julgar todas as causas de competência da Justiça
Federal, com exceção das execuções fiscais e das causas cíveis de menor
complexidade. Compete-lhe processar e julgar crimes de menor potencial
ofensivo (Lei nº 10.259/2001), funcionando como JEF Criminal.
O expediente ordinário da 2ª Vara Federal de Sergipe é das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas.
7.2.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 2ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 1 (um) Juiz Federal Substituto; 12 (doze) servidores efetivos (dos quais
9 (nove) são Técnicos Judiciários e 3 (quatro) são Analistas Judiciários); e 1 (um)
servidor requisitado de outro órgão.
7.2.2.1 Magistrados federais
a) Juiz Federal Titular
O Juiz Federal Ronivon de Aragão exerce a magistratura federal
desde 26/03/2003 e atua na 2ª Vara Federal desde 02/04/2008.
Seccional.

Outrossim, de 04/04/2019 a 31/03/2021, foi Diretor do Foro da

Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado pelos
seguintes fundamentos: a) Férias: de 20/11 a 19/12/2019, de 17/05 a 15/06/2020
e de 16/06 a 05/07/2021; b) Licença para tratamento de saúde: de 18/07 a
16/08/2020.
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O magistrado não exerce atividade docente.
O juiz federal reside na região metropolitana em que se localiza a 2ª
Vara Federal.
b) Juiz Federal Substituto
O Juiz Federal Substituto Guilherme Jantsch exerce a magistratura
federal desde 18/12/2018 e se encontra em atuação na 2ª Vara Federal
sergipana desde 26/05/2019.
É membro do Comitê Estadual de Saúde, desde 16/06/2021 (Ato nº
223/2021, da Presidência do TRF5).
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado pelos
seguintes fundamentos: a) Férias: de 10/09 a 09/10/2020 e de 05 a 24/04/2021;
b) Licença para tratamento de saúde: de 10 a 14/08/2020; c) Licença por motivo
de casamento: de 24 a 31/10/2019; d) Afastamento para compensação de
plantão forense: dias 08/11/2019 e 11/11/2019.
Foi informado que o juiz federal substituto exercitou atividade docente,
de forma pontual, no Curso Bom no Direito (setembro e novembro de 2019) e
em curso promovido pela REJUFE (novembro de 2020), mas não foi declarado
se essa docência foi informada no sistema SARH WEB – Sistema de Gestão de
Recursos Humanos.
O magistrado reside na região metropolitana em que se localiza a 2ª
Vara Federal.
7.2.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 2ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Ana Valéria
Souza Costa
Passos

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior
completo

Direito

André
Alexandre
Barros Paixão

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior
incompleto

Direito

Ariane Teixeira
Pereira

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito

Carla Andrade
Pitta Costa

Analista
Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito
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Carla Caroline
de Oliveira
Costa Silva

Técnico
Judiciário

FC-03

Superior
completo

Comunicação Social –
Publicidade e
Propaganda

Cláudio
Marcelo
Barbosa de
Santana

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito

Cristiane
Wanderley
Cordeiro

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito

Dannie Rosie
Nascimento
Santos Melo

Analista
Judiciário

FC-05

Superior
completo

Ciência da
Computação e Direito

Emílio José
Alves Mendes

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior
completo

Estatística e Direito

Klédia Dantas
de Mendonça

Analista
Judiciário

CJ-03

Superior
completo

Direito

Sandra Mara
de Menezes
Hora

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior
completo

Direito

Talita Cristina
Santos de Brito
Xavier

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito

Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 2ª Vara
Federal conta, ainda, com 1 (um) servidor requisitado de outro órgão (Secretaria
de Educação do Estado de Alagoas), que ocupa 1 (uma) FC-04.
Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público,
nem servidores recebidos de outros setores para auxílio.
Há 1 (um) cargo efetivo de Técnico Judiciário vago, desde agosto de
2019, em decorrência de aposentadoria de servidor (Ato nº 325/2019, da
Presidência do TRF5).
Há 1 (uma) função gratificada vaga (FC-02).
7.2.3 Estruturação da unidade
Todos os 12 (doze) servidores da 2ª Vara Federal de Sergipe exercem
suas atribuições na Secretaria.
7.2.3.1 Secretaria
A sistemática de trabalho da 2ª Vara Federal é dividida por tarefas,
conforme os itens I, II, III e IV abaixo descritos.
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A divisão de trabalho entre os servidores das tarefas “cumprimento” e
“minutar” é feita por dígito, usando-se, como parâmetro, para tal divisão, o dígito
final do processo.
Não existe mais a divisão entre servidores do cartório/secretaria e
servidores do gabinete. Todos os servidores responsáveis pela tarefa de minutar
elaboram todo e qualquer tipo de minuta (seja despacho, decisão ou sentença).
Atualmente, são responsáveis pelos dígitos os servidores conforme
tabela abaixo:
Na tarefa “dar ciência às partes” (cumprimento):
Processo Final

Servidor Responsável
0a5

André Alexandre

6a9

Cláudio Marcelo

Na tarefa “minutar”:
Processo Final

Servidor Responsável
0e2

dígitos redistribuídos para os demais
servidores do setor

1

Ana Valéria

3

Ariane

4

Carla Pitta

5

Cristiane Wanderley

6

Dannie Rosie

7

Emílio Mendes

8

Sandra Mara

9

Talita Cristina

Triagem inicial dos processos e
Carla Caroline
elaboração de minutas em processos
do dígito 2 com modelo simples e
cadastrado no sistema PJe

I. Protocolo: 1 (um) servidor requisitado – Adna Dias Fontes
I.1. Tarefas Diárias:
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I.1.1. Atendimento ao público (presencial e via telefone, com retomada
em 02/08/2021, e-mail);
I.1.2. Juntar petições nos processos físicos que retornam do Tribunal
e nos eletrônicos;
I.1.3. Fazer a postagem dos expedientes da Vara;
I.1.4. Remessa de processos físicos ao TRF5, quando for o caso;
I.1.5. Digitalização de processos;
eletrônica.

I.1.6. Verificação e juntada de processos encaminhados via baixa
I.2. Auxiliar os magistrados durante as audiências.

II. Cumprimento: 2 (dois) servidores - André Alexandre Barros Paixão
e Cláudio Marcelo Barbosa de Santana.
II.1. Tarefas Diárias:
II.1.1. Certificar os prazos vencidos;
II.1.2. Preparar, com a devida antecedência, os termos de audiência,
alimentando o sistema Kenta;
II.1.3. Encaminhar para a tarefa conhecimento de secretaria
processos que se destinem, supostamente, às tarefas minutar/conclusão e
requisitório em elaboração.
II.1.4. Dar cumprimento aos processos que se encontram nas tarefas
dar ciência às partes, com confecção de expedientes processuais e intimações
simples.
II.1.5. Fazer ato ordinatório, quando for o caso, a fim de dar
seguimento ao processo.
execução:

II.2. Tarefas com prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a sua

II.2.1. Dar cumprimento aos processos que se encontram nas tarefas
dar ciência às partes que ensejem a confecção de mais de 5 (cinco) expedientes
por processo.
III. Minutar: 9 (nove) servidores - Ana Valéria Souza Costa Passos,
Ariane Teixeira Pereira, Carla Andrade Pitta Costa, Carla Caroline de Oliveira
Costa Silva, Cristiane Wanderley Cordeiro, Dannie Rosie Nascimento Santos
Melo, Emílio José Alves Mendes, Sandra Mara de Menezes Hora e Talita Cristina
Santos de Brito Xavier.
III.1. Tarefas Diárias (a serem concluídas até às 18h):
III.1.2. Fazer a conclusão correta dos processos que estão na tarefa
conhecimento de secretaria, encaminhando-os para a tarefa minutar;
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III.1.3. Efetuar a triagem inicial do processo, fazendo as devidas
alterações no cadastro/autuação do feito, bem como analisando se existe
prevenção (tarefa exclusiva da servidora Carla Caroline);
III.1.4. Elaborar proposta de minuta de despacho de mero expediente,
decisão simples e sentença tipos B (em caso de extinção por pagamento), C (em
caso de indeferimento da inicial) e E, encaminhando para assinatura do
magistrado;
III.1.5. Encaminhar para a tarefa conhecimento de secretaria
processos destinados ao lançamento de ato ordinatório;
III.1.6. Preparar o termo de audiência e decisão respectiva, quando
se tratar de audiência de custódia;
III.1.7. Incluir, a título de lembrete, dados acerca da prescrição em
abstrato, nas ações penais.
execução:

III.2. Tarefas com prazo de até 10 (dez) dias úteis para a sua

III.2.1. Elaborar proposta de minuta de despacho e decisão com
média complexidade, de decisão de saneamento ou interlocutória simples e
decisão liminar em que não há perecimento e direito.
execução:

III.3. Tarefas com prazo de até 20 (vinte) dias úteis para a sua

III.3.1. Elaborar proposta de decisões complexas, sejam a título de
saneamento ou interlocutórias processuais, de recebimento de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa ou de sentenças tipos “A”, “B” (salvo
extinção por pagamento) e “D”.
execução:

III.4. Tarefas com prazo de até 30 (trinta) dias úteis para a sua

III.4.1. Elaboração de propostas de decisões muito complexas, sejam
do ponto de vista probatório, sejam do ponto de vista do direito invocado, e de
sentenças tipos “A” e “D”, com material probatório mais extenso e que sejam
muito complexas.
III.5. Tarefas com prazo a ser definido pelo juiz:
III.5.1. Elaboração de proposta de sentença tipos “A” e “D”, conforme
Resolução CJF n. 535/2006, com muitos autores ou réus e que tenham grande
extensão probatória, decorrente da quantidade de oitivas, de prova técnica
produzida, de anexos ou de apensos.
IV. Direção de Secretaria:
IV.1. Tarefas Diárias:
IV.1.2. Ler os e-mails direcionados à Direção de Secretaria e Diretores
e auxiliar na leitura dos e-mails endereçados ao atendimento, anexando ao
processo respectivo, quando for o caso;
IV.1.3. Ler o malote digital, anexando ao processo respectivo;
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IV.1.4. Acessar os sistemas Infoseg/Sinesp, Infojud, AJG, dando o
devido encaminhamento ao processo;
IV.1.5. Responder aos e-mails que tratem de pedidos de
agendamento de atendimento virtual, pelos magistrados, gerando o respectivo
link e acompanhando a abertura da sala;
IV.1.6. Confeccionar RPV/PRC e encaminhar para assinatura do
magistrado;
IV.1.7. Verificar o sistema SEI, para ciência e/ou cadastro de
processos administrativos;
IV.1.8. Alimentar o Sistac, assim que realizada audiência de custódia,
pelo magistrado;
IV.1.9. Acessar o sistema Sisbajud, para inserir e consultar o
resultado das minutas;
IV.1.10. Conferir expedientes
cumprimento, antes da assinatura do juiz;

encaminhados

pelo

setor

de

IV.1.11. Tirar dúvidas dos servidores em suas tarefas diárias;
IV.1.12. Acompanhar a digitalização e fazer a migração imediata de
processos físicos que retornam dos tribunais superiores.
IV.2. Tarefas Mensais (até o 5º dia útil do mês):
IV.2.1. Fechar a folha de ponto dos servidores até o 5º dia útil do mês,
fazendo os devidos ajustes, e remeter à SLP;
IV.2.2. Fazer a estatística mensal, encaminhando-o para publicação
no DJE e no micro site da 2ª Vara;
IV.2.3. Alimentar, na intranet, o sistema SisConclusos com os
processos conclusos para sentença;
IV.2.4. Prestar informações, no sistema SEI, sobre os presos
existentes por determinação do Juízo, bem como manter o cadastro atualizado,
junto ao sistema BNMP/CNJ;
IV.2.5. Verificar o resultado do sistema CNIB, dando o devido
encaminhamento ao processo;
IV.2.6. Alimentar o sistema GMF.
IV.3. Tarefas Mensais (até o dia 10 do mês):
IV.3.1. Verificar as tarefas: perícia e controle de sobrestamento/por
convenção das partes, a fim de verificar se existe processo sem movimentação,
de forma equivocada;
IV.3.2. Cobrar à CEMAN os mandados expedidos há mais de 30
(trinta) dias, sem retorno/cumprimento;
IV.3.3. Verificar as tarefas: requisitório em elaboração, requisitório
aguardando pagamento, a fim de verificar se existe processo sem
movimentação, de forma equivocada.
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IV.3.4. Verificar a tarefa controle de prazos a fim de identificar
processo sem movimentação, de forma equivocada (olhar as 15 (quinze)
primeiras páginas da tarefa).
IV.4. Tarefas Anuais:
IV.4.1. Escala de férias (até o final de outubro): organizar a escala de
férias dos servidores, encaminhar ao juiz para assinatura e após enviar para a
SLP.
IV.4.2. Ajustar com o magistrado o período da inspeção (até o final de
outubro), encaminhando ofício com a proposta à Direção do Foro. Abrir
expediente para acompanhar os atos destinados à inspeção anual.
7.2.3.2 Gabinetes do juiz federal e do juiz federal substituto
Todos os servidores atuam na Secretaria, consoante detalhado no
item anterior.
7.2.4 Organização e controle dos processos
7.2.3.1.

Os processos são organizados segundo a sistemática descrita no item

Para os processos com prioridade, é feito o imediato encaminhamento
do processo ao servidor responsável, seja para a tarefa minutar, seja para a
tarefa cumprimento/dar ciência às partes.
Ademais, os processos conclusos são minutados de acordo com a
ordem de antiguidade de sua chegada na tarefa, à exceção de processos
urgentes, cuja conclusão é imediata.
A 2ª Vara Federal informou que, para gerenciar se as tarefas estão
sendo executadas nos prazos fixados na Portaria nº 001/2021-JF-2ª Vara, a
Direção de Secretaria verifica, diariamente, via relatório de processos extraídos
do sistema PJe, se os prazos dos processos estão sendo certificados todos os
dias. Com relação à elaboração de minutas de despachos de mero expediente
e à confecção de expedientes, o controle é feito de forma diária pela Direção,
porém, manualmente. Para a tarefa minutar/elaboração de minutas de sentenças
e decisões complexas, o controle também é feito manualmente, quinzenalmente,
por meio de tabela elaborada pela Direção de Secretaria com indicativo do
número do processo, nome do servidor responsável, data de chegada na tarefa
e final do prazo para sua conclusão.
Há fixação de metas de produtividade, no âmbito da unidade,
estabelecidas pela Portaria nº 001/2021-JF-2ª Vara, cujo inteiro teor está
disponível
à
consulta
pública
no
endereço
eletrônico
https://www.jfse.jus.br/varas/segunda/arquivos/Portaria_vara2_001.2021.pdf.
7.2.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
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Antes da pandemia, o controle de frequência, quanto ao trabalho
presencial, era efetivado através do sistema de ponto eletrônico implementado
na Seção Judiciária de Sergipe.
No entanto, cumpre frisar que, naquele momento, já havia servidores
da Vara em teletrabalho. Acerca deles, a 2ª Vara Federal observava o percentual
estabelecido na Resolução CNJ nº 227/2016 e na Resolução TRF5 nº 13/2018,
que regulamentam o teletrabalho. Dessa forma, todos os servidores da unidade,
à exceção da Diretora de Secretaria, se revezavam no percentual diário de 40%
(quarenta por cento) de servidores em regime de teletrabalho, sublinhando-se
que as metas para permanência na escala do teletrabalho são aquelas
estabelecidas na Portaria nº 001/2021-JF-2ª Vara, cuja aferição é feita pela
Direção de Secretaria, além da checagem através do painel denominado
“teletrabalho”, disponível no Portal BI.
Com a pandemia, os servidores passaram a laborar na modalidade
de home office, sujeitos a esses mesmos acompanhamentos e controles antes
apontados.
Posteriormente, desde quando houve a liberação para a realização de
audiências, seja de forma mista ou eletrônica, a unidade optou por manter 1 (um)
servidor de forma presencial, para o acompanhamento dessas audiências,
respeitadas todas as medidas de segurança determinadas na Portaria da
Direção do Foro (vigente, atualmente, a de nº 77/2021).
Acerca do impacto da pandemia nos trabalhos da unidade, informouse que não houve diminuição da produtividade. Ao contrário, os dados extraídos
do Portal BI, painel “Atuação na Pandemia”, atestam que a 2ª Vara Federal foi a
que teve maior produtividade na Seção Judiciária de Sergipe, tomando-se, como
parâmetro, o período de 18/03/2020 a 30/06/2021. Foram 4.514 (quatro mil,
quinhentos e catorze) atos, entre sentenças, decisões e despachos, em
comparação aos 4.249 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove) atos praticados
no ano anterior.
Segundo relatado por ocasião da visita presencial, o atendimento ao
público, durante a pandemia, vem sendo realizado por meio de e-mail e Balcão
Virtual, sendo que a primeira forma observou um incremento de cerca de 30%
(trinta por cento), comparativamente com o período de normalidade.
Foi informado, ainda, não haver, no momento atual, servidores
afastados por motivo de licença para tratamento de saúde, havendo, por outro
lado, 2 (dois) servidores em gozo de férias, com retorno ao trabalho programado
para os dias 09 e 12/08/2021. Historiou-se, contudo, que, no passado, houve
servidores afastados em razão de adoecimento por COVID19, um dos quais
permaneceu afastado por 60 (sessenta) dias.
7.2.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
Informando que, desde 30/01/2019, migrou todos os processos físicos
para o sistema eletrônico PJe, não havendo mais processos físicos ativos no
sistema Tebas, a 2ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de
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processos em tramitação, com base nos dados extraídos do Portal BI, em
27/07/2021, com última atualização do referido sistema em 26/07/2021, às
23:54:40:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses – período julho/2019

Atualmente

Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto

Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto

Total

872
processos
ativos (total
ajustado:
764)

740
processos
ativos (total
ajustado:
685)

1.171
processos
ativos (total
ajustado:
1.016)

1.010
processos
ativos (total
ajustado:
894)

Fase de conhecimento
(exceto penal)

413

367

518

496

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

284

200

441

340

Processos de execução
(exceto penal)

132

131

136

115

Ações penais

47

43

49

30

Processos de execução
penal

Sem competência para execução penal

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 2ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Tramitação ajustada

Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve um pequeno
aumento do acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o
acervo em tramitação na unidade era de 1.402 (um mil, quatrocentos e dois)
processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era
de 1.624 (um mil, seiscentos e vinte e quatro) processos, o que resulta uma
diferença a maior de 222 (duzentos e vinte e dois) feitos, situação que está a
exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da reversão
dessa tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse acervo.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 37 (trinta e sete), com o Juiz Federal Titular, e 41
(quarenta e um), com o Juiz Federal Substituto.
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: Os sistemas PJe e BI não oferecem ferramentas para
extração desses dados. Entretanto, verificando visualmente a tarefa “minutar”,
subpasta "urgências", em 27/07/2021, não existem processos conclusos com
pedidos urgentes pendentes de análise, seja da competência do Juiz Titular ou
do Juiz Substituto.
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 284
(duzentos e oitenta e quatro). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
conforme tarefas específicas existentes no sistema PJe, os motivos de
sobrestamento são: aguardando julgamento de processo ou recurso; convenção
das partes/pedido do exequente; PAES; parcelamento art. 916 do CPC; REFIS;
suspensão Lei nº 11.033/2004; suspensão de processo de execução, art. 921 do
CPC; suspensão do processo, art. 313 do CPC; sobrestamento por IRDR;
sobrestamento por recurso especial e sobrestamento por recurso extraordinário.
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d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados:
No dia 02/08/2021, às 14h21, há 93 (noventa e três) processos na Contadoria
Judicial (tarefa “elaboração de cálculo”). Com relação a órgãos externos e
advogados, não há nenhum processo, considerando que todo o acervo de
processos da 2ª Vara Federal é eletrônico.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 135 (cento e trinta e cinco), pelo Juiz Federal Titular, e 134 (cento e trinta
e quatro), pelo Juiz Federal Substituto (período de 15/07/2019 a 15/07/2021.
Dados extraídos do sistema PJe, relatório estatística de audiência, em
27/07/2021, às 16h45min).
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 0 (zero).
7.2.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade informou que, em relação a todas as Metas/2020 do CNJ,
cumpriu as Metas 2 (parte 2), 3, 4, 5, 6 e 12, deixando de cumprir somente as
Metas 1 e 2 (parte 1).
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento de 91,79% (noventa e um inteiros e
setenta e nove centésimos por cento), concluindo-se não ter sido cumprida
(dados extraídos do sistema BI, em 26/01/2021, às 11h11, painel Gestão na
Ponta dos Dedos).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: o grau de cumprimento da Meta pela unidade foi de 84% (oitenta e
quatro por cento), para o julgamento de processos distribuídos até 31/12/2015
(Resultado: não cumprida – dados extraídos do sistema BI, em 26/01/2021, às
11h11, painel Gestão na Ponta dos Dedos), e de 93,14% (noventa e três inteiros
e catorze centésimos por cento), para o julgamento de processos distribuídos
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em 2016 (cumprida - dados extraídos do sistema BI, em 26/01/2021, às 11h11,
painel Gestão na Ponta dos Dedos).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentual de cumprimento de 21,81% (vinte e um
inteiros e oitenta e um centésimos por cento), considerando-se, assim, cumprida
(dados extraídos do sistema BI, em 13/01/2021, às 13h36, painel Meta 2020).
Registrou-se que as atividades de conciliação ficam sob a responsabilidade do
Cejusc.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: cumprida (134,20% (cento e trinta e quatro
inteiros e vinte centésimos por cento), segundo dados extraídos do sistema BI,
em 26/01/2021, às 11h11, painel Gestão na Ponta dos Dedos.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): cumprida [139,45% (cento e trinta e nove
inteiros e quarenta e cinco centésimos], segundo dados extraídos do sistema BI,
em 13/01/2021, às 13h36, painel Meta 2020.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: percentual de
cumprimento de 94,77% (noventa e quatro inteiros e setenta e sete centésimos
por cento), de acordo com dados extraídos do sistema BI, em 26/01/2021, às
11h11, painel Gestão na Ponta dos Dedos.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): cumprida [100% (cem por cento)], em consonância
com dados extraídos do sistema BI, em 26/01/2021, às 12h53, painel Estatística
de Distribuição.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: Criminal A cumprida [364,29% (trezentos e sessenta e quatro
inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e 107,14% (cento e sete inteiros e
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quatorze centésimos por cento), respectivamente]. Quanto à Meta Criminal B,
não existem ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao tráfico de
pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo na 2ª Vara Federal,
distribuídas até 31/12/2017.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): 78% (setenta e oito por cento) da Meta cumpridos, até o momento,
segundo dados extraídos do sistema BI, em 02/08/2021, às 13h31, painel Gestão
na Ponta dos Dedos.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: o grau de cumprimento da Meta pela unidade, até o momento, está
em 96,55% (noventa e seis inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento),
para o julgamento de processos distribuídos até 31/12/2016 (não cumprida, até
o presente mês, de acordo com os dados extraídos do sistema BI, em
02/08/2021, às 13h31, painel Gestão na Ponta dos Dedos), e em 102,17% (cento
e dois inteiros e dezessete centésimos por cento), para o julgamento de
processos distribuídos em 2017 (cumprida, segundo dados extraídos do sistema
BI, em 02/08/2021, às 13h31, painel Gestão na Ponta dos Dedos).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentual de cumprimento de 41,46% (quarenta e um
inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), considerando-se, assim,
cumprida (até o presente mês), em conformidade com os dados extraídos do
sistema BI, em 02/08/2021, às 13h34, painel Meta 2021. Registrou-se que as
atividades de conciliação ficam sob a responsabilidade do Cejusc.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: percentual de cumprimento de 135,34%
(cento e trinta e cinco inteiros e trinta e quatro centésimos por cento),
considerando-se, pois, cumprida, segundo dados extraídos do sistema BI, em
02/08/2021, às 13h31min, painel Gestão na Ponta dos Dedos.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: percentual de cumprimento de 79,14% (setenta e nove inteiros e catorze
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centésimos por cento), até o momento, de acordo com dados extraídos do
sistema BI, em 02/08/2021, às 13h35, painel Meta 2021.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: percentual de
cumprimento de 112,18% (cento e doze inteiros e dezoito centésimos por cento),
segundo dados extraídos do sistema BI, em 02/08/2021, às 13h31, painel Gestão
na Ponta dos Dedos.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): percentual de cumprimento de 62,07% (sesseta e dois inteiros e sete
centésimos por cento), até agora (não cumprida, segundo dados extraídos do
sistema BI, em 02/08/2021, às 13h36, painel Meta 2021).
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: Criminal A cumprida, no momento (187,50% (cento e oitenta e sete
inteiros e cinquenta centésimos por cento) e 100% (cem por cento),
respectivamente), em conformidade com os dados extraídos do sistema BI, em
02/08/2021, às 13h39, painel Meta 2021. A unidade não possui processos
relacionados à Meta Criminal B.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial: o
percentual de cumprimento está em 80,68% (oitenta inteiros e sessenta e oito
centésimos por cento), segundo dados extraídos do sistema BI, em 02/08/2021,
às 13h45min, painel Meta 2021.
7.2.8 Correição anterior e autoinspeção
A 2ª Vara Federal informou que as recomendações constantes da
correição anterior (2019) foram cumpridas.
A unidade asseverou, ainda, que, na última autoinspeção, não foram
fixadas novas metas, porque todas as metas anteriores fixadas pelo Juízo foram
atendidas, não havendo necessidade, por ora, de novas metas, além das que já
são estabelecidas pelo CNJ e pela Portaria nº 001/2021 - JF - 2ª Vara.
7.2.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No espaço do questionário de gestão destinado ao detalhamento das
dificuldades, sugestões e boas práticas, foram feitas as seguintes proposições:
a) promoção de encontros entre Diretores de Secretaria das Seções Judiciárias
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para troca de experiências e boas práticas; b) alteração no sistema PJe, para
possibilitar que os expedientes anexados pelos oficiais de justiça, quando a
diligência for negativa, apareça no painel de agrupadores, haja vista que,
atualmente, quando o oficial anexa uma certidão de diligência negativa, o
sistema não dispara o prazo e o processo, por não ter qualquer anotação de
vencimento de prazo, fica "perdido" na tarefa; c) criar ferramentas nos sistemas
atualmente disponíveis para extração dos relatórios pedidos, a exemplo do
formulário de gestão, para que os dados possam ser informados de forma mais
ágil e precisa. Muitos dados informados no questionário foram obtidos
manualmente pela Direção de Secretaria; e) definir o quantitativo de cargos nas
Varas Federais criadas sem previsão desse quantitativo, a exemplo da 1ª, da 2ª
e da 3ª Varas da SJSE.
7.2.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
Da unidade, foram correicionados, via Instant, 105 (cento e cinco)
processos eletrônicos, todos em tramitação no sistema PJe.
a) Processos em ordem:
0800267-70.2020.4.05.8500

0804786-93.2017.4.05.8500

0805098-98.2019.4.05.8500

0800981-30.2020.4.05.8500

0802661-50.2020.4.05.8500

0803678-92.2018.4.05.8500

0803859-25.2020.4.05.8500

0805404-38.2017.4.05.8500

0802581-96.2014.4.05.8500

0802583-66.2014.4.05.8500

0802585-36.2014.4.05.8500

0802586-21.2014.4.05.8500

0802587-06.2014.4.05.8500

0802593-13.2014.4.05.8500

0802595-80.2014.4.05.8500

0802597-50.2014.4.05.8500

0802598-35.2014.4.05.8500

0001851-31.2008.4.05.8500

0002063-42.2014.4.05.8500

0003038-30.2015.4.05.8500

0801519-45.2019.4.05.8500

0801765-12.2017.4.05.8500

0802019-14.2019.4.05.8500

0802965-83.2019.4.05.8500

0802979-38.2017.4.05.8500

0804247-59.2019.4.05.8500

0804505-06.2018.4.05.8500

0806411-65.2017.4.05.8500

0801418-76.2017.4.05.8500

0805670-25.2017.4.05.8500

0805119-45.2017.4.05.8500

0800500-67.2020.4.05.8500

0803068-22.2021.4.05.8500

0803273-51.2021.4.05.8500

0800030-80.2013.4.05.8500

0800063-07.2012.4.05.8500

0800167-62.2013.4.05.8500

0800170-51.2012.4.05.8500

0800202-22.2013.4.05.8500

0800272-39.2013.4.05.8500

0800413-58.2013.4.05.8500

0800505-36.2013.4.05.8500

0800581-60.2013.4.05.8500

0800956-27.2014.4.05.8500

0803919-95.2020.4.05.8500

0804175-43.2017.4.05.8500

0800572-98.2013.4.05.8500

0800703-73.2013.4.05.8500
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0804504-84.2019.4.05.8500

0804563-77.2016.4.05.8500

0805704-92.2020.4.05.8500

0800540-83.2019.4.05.8500

0802961-46.2019.4.05.8500

0800650-24.2015.4.05.8500

0802215-86.2016.4.05.8500

0802245-24.2016.4.05.8500

0802499-94.2016.4.05.8500

0803187-56.2016.4.05.8500

0800156-86.2020.4.05.8500

0800938-59.2021.4.05.8500

0802825-78.2021.4.05.8500

0805417-32.2020.4.05.8500

0004730-69.2012.4.05.8500

0802301-18.2020.4.05.8500

0802585-26.2020.4.05.8500

0802540-22.2020.4.05.8500

0003914-73.2001.4.05.8500

0800930-92.2015.4.05.8500

0801369-35.2017.4.05.8500

0801874-26.2017.4.05.8500

0802309-34.2016.4.05.8500

0803390-18.2016.4.05.8500

0803880-06.2017.4.05.8500

0804054-49.2016.4.05.8500

0804679-49.2017.4.05.8500

0807047-60.2019.4.05.8500

0803908-71.2017.4.05.8500

0801422-45.2019.4.05.8500

0801697-91.2019.4.05.8500

0801954-19.2019.4.05.8500

0803860-78.2018.4.05.8500

0804705-76.2019.4.05.8500

0800193-94.2012.4.05.8300

0800571-16.2013.4.05.8500

0805441-02.2016.4.05.8500

0004244-50.2013.4.05.8500

0802248-76.2016.4.05.8500

0803206-23.2020.4.05.8500

0805628-68.2020.4.05.8500

0804300-11.2017.4.05.8500

0800995-19.2017.4.05.8500

0505379-54.2019.4.05.8500

0800124-28.2013.4.05.8500

0800102-04.2012.4.05.8500

0800440-41.2013.4.05.8500

0800513-13.2013.4.05.8500

0800956-61.2013.4.05.8500

0000480-98.2015.4.05.8500

b) Demora para a prolação da sentença:
Número do processo
0801864-84.2014.4.05.8500

Providência

Observações adicionais

Julgar em 90 (noventa) dias

ACP
distribuída
em
19/08/2014. O feito passou
um período suspenso. Em
decisão de 09/07/2017, o
Juízo indeferiu novo pedido
de suspensão e determinou a
conclusão para sentença.
Juntada
de
petições,
inclusive
2
(duas)
de
prosseguimento (29/08/2019
e
05/09/2019).
Petições/documentos
juntados e certidões da
secretaria.
Processo
paralisado
desde
03/07/2020, quando houve
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anexação de documento.
Priorizar (Meta 6/CNJ).
0805435-92.2016.4.05.8500

urgência:

Julgar em 90 (noventa) dias

Autos
conclusos
para
julgamento
desde
08/03/2021. Priorizar (Meta
6/CNJ).

c) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo

Providência

Observações adicionais

0800269-40.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Ausência de cumprimento do
despacho de id. 4972724,
proferido em 14/07/2021.

0002805-67.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Ausência de cumprimento do
despacho de id. 4775055,
quanto à juntada de novo link
da audiência realizada em
22/02/2021.

dias:

d) Processos sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo

Providência

0803742-68.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0804091-71.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Observações adicionais

e) Retificar autuação:
Número do processo
0805970-79.2020.4.05.8500

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Tendo em vista a liberdade
provisória concedida aos
flagranteados, despicienda a
indicação de prioridade de
“réu preso”.

7.2.11 A entrevista presencial
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Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. A
Diretora da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
Os relatos ouvidos dela são de um clima organizacional muito
positivo, na unidade, com padronização de procedimentos (através de manual
confeccionado pelo magistrado e atualizado anualmente, que é disponibilizado
a todos os servidores, em favor dos quais se prevê, inclusive, uma sistemática
de folga/abono compensatório – Portaria nº 001/2021-JF-2ª Vara) e adoção de
medidas de fortalecimento dos laços entre os membros da equipe, mercê da sua
integração, e de estímulo, especialmente ao tempo do afastamento imposto pela
pandemia (com a realização de reuniões periódicas e uma política de gentilezas).
No entanto, a gestora igualmente apontou para o cenário desafiador
que observa, como principal dificuldade, relacionado à carência de servidores
com formação jurídica, registrando a sua percepção com a mudança do perfil de
servidor que vem ingressando, através de concurso público, sem formação
jurídica anterior e sem interesse em adquiri-la, uma vez investido no cargo,
diversamente do que ocorria tempos atrás.
Teceu considerações sobre o modelo de estruturação da Vara, que
não se divide em cartório e assessoria, porque todos os servidores lidam com as
mesmas tarefas, ordinariamente vinculadas a essas 2 (duas) áreas.
Consignou que, a despeito do aumento de produtividade vivenciado
com o teletrabalho, o ponto negativo dessa nova modalidade é a dificuldade de
gestão do tempo pelos servidores, de modo que a ausência de limites no horário
de trabalho conduz os servidores a uma situação de estresse e cansaço, sendo
esse um aspecto que precisa ser melhor abordado.
Negou a existência de demanda reprimida de audiências e perícias a
serem realizadas, encontrando-se essas tarefas atualizadas. Sobre as perícias,
disse da dificuldade com a prova técnica na área de Psiquiatria (em razão da
defasagem da tabela da AJG e da resistência dos profissionais), mas que foi
minorada a partir da utilização da lista de médicos especializados do Tribunal de
Justiça de Sergipe. De seu lado, aguardam cálculos da Contadoria Judicial,
cerca de 90 (noventa) processos da Vara.
Apontou, ainda, dificuldade, em relação ao cumprimento, pela Justiça
do Estado da Bahia, de cartas precatórias expedidas pela 2ª Vara Federal, e,
quanto aos sistemas eletrônicos, mencionou inconsistências, no BI, alusivas aos
processos migrados, envolvendo a fase 133, que já estão sendo tratadas com o
respectivo suporte.
7.2.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
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Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a grande maioria dos processos apresenta trâmite regular e as
pequenas inconsistências verificadas em poucos feitos não são suficientes para
comprometer o bom funcionamento da unidade jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) As atividades docentes exercitadas por magistrado (no caso, pelo
Juiz Federal Substituto) devem ser registradas no SARH WEB – Sistema de
Gestão de Recursos Humanos, nos termos da Resolução CNJ nº 34, de 24 de
abril de 2007, que dispõe sobre o exercício de atividades do magistério pelos
integrantes da Magistratura nacional, com as modificações definidas pelas
Resoluções CNJ nºs 226, de 14 de junho de 2016, e 373, de 12 de fevereiro de
2021;
b) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto;
c) A unidade deve priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial, as Metas que ainda não foram cumpridas pela
Vara (notadamente, as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu atingimento;
d) A unidade deve continuar acompanhando os feitos mais antigos ou
sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
e) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.2.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.3 3ª Vara Federal - Aracaju
7.3.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 3ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 7.583, de
06/01/1987, e implantada pelo Provimento CJF nº 347, de 03/11/1987.
A unidade funciona no prédio onde se localiza a sede da Seção
Judiciária de Sergipe.
A Vara possui instalações adequadas para todos os usuários
(magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério
Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, a 3ª Vara Federal possui competência plena,
cabendo-lhe processar e julgar todas as causas de competência da Justiça
Federal, com exceção das execuções fiscais e das causas cíveis de menor
complexidade. Compete-lhe processar e julgar crimes de menor potencial
ofensivo (Lei nº 10.259/2001), funcionando como JEF Criminal. Por fim, tem
competência privativa para as execuções penais.
O expediente ordinário da 3ª Vara Federal de Sergipe é das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas, realizando-se o atendimento aos excluídos digitais das 8
(oito) às 15 (quinze) horas.
7.3.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 3ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 1 (um) Juiz Federal Substituto; 20 (vinte) servidores efetivos (dos quais
2 (dois) são Técnicos Judiciários – Área Segurança e Transporte, 1 (um) dos
quais está cedido à Câmara dos Deputados; 10 (dez) são Técnicos Judiciários –
Área Administrativa; 5 (cinco) são Analistas Judiciários – Área Judiciária; e 3
(três) são Analistas Judiciários – Área Execução de Mandados, que exercem as
suas atribuições na Central de Mandados, vinculada à Direção do Foro
sergipano); e 4 (quatro) servidores requisitados de outros órgãos.
7.3.2.1 Magistrados federais
a) Juiz Federal Titular
O Juiz Federal Edmilson da Silva Pimenta exerce a magistratura
federal desde 01/12/1993, atuando na 3ª Vara Federal desde 16/02/2004.
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Outrossim, o magistrado é Juiz Suplente da Turma Recursal do JEF
de Sergipe desde 07/01/2017; foi indicado para compor o Comitê Estadual de
Precatórios (Ofício nº 618/2013); é Coordenador da Central de Mandados da
Seção Judiciária de Sergipe (Portaria nº 17/2019); é Coordenador do Grupo de
Trabalho da Seção Judiciária de Sergipe, para continuidade de estudo e
preparação das medidas necessárias à implementação da Lei Geral de Proteção
de Dados – LGPD (Portaria nº 34/2021); e é Membro do Conselho Consultivo no
âmbito da Direção do Foro da Seção Judiciária de Sergipe (Portarias nºs 24/2019
e 01/2021).
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado pelos
seguintes fundamentos: a) Férias: de 02 a 17/09/2019, de 19/09 a 01/10/2019,
dia 18/11/2019, de 09 a 28/11/2020, de 23/03 a 11/04/2021 e de 14 a 27/07/2021;
b) Licença para tratamento de saúde: dia 16/04/2021.
O magistrado exerce atividade docente, como professor de 3º grau,
junto à Universidade Federal de Sergipe, lecionando as disciplinas Direito
Previdenciário - Turma 01; Direito Tributário I: Turma 01; Direito Tributário II:
Turmas 01 e 02; e Direito da Seguridade Social – Turmas 01 e 02, ministrando
aulas semanais (12 (doze) horas, terças e quintas feiras, das 17h às 23h).
Ademais, participa da Coordenação do Núcleo de Extensão e Pesquisas em
Relações Internacionais - NEPRIN, do Colegiado do Curso de Direito e do
Conselho Departamental de Direito da Universidade Federal de Sergipe, cujas
atividades não exigem horário definido. Foi declarado que a atividade docente é
informada no SARH WEB – Sistema de Gestão de Recursos Humanos.
O juiz federal reside na região metropolitana em que se localiza a 3ª
Vara Federal.
b) Juiz Federal Substituto
O Juiz Federal Substituto Sérgio Silva Feitosa exerce a magistratura
federal desde 18/12/2018. Foi designado para o exercício em função de auxílio
na 3ª Vara Federal e em outras Varas da Seccional, durante o curso de
formação, de 25/03 a 10/05/2019 (Ato nº 218/2019). Entrou em exercício na 3ª
Vara Federal em 26/05/2019 (lotação conforme Ato nº 459/2018Presidência/TRF5 e trânsito após curso de formação finalizado em 25/05/2019,
segundo deferido no PA SEI nº 0003985- 83.2019.4.05.7000).
Integra o GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário), representando a Seção Judiciária de Sergipe, desde julho/2021 (PA
SEI nº 0005063-44.2021.4.05.7000).
Ao longo do 24 (vinte e quatro) meses anteriores à correição de 2021,
foi designado para substituir em várias unidades da Seccional: 1ª Vara Federal:
de 10 a 24/08/2020 (Ato nº 352/2020 – CR) e de 25/08 a 07/09/2020 (Ato nº
366/2020 – CR); 2ª Vara Federal: de 09 a 10/12/2019 (Ato nº 787/2019 – CR),
nesse caso, apenas para auxiliar; 3ª Vara Federal: de 02 a 17/09/2019 (Ato nº
648/2019 – CR), de 19/09 a 01/10/2019 (Ato nº 648/2019 – CR), dia 18/11/2019
(Ato nº 648/2019 – CR), de 09 a 28/11/2020 (Ato nº 160/2020 – CR), de 23/03 a
11/04/2021 (Ato nº 45/2021 – CR), dia 16/04/2021 (Ato nº 94/2021 – CR) e de
14/07 a 02/08/2021 (Ato nº 190/2021 – CR); 4ª Vara Federal: de 16/09 a
15/10/2019 (Ato nº 599/2019 – CR) e de 25/06 a 08/07/2020 (Ato nº 276/2020 –
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CR); 5ª Vara Federal: de 17/06 a 16/07/2019 (Ato nº 368/2019 – CR); 6ª Vara
Federal: de 25/06 a 14/07/2019 (Ato nº 395/2019 – CR), de 05 a 14/11/2019 (Ato
nº 436/2019 – CR); 7ª Vara Federal: de 23/01 a 11/02/2020 (Ato nº 813/2019 –
CR), de 11 a 13/03/2020 (Ato nº 87/2020- CR); 8ª Vara Federal: de 16/10 a
14/11/2019 (Ato nº 672/2019 – CR), de 18/05 a 16/06/2020 (Ato nº 218/2020 –
CR) e de 16/09 a 15/10/2020 (Ato nº 385/2020 – CR); 9ª Vara Federal: de 02 a
11/12/2019 (Ato nº 576/2019 – CR), de 06 a 07/04/2020 (Ato nº 85/2020 – CR),
de 06/11 a 18/12/2020 (Ato nº 437/2020 – CR), de 19/12 a 06/01/2021(Ato nº
523/2020 – CR), de 07/01 a 12/02/2021(Ato nº 502/2020 – CR), de 11/04 a
03/06/2021(Ato nº 68/2021 – CR) e de 04/06 a 05/08/2021 (Ato nº 129/2021 –
CR)
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado por motivo de
férias, pelos seguintes períodos: de 09/07 a 07/08/2020 e de 18/02 a 19/03/2021.
O juiz federal substituto não exerce atividade docente.
O magistrado reside na região metropolitana em que se localiza a 2ª
Vara Federal.
7.3.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 3ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Adelson de
Oliveira Santos

Técnico Judiciário Área de Segurança e
Transporte

-

2º Grau
completo

-

Alline Graziele
Monteiro Santos

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Ana Letícia
Claudino Moura

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

-

Superior
completo

Direito

Andréa Monteiro
da Silva

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Andréia Freire
Silva Teles

Analista Judiciário –
Área Execução de
Mandados

-

Superior
completo

Direito

Carlos
Roosevelt
Menezes Santos

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior
completo

Engenharia
Química e
Direito
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Cintia Rocha
Barrel Arce

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior
completo

Engenharia Civil
(e cursando
Direito)

Claudete de
Oliveira Porto

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior
completo

Administração
Pública e Direito

Eliana de
Oliveira

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

-

Superior
completo

Direito

Isabela Reinaldo
Ferreira dos
Santos

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

João Batista
Dantas da Silva

Analista Judiciário –
Área Judiciária

-

Superior
completo

Direito

Joanna
Meneses de
Oliveira

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Luiz Américo
Santos
Rodrigues

Analista Judiciário –
Área Execução de
Mandados

-

Superior
completo

Direito

Kleber Clay
Costa

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Márcia Teixeira
Carvalho Barreto

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior
incompleto

Geografia

Renilson
Messias Porto

Analista Judiciário –
Área Execução de
Mandados

-

Superior
completo

Direito

Samuel Silveira
Oliveira

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Sheila Maria
Santana de
Amado

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Sirley Santana
de Carvalho

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

CJ-03

Superior
completo

Direito

Walter Pereira
Lima

Técnico Judiciário Área de Segurança e
Transporte

Está
cedido à
Câmara
dos
Deputados

Superior
completo

Ciências
Econômicas

Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 3ª Vara
Federal conta, ainda, com 4 (quatro) servidores requisitados de outros órgãos:
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NOME

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM

Andreazza Batista dos Santos

2º Grau completo

Polícia Militar do Estado de
Sergipe

Giovanny de Oliveira Santos

Superior completo
(Direito)

Prefeitura Municipal de
Ribeirópolis/SE

Igor Martins Santos Figueiredo

Superior completo
(Direito)

Tribunal de Justiça de
Sergipe

José Erisvaldo Gomes

2º Grau completo

Município de Nossa Senhora
do Socorro/SE

Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público,
nem servidores recebidos de outros setores para auxílio. No entanto, 1 (um) dos
seus servidores está cedido à Câmara dos Deputados.
Não há cargos efetivos ou funções gratificadas vagos.
7.3.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 3ª Vara Federal de Sergipe, 14 (catorze)
exercem suas atribuições na Secretaria e 6 (seis) trabalham nos Gabinetes dos
magistrados, assessorando-os.
7.3.3.1 Secretaria
A Secretaria da Vara se organiza da forma seguinte:
a) Direção de Secretaria: gerencia os serviços da Secretaria da Vara,
acompanhando a tramitação dos processos, bem assim faz a verificação da
produtividade e da eficiência dos servidores; verifica os e-mails institucionais,
bem como os responde, se for o caso; verifica os procedimentos administrativos
(SEI); confere requisitórios, alvarás e ofícios de pagamento de peritos; protocola
minutas no Sisbajud, bem como requisita informações nos Sistemas Infoseg,
Serasajud, Infojud e SIEL; cadastra informações no Conselho Nacional de
Justiça; solicita o cadastramento de servidor nos sistemas, quando for o caso;
envia dados estatísticos aos setores competentes; acompanha o cumprimento
das metas estabelecidas; envia informações ao setor competente sobre
marcação de férias, plantões, frequência de servidores (ponto gestor); atende às
partes, aos advogados e representantes judiciais; acompanha os processos que
tramitam sob segredo de justiça; e presta auxílio aos Juízes da Vara, em
matérias de sua competência;
b) Setor de Ações Penais: o Supervisor gerencia os serviços e é
responsável por redigir minutas de despachos e de decisões de menor
complexidade, bem como pela tramitação de processos, confeccionando
mandados, cartas precatórias, ofícios e expedientes diversos, além do
cumprimento dos atos jurisdicionais. Nesse setor, todo o trabalho é executado
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por 1 (um) único servidor. Alguns processos penais que tramitam sob segredo
de justiça ficam sob os cuidados da Diretora de Secretaria;
c) Setor de Execução Penal: a Supervisora gerencia os serviços e é
responsável por redigir minutas de despachos e decisões de menor
complexidade, bem como pela tramitação de processos, confeccionando
mandados, cartas precatórias, ofícios e expedientes diversos, além das
certificações, contagem de prazos e cumprimento dos atos jurisdicionais. Nesse
setor, todo o trabalho é executado por 1 (um) único servidor;
d) Setor de Procedimentos Cíveis: o Supervisor gerencia os serviços
que são divididos com os demais Supervisores-Assistentes e outros servidores
sem função gratificada.
d.1) Despachos: conta com 5 (cinco) servidores que redigem minutas
de despachos e atos ordinatórios, além de decisões de menor complexidade
(Divisão por dígito). Analisadas e assinadas as minutas pelo Magistrado, cabe
aos servidores fazerem o cumprimento e controlar todo o trâmite processual.
d.2) Cumprimento: todos os servidores da Vara cumprem despachos,
decisões e sentenças, nas esferas de suas atribuições; expedem mandados,
cartas precatórias, ofícios, requisitórios e demais expedientes; certificam prazos
etc.
7.3.3.2 Gabinetes do juiz federal e do juiz federal substituto
As atividades na assessoria dos Gabinetes são divididas,
observando-se critérios equitativos e, quando possível, a vocação dos
servidores.
Os servidores elaboram minutas de decisão e sentença.
7.3.4 Organização e controle dos processos
Na Secretaria, os servidores são orientados a dar a prioridade aos
processos, seguindo o determinado na legislação. O Portal Business Intelligence
(BI) fornece uma ferramenta de processos com prioridade legal, o que tem sido
observado pela secretaria e pela assessoria. A unidade enfatizou que há um
percentual elevado de processos com prioridade legal, que são os processos
com parte idosa.
Na assessoria, o julgamento dos processos é feito com observância
a ordem cronológica de conclusão, respeitando-se, porém, a prioridade dos
feitos, conforme estabelecido na legislação (relatório extraído do BI).
Acerca dos métodos adotados para o controle e a verificação da
situação do acervo, foi consignado que são emitidos relatórios por meio dos
sistemas BI e PJe, que são analisados e deles se extraem as informações que
facilitam o gerenciamento das atividades da Vara.
A unidade informou que há fixação de metas periódicas de
produtividade e os magistrados sempre se reúnem com toda a equipe, a fim de
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avaliar os serviços e traçar metas que possam melhorar o andamento dos
trabalhos.
No âmbito da Secretaria, há uma meta de não se deixar, seja para
minutar, cumprir ou certificar processos, por mais de 30 (trinta) dias.
Considerando que a Secretaria está avançando, alcançando esse patamar, o
referido prazo foi reduzido para 25 (vinte e cinco) dias, observando-se, porém, o
cumprimento imediato das urgências. O controle de cumprimento das metas é
feito através dos sistemas BI e PJe, assim como por meio da verificação das
tarefas em painel, uma a uma, pela Diretora de Secretaria
Na assessoria do Juiz Titular, há divisão das tarefas entre os
servidores, que são incumbidos de minutar decisões e sentenças. São
estabelecidas metas para análise dos processos que pendem de tutela de
urgência, que são apreciadas em regra, em 48 (quarenta e oito) horas. Em
relação às sentenças, há distribuição entre os servidores, considerando-se as
prioridades, a urgência e a antiguidade dos processos. Tenta-se evitar que os
processos fiquem conclusos no Gabinete por mais de 100 (cem) dias, sendo que
esse prazo não é a meta, mas sim, um prazo limite, diante da realidade do
acervo. As metas são estabelecidas, mensalmente, após análise do acervo, da
produtividade e do número de servidores em exercício. O controle das metas é
feito através dos sistemas BI e PJe.
Quanto à assessoria do Juízo Substituto, há meta de produtividade
que é aferida pelo magistrado, a depender do tipo de demanda e da subdivisão
efetuada entre os 3 (três) servidores. Considerando o acervo da Vara e a
quantidade de processos conclusos, tenta-se evitar que os processos fiquem
conclusos no gabinete por mais de 90 (noventa) dias, sendo que tal prazo não é
a meta, mas sim, um prazo limite, diante da realidade do acervo.
7.3.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Antes da pandemia, o controle de frequência, quanto ao trabalho
presencial, era efetivado através do sistema de ponto eletrônico.
No entanto, cumpre frisar que, naquele momento, já havia 7 (sete)
servidores da vara em regime de teletrabalho. Acerca deles, a 3ª Vara Federal
informou que se fazia a avaliação do aumento da produtividade dos servidores
em home office, em 30% (trinta por cento), em relação ao que eles produziam
antes de aderir a essa modalidade de trabalho remoto, controlando-se, a sua
produção, através do BI.
Com a pandemia, todos os servidores passaram a laborar em home
office, sujeitos a esse mesmo acompanhamento de produtividade pelo BI.
Foi dito que, posteriormente, em setembro de 2020, foram retomadas,
na Vara, as audiências, que passaram a se realizar de forma mista, com a
presença física dos magistrados, de modo que 2 (dois) servidores retomaram o
trabalho presencial, com vistas a dar o suporte necessário para a realização dos
referidos atos. Foi feita, também, uma escala de servidores, para digitalização e
migração de processos físicos, em trabalho presencial. A Diretora de Secretaria
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verifica a escala fixada e vai fazendo as alterações necessárias, com vista ao
atendimento das tarefas atribuídas aos servidores. Informou-se, ainda, que se
iniciou o atendimento presencial dos excluídos digitais, havendo uma escala
para tanto, com 4 (quatro) servidores atuando. Sobre as perícias, registrou-se
que não são feitas na unidade.
Acerca do impacto da pandemia nos trabalhos da unidade, informouse que o evento repercutiu negativamente nos trabalhos de perícia, nos
cumprimentos feitos por Oficiais de Justiça e nas audiências, que foram
retomadas, com redução de pauta, em setembro de 2020. Apontou-se, também,
que, apesar do aumento da produtividade, os servidores tiveram dificuldades a
serem superadas, pela alteração da rotina em casa, levando-se em
consideração os filhos, a ausência de infraestrutura de informática e problemas
de saúde próprios e de familiares.
Segundo relatado por ocasião da visita presencial, o atendimento ao
público, durante a pandemia, vem sendo realizado por meio de e-mail e Balcão
Virtual.
Foi informado, ainda, que existe 1 (uma) servidora afastada por
motivo de licença para tratamento de saúde, não havendo outros servidores
afastados por esse ou outro motivo (com a ressalva de que o servidor José
Adelson de Oliveira está afastado totalmente das atividades, desde o início da
pandemia, por ser Técnico Judiciário – Área de Segurança e Transporte,
pertencente a grupo de risco).
7.3.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 3ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
em tramitação:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses

Atualmente

Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto

Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto

Total

1.732

1.485

1.582

1.489

Fase de conhecimento
(exceto penal)

346

464

666

564

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

261

372

452

551

Processos de execução
(exceto penal)

267

285

248

215

Ações penais

101

62

85

58

97

Processos de execução
penal

O SEEU, em julho, contava
146 processos, mas o
sistema não disponibiliza
ferramenta para quantificar
os que estavam com o
Titular e com o Substituto
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Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 3ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve um ligeiro
aumento do acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o
acervo em tramitação na unidade era de 2.424 (dois mil, quatrocentos e vinte e
quatro) processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse
conjunto era de 2.571 (dois mil, quinhentos e setenta e um) processos, o que
resulta em uma diferença a maior de 147 (cento e quarenta e sete) feitos,
situação que está a exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da contenção
e da reversão dessa tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse
acervo.
Não há processos físicos em tramitação na unidade.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 113 (cento e treze), com o Juiz Federal Titular, e 40
(quarenta), com o Juiz Federal Substituto.
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b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 21 (vinte e um), com o Juiz Federa Titular, e 8 (oito), com
o Juiz Federal Substituto.
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 422
(quatrocentos e vinte e dois). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
aguardando julgamento de Recurso Especial, aguardando julgamento de
Recurso Extraordinário, aguardando julgamento de Agravo de Instrumento,
suspenso – art. 921, III, do CPC, acordo de não persecução penal, suspenso –
art. 366 do CPP, criminal – parcelamento do débito, suspensão – Incidente de
Insanidade Mental e Suspensão Condicional do Processo.
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados:
há 120 (cento e vinte) processos na Contadoria do Juízo, para elaboração de
cálculos.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 193 (cento e noventa e três), pelo Juiz Federal Titular, e 103 (cento e
três), pelo Juiz Federal Substituto.
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 0 (zero).
7.3.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade informou que as Metas fixadas pelo CNJ vêm sendo,
parcialmente, cumpridas, pois a pandemia do COVID19 impactou o cumprimento
de expedientes (mandados, cartas precatórias, ofícios e cartas) e repercutiu na
realização dos atos processuais (audiências e perícias).
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento de 97,08% (noventa e sete inteiros e oito
centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e

até
dos
dos
nas
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Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: percentual de cumprimento de 78,57% (setenta e oito inteiros e
cinquenta e sete centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentual de cumprimento de 50,89% (cinquenta
inteiros e oitenta e nove centésimos por cento), tendo sido realizados 6 (seis)
acordos, no âmbito da unidade, em 2020.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: cumprida.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): cumprida.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): cumprida.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: Criminal A cumprida. Quanto à Meta Criminal B, não existem ações
penais vinculadas aos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, à exploração
sexual e ao trabalho escravo na 3ª Vara Federal, distribuídas até 31/12/2017.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): 81,86% (oitenta e um inteiros e oitenta e seis centésimos por cento)
da Meta cumpridos, até o momento.
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META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: 63,64% (sessenta e três inteiros e sessenta e quatro centésimos
por cento) da Meta cumpridos, até agora.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: 22,71% (vinte e dois inteiros e setenta e um centésimos
por cento) da Meta cumpridos, até o momento, informando-se não ter havido, até
o instante, atividades de conciliação, no âmbito da unidade, em 2021.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: segundo a unidade, em relação à Faixa 1,
foi cumprida, mas, em relação à Faixa 2, o percentual de cumprimento, no
momento, está em 62,66% (sessenta e dois inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento).
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: percentual de cumprimento de 86,99% (oitenta e seis inteiros e noventa
e nove centésimos por cento), até o momento.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: percentual de
cumprimento de 96,64% (noventa e seis inteiros e sessenta e quatro centésimos
por cento), até o momento.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): percentual de cumprimento de 36,11% (trinta e seis inteiros e onze
centésimos por cento), até agora.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
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31/12/2018]: Criminal A cumprida, até o presente instante (100% (cem por
cento)). A unidade não possui processos relacionados à Meta Criminal B.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial: o
percentual de cumprimento está em 89,82% (oitenta e nove inteiros e oitenta e
dois centésimos por cento).
7.3.8 Correição anterior e autoinspeção
A 3ª Vara Federal informou que todas as determinações e
observações da Corregedoria, na correição de 2019, foram objeto de
cumprimento, dentro das possibilidades processuais, certificando-se, em cada
processo, a providência adotada, com as recomendações devidas.
A unidade asseverou, ainda, que, na última autoinspeção, foram
fixadas metas, após reflexão com os servidores da Vara, a fim de corrigir as
impropriedades detectadas e evitar novas ocorrências da espécie. Foram
definidas metas, para priorizar a prolação de sentenças em processos
conclusos; priorizar a tramitação de processos com metas do CNJ e da
Corregedoria-Regional; priorizar tramitação preferencial decorrente de lei, de
processos antigos e com sentenças anuladas; e priorizar processos alusivos a
ações de improbidade administrativa, ações populares e ações civis públicas,
ações criminais, principalmente aquelas com réus presos, e ações de
desapropriação.
7.3.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No espaço do questionário de gestão destinado ao detalhamento das
dificuldades, sugestões e boas práticas, a unidade se limitou a mencionar que o
teletrabalho é uma boa prática e aumenta de forma considerável a produtividade
dos servidores, mas que, por outro lado, a Seção Judiciária deveria auxiliar os
servidores, com o fornecimento de equipamentos compatíveis com as exigências
relativas à execução do trabalho, tendo em conta que alguns dos servidores têm
dificuldades, quanto a essa aparelhagem.
7.3.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 192 (cento e
noventa e dois) processos eletrônicos, todos em tramitação no sistema
PJe.
a) Processos em ordem:
0805695-33.2020.4.05.8500

0800264-18.2020.4.05.8500

0800978-46.2018.4.05.8500

0800465-20.2014.4.05.8500

0800603-21.2013.4.05.8500

0802941-55.2019.4.05.8500
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0804241-52.2019.4.05.8500

0800005-28.2017.4.05.8500

0800154-92.2015.4.05.8500

0800397-02.2016.4.05.8500

0802174-90.2014.4.05.8500

0802348-31.2016.4.05.8500

0802992-42.2014.4.05.8500

0805585-73.2016.4.05.8500

0000558-45.2016.4.05.8500

0800297-10.2017.4.05.8500

0801237-41.2018.4.05.8500

0802545-49.2017.4.05.8500

0806190-82.2017.4.05.8500

0803985-46.2018.4.05.8500

0804530-19.2018.4.05.8500

0804566-61.2018.4.05.8500

0804909-57.2018.4.05.8500

0805161-60.2018.4.05.8500

0806326-45.2018.4.05.8500

0802159-48.2019.4.05.8500

0806346-36.2018.4.05.8500

0806491-58.2019.4.05.8500

0802263-06.2020.4.05.8500

0804443-92.2020.4.05.8500

0804660-38.2020.4.05.8500

0800008-22.2013.4.05.8500

0800046-68.2012.4.05.8500

0800057-63.2013.4.05.8500

0800071-81.2012.4.05.8500

0800078-73.2012.4.05.8500

0800122-19.2017.4.05.8500

0800136-42.2013.4.05.8500

0800193-60.2013.4.05.8500

0800195-30.2013.4.05.8500

0800335-64.2013.4.05.8500

0800385-90.2013.4.05.8500

0800449-03.2013.4.05.8500

0800549-55.2013.4.05.8500

0800580-75.2013.4.05.8500

0800612-80.2013.4.05.8500

0800664-76.2013.4.05.8500

0800669-98.2013.4.05.8500

0800699-36.2013.4.05.8500

0800704-58.2013.4.05.8500

0800881-51.2015.4.05.8500

0801460-57.2019.4.05.8500

0803191-30.2015.4.05.8500

0803396-54.2018.4.05.8500

0803890-79.2019.4.05.8500

0803972-81.2017.4.05.8500

0803978-88.2017.4.05.8500

0800485-06.2017.4.05.8500

0801353-81.2017.4.05.8500

0801525-23.2017.4.05.8500

0802306-45.2017.4.05.8500

0802372-25.2017.4.05.8500

0802389-66.2014.4.05.8500

0802635-57.2017.4.05.8500

0802763-77.2017.4.05.8500

0803056-81.2016.4.05.8500

0803066-62.2015.4.05.8500

0803104-40.2016.4.05.8500

0803139-97.2016.4.05.8500

0803478-56.2016.4.05.8500

0803519-86.2017.4.05.8500

0805443-69.2016.4.05.8500

0800996-72.2015.4.05.8500

0800037-38.2014.4.05.8500

0804262-96.2017.4.05.8500

0800094-22.2015.4.05.8500

0800692-73.2015.4.05.8500

0800760-86.2016.4.05.8500

0800897-39.2014.4.05.8500

0801300-08.2014.4.05.8500

0801672-54.2014.4.05.8500

0802286-88.2016.4.05.8500

0802880-39.2015.4.05.8500

0803027-02.2014.4.05.8500

0803069-51.2014.4.05.8500

0803112-85.2014.4.05.8500

0803537-78.2015.4.05.8500

0803588-89.2015.4.05.8500

0805564-97.2016.4.05.8500

0800020-70.2012.4.05.8500
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0801159-76.2020.4.05.8500

0801604-60.2021.4.05.8500

0801287-33.2019.4.05.8500

0801392-15.2016.4.05.8500

0801826-96.2019.4.05.8500

0803062-20.2018.4.05.8500

0806716-49.2017.4.05.8500

0800032-76.2015.4.05.8501

0802337-02.2016.4.05.8500

0801658-60.2020.4.05.8500

0800315-05.2015.4.05.8500

0800483-36.2017.4.05.8500

0801058-15.2015.4.05.8500

0801448-14.2017.4.05.8500

0801522-68.2017.4.05.8500

0801626-31.2015.4.05.8500

0801690-02.2019.4.05.8500

0801727-29.2019.4.05.8500

0801777-55.2019.4.05.8500

0801797-46.2019.4.05.8500

0801816-52.2019.4.05.8500

0802226-13.2019.4.05.8500

0802263-11.2017.4.05.8500

0802313-37.2017.4.05.8500

0802352-34.2017.4.05.8500

0802420-81.2017.4.05.8500

0802694-45.2017.4.05.8500

0802785-96.2021.4.05.8500

0802843-41.2017.4.05.8500

0803121-42.2017.4.05.8500

0803207-08.2020.4.05.8500

0803441-29.2016.4.05.8500

0803444-47.2017.4.05.8500

0803450-83.2019.4.05.8500

0803571-14.2019.4.05.8500

0803446-46.2019.4.05.8500

0803601-49.2019.4.05.8500

0803622-25.2019.4.05.8500

0803842-91.2017.4.05.8500

0803995-56.2019.4.05.8500

0800210-96.2013.4.05.8500

0804084-79.2019.4.05.8500

0804237-15.2019.4.05.8500

0804237-83.2017.4.05.8500

0804358-43.2019.4.05.8500

0800936-02.2015.4.05.8500

0800042-84.2019.4.05.8500

0800404-18.2021.4.05.8500

0800532-38.2021.4.05.8500

0801209-68.2021.4.05.8500

0801538-80.2021.4.05.8500

0802668-42.2020.4.05.8500

0803324-62.2021.4.05.8500

0803594-86.2021.4.05.8500

0805250-83.2018.4.05.8500

0800300.26.2021.4.05.8500

0802126-24.2020.4.05.8500

0804309-65.2020.4.05.8500

0803321-10.2021.4.05.8500

0802383-25.2015.4.05.8500

0800104-66.2015.4.05.8500

0004768-47.2013.4.05.8500

0800042-94.2013.4.05.8500

0800344-26.2013.4.05.8500

0800525-27.2013.4.05.8500

0800545-18.2013.4.05.8500

b) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo
0805946-56.2017.4.05.8500

Observações
O processo permaneceu sem movimentação na Secretaria
por mais de 30 (trinta) dias. Deixa-se de determinar
providência, porque já houve a expedição de ato ordinatório
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para fins de intimar o MPF para apresentar alegações finais
(id. 5042627)
0000472-74.2016.4.05.8500

Houve demora para a designação de audiência. Deixa-se de
determinar providência, porque já houve a marcação da
audiência para o dia 21/08/2021.

0801565-68.2018.4.05.8500

Priorizar (Meta 4).

0802035-07.2015.4.05.8500

Priorizar (Meta 4).

0803557-98.2017.4.05.8500

Sentença proferida em 10/08/2021.

0804053-59.2019.4.05.8500

Não consta dos autos o cumprimento da decisão exarada em
13/02/2021. Apenas com o despacho de id. 4810883, foi
renovado o ofício à Petrobrás.

c) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0805399-50.2016.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Em 24 e 28 de maio de 2021,
foram expedidos e-mails à
perita, para que respondesse
aos quesitos formulados pela
União e pelo MPF, aos quais
ela, no laudo entregue, não
respondera.
Não
houve
resposta até o presente
momento. Segundo o e-mail,
a perita teria 15 (quinze) dias
para responder. Esse prazo
fluiu e não houve a conclusão
ao Juízo para apreciação da
situação.

0801954-82.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Ausência
de
apreciação
quanto à negativa da atuação
da perita. Manifestação do
MPF de id. 4786022.

0803716-41.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Processo sem movimentação
há mais de 30 (trinta) dias,
com petições pendentes de
apreciação.

d) Demora na devolução de carta precatória:
Número do processo
0802608-35.2021.4.05.8500

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias
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e) Demora para a designação de audiência:
Número do processo
0804554-47.2018.4.05.8500

urgência:

Providência
Regularizar em 60 (sessenta) dias

f) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo

Providência

0801099-74.2018.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Cumprimento
parcial
despacho
proferido
17/06/2021.

0805200-91.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Suspensão
processual
determinada em 23/06 e não
cadastrada no sistema.

0802130-66.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Decisão
exarada
07/07/2021.

0801866-78.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Cumprir o despacho proferido
em 05/07/2021.

0800050-27.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Demora para o cumprimento
integral do despacho de id.
4468949, de 10/02/2021.

0805152-35.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias.

Despacho
proferido
em
10/07/2021 ainda pendente
de cumprimento.

dias:

Observações adicionais
do
em

em

g) Processos sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo

Providência

Observações adicionais

0803062-83.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Pendente o requerimento de
id. 4929649, de 02/07/2021.

0802711-76.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0805289-80.2018.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Ofício expedido ao juízo
deprecado, há mais de 60
(sessenta)
dias,
sem
resposta.
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0802680-95.2016.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0800062-51.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0800964-38.2013.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0803684-02.2018.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0803993-86.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0800031-94.2015.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0804031-98.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0801975-68.2014.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

h) Retificar autuação:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0801695-87.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Falha na identificação do polo
passivo.

i) Demora para a prolação de despacho/decisão diversa:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0802596-65.2014.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Autos
conclusos
25/06/2021.

0001045-15.2016.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Acórdão da 2ª Turma do
TRF5, que concedeu a ordem
para
determinar
o
trancamento
da
ação.
Conclusão desde 26/05/2021.
Arquivamento da ação.

0800583-30.2013.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Autos
conclusos
01/07/2021.

em

0805600-42.2016.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Autos
conclusos
05/07/2021.

em

em
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0806999-04.2019.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Autos
conclusos
09/02/2021.

em

0803939-23.2019.4.05.8500

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Autos
conclusos
18/06/2021.

em

j) Demora para iniciar perícia:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0804981-78.2017.4.05.8500

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Apreciar recusa de perito para
atuação
do
múnus.
Manifestação do MPF (id.
4773428)

B) Da unidade, foram correicionados 16 (quinze) processos de
execução penal, todos em tramitação no SEEU.
Observe-se que, como o SEEU não tem módulo de correição, o
exame processual foi feito a partir do acesso ao sistema, mas as anotações
pertinentes às situações/ocorrências/observações/recomendações, em relação
aos processos, foram feitas externamente a ele e estão aqui consignadas.
Número do processo

Situação/Ocorrência/Observação/Recomendação

0000781-05.2010.4.05.8501

Em ordem (juntada de manifestação do MPF em
10/08/2021).

0004203-54.2011.4.05.8500

Em ordem (juntada de requerimento da DPU em
29/07/2021).

0000443-92.2014.4.05.8500

Em ordem (juntada de requerimento da DPU em
28/07/2021).

0003421-69.2014.4.03.6181

Em ordem (juntada dos cálculos em 12/08/2021).

0002892-23.2014.4.05.8500

Em ordem (recebidos os autos do contador em
19/08/2021).

0000451-35.2015.4.05.8500

Em ordem (marcada audiência para 08/10/2021).

0002692-79.2015.4.05.8500

Em ordem (decisão de extinção da punibilidade em
11/06/2021. Intimações da decisão. Retorno do
mandado em 03/08/2021).

0000066-50.2016.4.05.8501

Em ordem (decisão em 16/07/2021).

0800792-91.2016.4.05.8500

Em ordem (marcada audiência para 08/10/2021).

0801414-73.2016.4.05.8500

Em ordem (manifestação do MPF em 26/07/2021).
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0801892-81.2016.4.05.8500

Atraso na conclusão para
manifestação em 13/07/2021).

0802017-49.2016.4.05.8500

Em ordem (devolução da precatória em 08/08/2021).

0804149-79.2016.4.05.8500

Em ordem (juntada de requerimento da DPU em
19/08/2021).

0800459-33.2016.4.05.8503

Em ordem (juntada de certidão em 06/08/2021).

0804756-92.2016.4.05.8500

Em ordem (prestação de serviços à comunidade
suspensa – COVID19).

0010373-09.2016.4.03.6112

Em ordem (manifestação da DPU em 28/07/2021).

oito).

despacho

(última

Total de processos correicionados na unidade: 208 (duzentos e

7.3.11 A entrevista presencial
Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. A
Diretora da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
Em relação às condições de trabalho, a gestora relatou dificuldades
na adaptação inicial, quando imposto o teletrabalho aos servidores, por força da
pandemia do COVID19, tendo em conta questões associadas à ergonomia e aos
computadores.
Acerca dos computadores, sublinhou, que, inicialmente, puderam ser
cedidos, em empréstimo, aos servidores, mas que foi expedida pela
Administração ordem de devolução das máquinas, pouco tempo depois, o que
não foi positivo para alguns servidores, destituídos de reais condições de adquirir
os equipamentos.
Quanto às audiências, afirmou que, atualmente, 20 (vinte) pendem de
marcação e que, para a realização esse ato processual, tem se dado preferência
aos processos criminais, para evitar a ocorrência de prescrição.
No que toca às perícias, negou a existência de demanda reprimida,
consignando, no entanto, a ocorrência de alguma dificuldade, quando se trata de
prova técnica na área de Psiquiatria. Sobre a escolha dos profissionais a atuarem
como peritos, foi dito que a unidade se utiliza do cadastro da AJG.
Em relação às cartas precatórias, negou a existência atual de
represamento (a despeito das dificuldades, nos casos de videoconferência) e
noticiou que será implementada na Seccional uma Central de Cartas
Precatórias.
Afirmou, por outro lado, que há 102 (cento e dois) processos,
aguardando a elaboração de cálculos na Contadoria Judicial.
109

Relatou, juntamente com a servidora responsável pelo
acompanhamento dos processos de execução penal, dificuldades na utilização
do sistema SEEU, que foi qualificado como não intuitivo, gerador de sobrecarga
para o cartório e de demoras (haja vista a grande quantidade de etapas para a
realização de alguns atos processuais) e carecedor da geração de alguns tipos
de relatório. Ainda a respeito do SEEU, noticiou-se a ocorrência de situação de
processo que foi encaminhado pela Justiça Federal à Justiça Estadual, sem que
essa o tivesse recebido, permanecendo o feito, por um tempo, num limbo. A
despeito dessas dificuldades, as servidoras concordaram que o grande ponto
positivo do sistema específico foi a unificação, com a reunião de todas as
execuções das penas num ambiente único.
7.3.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a grande maioria dos processos apresenta trâmite regular e as
pequenas inconsistências verificadas em alguns feitos não são suficientes para
comprometer o bom funcionamento da unidade jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo como foco a redução desse conjunto, bem como no
sentido de evitar paralisações dos processos na Secretaria;
b) A unidade deve priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial, as Metas que ainda não foram cumpridas pela
Vara (notadamente, as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu atingimento;
c) A unidade deve manter o acompanhamento dos feitos mais antigos
ou sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
d) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.3.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.4 4ª Vara Federal - Aracaju
7.4.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 4ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 9.788, de
19/02/1999, e implantada pela Resolução TRF5 nº 2, de 14/04/1999, e pelo Ato
TRF5 nº 128, de 11/05/1999.
A unidade funciona no prédio onde se localiza a sede da Seção
Judiciária de Sergipe.
A Vara possui instalações adequadas para todos os usuários
(magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério
Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, a 4ª Vara Federal possui competência
privativa para processar e julgar execuções fiscais e ações conexas.
O expediente ordinário da 4ª Vara Federal de Sergipe é das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas.
7.4.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 4ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 14 (catorze) servidores efetivos (dos quais 10 (dez) são Técnicos
Judiciários e 4 (quatro) são Analistas Judiciários); 1 (um) servidor requisitado de
outro órgão; e 1 (uma) servidora em auxílio, por lotação provisória para
acompanhar cônjuge. Não há Juiz Federal Substituto na unidade.
7.4.2.1 Magistrados federais
O Juiz Federal Fernando Escrivani Stefaniu exerce a magistratura
desde 13/08/2003, quando ingressou na Justiça Estadual, e a magistratura
federal desde 14/12/2005. Encontra-se lotado na 4ª Vara Federal desde
21/10/2015 (Ato nº 491/2015, da Presidência do TRF5).
Atuou como Diretor do Foro, em caráter de substituição, no período
de 16/07 a 03/08/2021. Respondeu pela 5ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe,
sem prejuízo da jurisdição originária, no período de 20/11 a 09/12/2020 (Ato nº
463/2020-CR). Ademais, foi convocado para o exercício de funções de auxílio,
para cumprimento das Metas do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do
TRF5, na modalidade remota e sem prejuízo da jurisdição originária, a partir de
21/07/2021.
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Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado por motivo de
férias, nos seguintes períodos: de 16/09 a 15/10/2019 (PA nº 001002785.2018.4.05.7000); de 25/06 a 14/07/2020 (PA nº 0012123-39.2019.4.05.7000);
de 25/09 a 14/10/2020 (PA nº 0012123-39.2019.4.05.7000); e de 26/06 a
15/07/2021 (Portaria nº 357/2020-CR).
O magistrado não exerce atividade docente.
Reside na região metropolitana em que se localiza a 4ª Vara Federal.
unidade.

Embora haja o cargo público, não há Juiz Federal Substituto na

7.4.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 4ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Alba Valéria
Ferreira de Araújo
Costa

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior

Direito

Ana Paula Blinofi
Cruz Messias

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior

Direito

Carlos Magno de
Azevedo Melo

Técnico
Judiciário

FC-03

Superior

Direito

Christian Raul
Pereira Aguiar

Técnico
Judiciário

CJ-03

Superior

Direito

Cristiane Oliveira
de Sousa

Analista
Judiciário

FC-05

Superior

Direito

Cristiane Santana
Gonçalves de
Oliveira

Analista
Judiciário

FC-04

Superior

Direito

Daniela Santana
Martins

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior

Administração

Débora Monte
Felizola

Analista
Judiciário

FC-04

Superior

Direito

Eliane Rezende
Moreira

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior

Direito

Mestrado

Sociologia

Gilvania Barbosa
de Souza

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior

Psicologia
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Jomar Melo Sobral

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior

Educação Física

Liz Nobre Morais
Marques

Técnico
Judiciário

FC-05

Superior

Direito

Maria Auxiliadora
de Sousa Alves

Analista
Judiciário

FC-04

Superior

Administração

Maria do Carmo
Almeida Barros

Técnico
Judiciário

FC-04

Superior

Direito

Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 4ª Vara
Federal conta, ainda, com o seguinte servidor requisitado de outro órgão:
NOME

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM

Valter de Souza
Oliveira

FC-05

Superior (Direito)

Analista Judiciário do
TRE/AL

Não há, na Vara, servidores sem vínculo com o serviço público.
Há 1 (um) servidor da Vara (Técnico Judiciário – Área Segurança e
Transporte) cedido à Secretaria Administrativa da Seccional sergipana.
Por outro lado, há, na unidade, lotada provisoriamente em função de
acompanhamento de cônjuge, 1 (uma) servidora:
NOME

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM

Kelma Lopes Nunes
Brasileiro

FC-02

Superior
(Odontologia)

Técnico Judiciário da
SJ/BA

Na unidade, há 1 (um) cargo vago, de Técnico Judiciário – Área
Segurança e Transporte (decorrente da aposentadoria do servidor Edivaldo
Raimundo da Silva). Não há funções gratificadas vagas.
7.4.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 4ª Vara Federal de Sergipe, 13 (treze) exercem
suas atribuições na Secretaria e 3 (três) trabalham no Gabinete do Juiz,
assessorando-o.
7.4.3.1 Secretaria
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A Secretaria da 4ª Vara de Sergipe conta com 13 (treze) servidores e
se organiza em 4 (quatro) setores:
1. Protocolo: atendimento às partes presencial e remoto (Balcão
Virtual, e-mail), recepção de documentos/processos, digitalização de
documentos, gestão do sobrestamento de processos, envio de
correspondências, elaboração de cálculos. Composto pelos seguintes
servidores: Carlos Magno de Azevedo Melo e Jomar Melo Sobral.
2. Despacho: análise de processos e minuta de despachos, decisões
e sentenças extintivas sem apreciação do mérito. Composto pelos seguintes
servidores: Alba Valeria Ferreira de Araújo Costa, Ana Paula Blinofi Cruz
Messias e Eliane Rezende Moreira.
3. Cumprimento: confecção de expedientes, controle de prazos e
triagem de processos em determinadas tarefas. Composto pelos seguintes
servidores: Cristiane Santana Gonçalves de Oliveira, Daniela Santana Martins,
Kelma Nunes Lopes Brasileiro e Maria Auxiliadora de Sousa Alves.
4. Bloco constritivo e leilão: protocolo de Sisbajud, Renajud,
Serasajud e CNIB. Confecção de atos referentes ao leilão dos bens penhorados.
Composto pelas seguintes servidoras: Gilvania Barbosa de Souza e Liz Nobre
Morais Marques e Maria do Carmo Almeida Barros.
7.4.3.2 Gabinete do juiz federal
O Gabinete é composto por 3 (três) assessores, com idênticas
atribuições, sendo as tarefas divididas pelo sistema de dígito dos números dos
processos. O setor é composto pelos seguintes servidores: Cristiane Oliveira de
Sousa, Débora Monte Felizola e Valter de Souza Oliveira.
7.4.4 Organização e controle dos processos
Em relação ao sistema adotado para organização dos processos na
Secretaria da Vara, principalmente com relação aos processos com prioridades,
a unidade detalhou: - Controle diário dos agrupadores do PJe e do relatório de
controle de prazos; - Divisão das tarefas por dígito; - Processos prioritários
(pedidos de natureza urgente) são imediatamente encaminhados para a
assessoria, a fim que o servidor responsável pelo dígito, após orientação do
magistrado, elabore a minuta respectiva.
A unidade informou que, no Gabinete, em relação à ordenação dos
processos conclusos para julgamento, o controle é feito pela data de conclusão
lançada nos processos. Quanto aos processos com prioridades, os feitos não se
sujeitam a essa regra de temporalidade da conclusão, sendo apreciados de
imediato. No sistema eletrônico de processos (PJe), criou-se, na tarefa minutar,
pasta específica para prioridades/urgências.
Sobre os métodos adotados para o monitoramento do acervo, a
unidade pontuou que são utilizados os relatórios emitidos pelo sistema de
acompanhamento processual (PJe) e pelo Portal Business Intelligence (BI). O
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controle é feito, ainda, pelo lançamento de prazos no próprio sistema (na tarefa
controlar prazos no PJe).
No tocante à fixação de metas periódicas de produtividade, a Vara
consignou que foi editada a Portaria nº 02/2017-JF-4ª Vara, com o intuito de
otimizar e aperfeiçoar os métodos e práticas de execução das atribuições
institucionais desta Unidade, mediante a instituição do guia de boas práticas.
7.4.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Antes do home office, imposto como modalidade de trabalho, por
força da pandemia do COVID19, o controle da frequência dos servidores, em
trabalho presencial, era realizado através de Ponto Eletrônico, com exceção da
Direção de Secretaria e dos titulares de FC-05 (Portaria nº 53.2018-JF4ª Vara –
PA SEI nº 0002052-82.2018.4.05.7300).
No entanto, cumpre frisar que, naquele momento, já havia 5 (cinco)
servidores da unidade em regime de teletrabalho. Acerca deles, a 4ª Vara
Federal informou que, conforme a Portaria nº 54/2018-JF 4ª Vara (PA SEI nº
0002053-67.2018.4.05.7300), foram estabelecidas as seguintes metas: I - o
servidor deverá manter suas tarefas, no que concernem à confecção de
expedientes processuais e intimações, dentro do prazo, não podendo o tempo
de chegada do processo na tarefa, seja processo físico ou eletrônico, e o da
confecção do expediente respectivo, ultrapassar o prazo de 5 (cinco) dias; II - o
servidor deverá certificar, diariamente, os prazos processuais que se vencerem,
não podendo tal tarefa ser postergada para o dia seguinte; III - o servidor deverá
elaborar proposta de despacho, no prazo de 5 (cinco) dias, e proposta de decisão
ou sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo, como início do prazo, o dia de
chegada do processo na tarefa, seja físico ou eletrônico; IV - o servidor deverá
preparar os termos das audiências designadas, bem como alimentar o referido
sistema, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de sua realização;
V - o servidor deverá diligenciar, em se tratando de processo físico, a juntada de
petições e expedientes pendentes, não devendo ultrapassar o prazo de 10 (dez)
dias a contar da chegada da petição/expediente na Secretaria da Vara e sua
efetiva juntada; VI - o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer à
Vara, para exercício regular de suas atividades, obrigatoriamente, 3 (três) vezes
por semana, salvo em havendo feriado; VII - no 5º dia útil de cada mês, os
servidores em teletrabalho se reunirão com o Diretor de Secretaria da Vara e, se
possível, com o juiz titular da Vara, para avaliação de desempenho, bem como
eventual revisão e ajustes das metas estabelecidas; VIII - o servidor estará
sujeito ao regime de teletrabalho, conforme escala, pelo período de 6 (seis)
meses, podendo tal prazo ser renovado, sem limite de vezes e desde que
observadas e cumpridas as metas fixadas; IX - o servidor é responsável por
providenciar e manter, às suas expensas, estruturas física e tecnológica
necessárias e adequadas à realização do teletrabalho, responsabilizando-se a,
em havendo falha em alguma dessa estruturas, comparecer à Vara, ainda que
em dia de teletrabalho, para o exercício regular de suas atividades; X - o servidor,
antes do início do teletrabalho, assinará declaração expressa de que a instalação
em que executará o trabalho atende às exigências normativas, podendo, se
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necessário, solicitar orientação técnica das unidades de tecnologia da
informação e de ergonomia; XI - o servidor é responsável por manter atualizados
os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho.
O controle era feito diariamente, devendo o Diretor de Secretaria
observar o cumprimento das metas estabelecidas para os servidores em regime
de teletrabalho e o servidor, em caso de atraso ou descumprimento, ser excluído,
de imediato, da escala.
Com a pandemia, todos os servidores passaram a laborar em home
office, sujeitos a controle feito através do tempo de permanência dos processos
nas tarefas do PJe, havendo metas por setor e individuais. O controle da
produtividade é realizado através do Portal BI.
Foi dito que, no período pandêmico, em função da necessidade de
digitalização dos processos migrados para o PJe, foi retomado o trabalho
presencial pelos servidores do setor de protocolo. Para tanto, foram adotados
procedimentos de segurança nos ambientes laborais, disponibilizando-se
equipamentos de proteção individual e coletiva, além do plano de desinfecção e
limpeza das unidades judiciais e administrativas. No momento, em função da
Portaria nº 81/2021-DF, o atendimento presencial foi retomado, passando os
servidores do setor de protocolo e 1 (uma) servidora do setor do bloco
constritivo/leilão a trabalharem de forma presencial. Além desses servidores, o
diretor de secretaria também desenvolve atividades de forma presencial.
Acerca do impacto da pandemia nos trabalhos da Vara, afirmou-se
que a unidade tem mantido bom ritmo de trabalho, que em nada foi afetado, em
termos quantitativos.
O atendimento ao público vem sendo feito através do Balcão Virtual,
e-mail e, desde 02/08/2021, também, de forma presencial (Portaria nº 81/2021DF).
Atualmente, não há servidores afastados por motivo de licença para
tratamento de saúde ou por qualquer outra causa.
7.4.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 4ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
físicos e eletrônicos em tramitação:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses

Atualmente

Total

17.907

15.770

Fase de conhecimento
(exceto penal)

107

106

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

88

73
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Processos de execução
(exceto penal)

15.588 (total ativo) e 1.170
(total ajustado)

17.732

Ações penais

Não se aplica

Processos de execução
penal

Não se aplica

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 4ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Tramitação ajustada

Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, o acervo de processos
em tramitação na Vara sofreu um decréscimo expressivo de mais de 1.100 (um
mil e cem) feitos. Segundo os dados oficiais, há 2 (dois) anos, o acervo em
tramitação na unidade era de 2.845 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco)
processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era
de 1.744 (um mil, setecentos e quarenta e quatro) processos, situação que
merece o reconhecimento pela Corregedoria-Regional, por ser representativa
das boas práticas e da eficiente gestão da unidade.
Vara.

Sublinhe-se, ademais, que não há processos físicos em trâmite na
A Vara informou, ainda:

a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 5 (cinco), a saber: 0801414-97.2021.4.05.8500 –
concluso em 05/08/2021; 0803456-56.2020.4.05.8500 – concluso em
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05/08/2021; 0800115-85.2021.4.05.8500 – concluso em 05/08/2021; 080010978.2021.4.05.8500 – concluso em 05/08/2021; e 0803166-07.2021.4.05.8500 –
concluso em 06/08/2021.
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 1 (um), a saber: 0801428-81.2021.4.05.8500 - concluso
em 06/08/2021.
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 14.420
(catorze mil, quatrocentos e vinte). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
parcelamento, aguardando decisão de outros juízos/Tribunais e arquivados sem
baixa (art. 40 da LEF).
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: não há registro.
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: não há registro.
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados:
não há registro.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 1 (uma).
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas).
7.4.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade informou que as Metas 1 e 2 estão sendo cumpridas.
Quanto à Meta 3, em face da especificidade da unidade – privativa de execuções
fiscais – e, ainda, da expressa manifestação das instituições que nela atuam, no
momento, as hipóteses de conciliação são restritas, aplicando-se às execuções
fiscais promovidas pelos conselhos de classe. As Metas 4 a 12 não se aplicam
à vara fiscal.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento de 92,36% (noventa e dois inteiros e trinta
e seis centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e

até
dos
dos
nas
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Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: em relação aos processos distribuídos até 31/12/2015, não há
registro no BI. Quanto aos processos distribuídos até 2016, o percentual de
atingimento chegou a 117,65% (cento e dezessete inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentual de cumprimento de 1.162,28% (um mil,
cento e sessenta e dois inteiros e vinte e oito centésimos por cento), segundo
consta no Portal BI. Foram realizadas atividades de conciliação em 2020,
promovidas pelo Cejusc/SE.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: não se aplica à Vara fiscal.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): cumprida [212,20% (duzentos e doze
inteiros e vinte centésimos por cento)].
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: percentual de
cumprimento de 117,65% (cento e dezessete inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), tendo o BI considerado os julgamentos dos processos de
embargos de terceiros.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não se aplica à Vara fiscal.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: não se aplica à Vara fiscal.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
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META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): 96,77% (noventa e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento)
da Meta cumpridos, no momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: quanto aos processos distribuídos até 31/12/2016, o percentual de
atingimento já alcançou 100% (cem por cento). No que toca aos processos
distribuídos em 2017, o percentual de cumprimento alcançou 117,65% (cento e
dezessete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentual de cumprimento de 1.307,87% (um mil,
trezentos e sete inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), segundo consta
no Portal BI. Foram realizadas atividades de conciliação em 2021, promovidas
pelo Cejusc/SE.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: não se aplica à Vara fiscal.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: 85,76% (oitenta e cinco inteiros e setenta e seis centésimos por cento)
de Meta cumpridos, no momento.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: 117,65% (cento e
dezessete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) de Meta cumpridos,
tendo o BI considerado os julgamentos dos processos de embargos de terceiros.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): 66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por
cento) de Meta cumpridos, no presente instante, tendo o BI considerado ações
de execução fiscal nessa Meta.
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METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: não se aplica à Vara fiscal.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial: não
se aplica à Vara fiscal.
7.4.8 Correição anterior e autoinspeção
A unidade informou que a correição realizada no ano de 2019
apresentou uma lista de observações que estão sendo aplicadas nos feitos em
tramitação.
Quanto à última autoinspeção, consignou-se que foi fixado objetivo a
ser perseguido pela unidade: julgamento de todos os processos que estivessem
conclusos até o final da última autoinspeção. Constatou-se que todos os
processos conclusos foram julgados até o final da autoinspeção, que ocorreu no
período de 08 a 12/03/2021.
7.4.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No espaço do questionário de gestão destinado ao detalhamento das
dificuldades, sugestões e boas práticas, a unidade consignou que foi editada a
Portaria nº 02/2017-JF-4ª Vara, de 09/02/2017, através da qual foi instituído o
guia de boas práticas da 4ª Vara Federal de Sergipe (o referido ato normativo foi
disponibilizado pela unidade à Corregedoria). Segundo a Vara, o guia vem sendo
periodicamente revisado, como fruto das reuniões realizadas com a equipe,
tendo sido atualizado em outubro de 2020.
7.4.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
Da unidade, foram correicionados, via Instant, 416 (quatrocentos
e dezesseis) processos eletrônicos, todos em tramitação no sistema PJe.
Cumpre efetuar um registro em relação a 1 (um) dos processos dessa
amostra. Trata-se da Execução Fiscal nº 0001171-75.2010.4.05.8500.
Conquanto esse processo tenha sido contemplado na seleção, que o sistema de
correições realiza aleatoriamente, no momento preparatório, verificou-se,
quando dos trabalhos correicionais, que o feito houvera sido remetido ao TRF5,
em 2020. Assim, a análise que foi feita, em relação a ele, neste instante, se
limitou ao tempo da tramitação na Vara.
a) Processos em ordem:
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0803138-39.2021.4.05.8500

0803456-22.2021.4.05.8500

0800804-03.2019.4.05.8500

0800136-03.2017.4.05.8500

0800294-58.2017.4.05.8500

0801050-04.2016.4.05.8500

0801058-78.2016.4.05.8500

0801741-42.2021.4.05.8500

0802506-13.2021.4.05.8500

0803315-13.2015.4.05.8500

0803448-55.2015.4.05.8500

0804021-25.2017.4.05.8500

0001538-85.1999.4.05.8500

0005773-46.2009.4.05.8500

0801323-41.2020.4.05.8500

0802202-14.2021.4.05.8500

0802631-25.2014.4.05.8500

0800205-92.2018.4.05.8502

0801825-14.2019.4.05.8500

0802139-23.2020.4.05.8500

0802460-58.2020.4.05.8500

0802962-31.2019.4.05.8500

0805981-79.2018.4.05.8500

0801864-40.2021.4.05.8500

0801946-71.2021.4.05.8500

0801947-56.2021.4.05.8500

0802039-34.2021.4.05.8500

0802063-62.2021.4.05.8500

0802275-83.2021.4.05.8500

0802430-86.2021.4.05.8500

0000022-68.2015.4.05.8500

0000075-06.2002.4.05.8500

0000105-21.2014.4.05.8500

0000333-64.2012.4.05.8500

0000407-07.2001.4.05.8500

0000458-08.2007.4.05.8500

0000471-36.2009.4.05.8500

0000686-61.1999.4.05.8500

0000691-24.2015.4.05.8500

0000696-08.1999.4.05.8500

0000713-44.1999.4.05.8500

0000878-66.2014.4.05.8500

0000883-54.2015.4.05.8500

0000891-70.2011.4.05.8500

0000944-90.2007.4.05.8500

0001040-13.2004.4.05.8500

0001096-60.2015.4.05.8500

0001109-35.2010.4.05.8500

0001169-13.2007.4.05.8500

0001170-90.2010.4.05.8500

0001345-16.2012.4.05.8500

0001574-05.2014.4.05.8500

0001579-95.2012.4.05.8500

0001598-96.2015.4.05.8500

0001615-06.2013.4.05.8500

0001684-38.2013.4.05.8500

0001686-71.2014.4.05.8500

0001708-32.2014.4.05.8500

0001743-85.1900.4.05.8500

0001783-08.2013.4.05.8500

0001790-63.2014.4.05.8500

0001854-39.2015.4.05.8500

0001927-11.2015.4.05.8500

0001969-60.2015.4.05.8500

0002229-40.2015.4.05.8500

0002351-53.2015.4.05.8500

0002382-73.2015.4.05.8500

0002398-28.1995.4.05.8500

0002469-44.2006.4.05.8500

0002580-47.2014.4.05.8500

0002632-73.1996.4.05.8500

0002674-39.2007.4.05.8500

0002713-70.2006.4.05.8500

0002749-97.2015.4.05.8500

0002795-86.2015.4.05.8500

0002857-29.2015.4.05.8500

0002935-28.2012.4.05.8500

0003046-32.2000.4.05.8500

0003058-31.2009.4.05.8500

0003195-37.2014.4.05.8500

0003211-88.2014.4.05.8500

0003220-50.2014.4.05.8500

0003332-19.2014.4.05.8500

0003425-65.2003.4.05.8500
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0003560-62.2012.4.05.8500

0003598-16.2008.4.05.8500

0003607-65.2014.4.05.8500

0003694-02.2006.4.05.8500

0003709-68.2006.4.05.8500

0003767-61.2012.4.05.8500

0003829-38.2011.4.05.8500

0003939-66.2013.4.05.8500

0004257-20.2011.4.05.8500

0004278-35.2007.4.05.8500

0004325-33.2012.4.05.8500

0004817-88.2013.4.05.8500

0004847-46.2001.4.05.8500

0004989-45.2004.4.05.8500

0005127-94.2013.4.05.8500

0005215-74.2009.4.05.8500

0005277-75.2013.4.05.8500

0005341-66.2005.4.05.8500

0005548-26.2009.4.05.8500

0005701-25.2010.4.05.8500

0005703-05.2004.4.05.8500

0005826-22.2012.4.05.8500

0005848-76.1995.4.05.8500

0005878-43.1997.4.05.8500

0005911-08.2012.4.05.8500

0005971-98.2000.4.05.8500

0005991-06.2011.4.05.8500

0006301-12.2011.4.05.8500

0006388-65.2011.4.05.8500

0006399-94.2011.4.05.8500

0006413-78.2011.4.05.8500

0006539-46.2002.4.05.8500

0006910-92.2011.4.05.8500

0007618-31.2000.4.05.8500

0007711-91.2000.4.05.8500

0800058-38.2019.4.05.8500

0800113-91.2016.4.05.8500

0800168-08.2017.4.05.8500

0800230-48.2017.4.05.8500

0800317-38.2016.4.05.8500

0800319-08.2016.4.05.8500

0800332-07.2016.4.05.8500

0800361-18.2020.4.05.8500

0800392-77.2016.4.05.8500

0800394-47.2016.4.05.8500

0800405-76.2016.4.05.8500

0800453-93.2020.4.05.8500

0800456-87.2016.4.05.8500

0800459-42.2016.4.05.8500

0800462-94.2016.4.05.8500

0800463-79.2016.4.05.8500

0800464-64.2016.4.05.8500

0800473-21.2019.4.05.8500

0800485-35.2019.4.05.8500

0800513-08.2016.4.05.8500

0800517-45.2016.4.05.8500

0800534-47.2017.4.05.8500

0800540-88.2016.4.05.8500

0800543-43.2016.4.05.8500

0800710-26.2017.4.05.8500

0800732-79.2020.4.05.8500

0800737-04.2020.4.05.8500

0800781-28.2017.4.05.8500

0800808-11.2017.4.05.8500

0800811-63.2017.4.05.8500

0800825-47.2017.4.05.8500

0800830-69.2017.4.05.8500

0800892-41.2019.4.05.8500

0800948-45.2017.4.05.8500

0800959-06.2019.4.05.8500

0801007-96.2018.4.05.8500

0801026-34.2020.4.05.8500

0801033-31.2017.4.05.8500

0801080-97.2020.4.05.8500

0801086-07.2020.4.05.8500

0801108-02.2019.4.05.8500

0801131-16.2017.4.05.8500

0801153-11.2016.4.05.8500

0801157-14.2017.4.05.8500

0801157-48.2016.4.05.8500

0801164-40.2016.4.05.8500

0801166-10.2016.4.05.8500

0801167-92.2016.4.05.8500

0801169-62.2016.4.05.8500
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0801170-47.2016.4.05.8500

0801191-23.2016.4.05.8500

0801199-29.2018.4.05.8500

0801207-06.2018.4.05.8500

0801234-57.2016.4.05.8500

0801238-60.2017.4.05.8500

0801293-40.2019.4.05.8500

0801313-65.2018.4.05.8500

0801338-10.2020.4.05.8500

0801364-08.2020.4.05.8500

0801383-19.2017.4.05.8500

0801386-03.2019.4.05.8500

0801505-61.2019.4.05.8500

0801510-88.2016.4.05.8500

0801527-56.2018.4.05.8500

0801597-44.2016.4.05.8500

0801598-29.2016.4.05.8500

0801610-43.2016.4.05.8500

0801613-95.2016.4.05.8500

0801614-80.2016.4.05.8500

0801615-65.2016.4.05.8500

0801616-50.2016.4.05.8500

0801617-35.2016.4.05.8500

0801619-05.2016.4.05.8500

0801620-87.2016.4.05.8500

0801621-72.2016.4.05.8500

0801638-11.2016.4.05.8500

0801639-93.2016.4.05.8500

0801641-63.2016.4.05.8500

0801642-48.2016.4.05.8500

0801667-56.2019.4.05.8500

0801676-23.2016.4.05.8500

0801677-08.2016.4.05.8500

0801678-90.2016.4.05.8500

0801679-75.2016.4.05.8500

0801680-21.2020.4.05.8500

0801684-97.2016.4.05.8500

0801685-82.2016.4.05.8500

0801686-67.2016.4.05.8500

0801687-52.2016.4.05.8500

0801688-37.2016.4.05.8500

0801689-22.2016.4.05.8500

0801692-74.2016.4.05.8500

0801752-47.2016.4.05.8500

0801783-67.2016.4.05.8500

0801790-59.2016.4.05.8500

0801793-77.2017.4.05.8500

0801794-57.2020.4.05.8500

0801797-51.2016.4.05.8500

0801985-05.2020.4.05.8500

0802014-26.2018.4.05.8500

0802041-09.2018.4.05.8500

0802102-35.2016.4.05.8500

0802106-72.2016.4.05.8500

0802103-20.2016.4.05.8500

0802119-32.2020.4.05.8500

0802123-69.2020.4.05.8500

0802125-39.2020.4.05.8500

0802165-60.2016.4.05.8500

0802168-15.2016.4.05.8500

0802170-48.2017.4.05.8500

0802175-07.2016.4.05.8500

0802177-74.2016.4.05.8500

0802178-59.2016.4.05.8500

0802182-96.2016.4.05.8500

0802185-12.2020.4.05.8500

0802189-88.2016.4.05.8500

0802238-32.2016.4.05.8500

0802239-17.2016.4.05.8500

0802242-35.2017.4.05.8500

0802273-89.2016.4.05.8500

0802274-74.2016.4.05.8500

0802294-65.2016.4.05.8500

0802297-20.2016.4.05.8500

0802349-11.2019.4.05.8500

0802376-96.2016.4.05.8500

0802377-81.2016.4.05.8500

0802378-66.2016.4.05.8500

0802384-68.2019.4.05.8500

0802427-10.2016.4.05.8500

0802431-42.2019.4.05.8500

0802437-49.2019.4.05.8500

0802551-90.2016.4.05.8500

0802593-76.2015.4.05.8500
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0802675-73.2016.4.05.8500

0802692-12.2016.4.05.8500

0802693-94.2016.4.05.8500

0802694-79.2016.4.05.8500

0802695-64.2016.4.05.8500

0802696-49.2016.4.05.8500

0802697-34.2016.4.05.8500

0802698-19.2016.4.05.8500

0802699-04.2016.4.05.8500

0802700-86.2016.4.05.8500

0802702-56.2016.4.05.8500

0802703-41.2016.4.05.8500

0802705-11.2016.4.05.8500

0802706-93.2016.4.05.8500

0802707-78.2016.4.05.8500

0802708-63.2016.4.05.8500

0802709-48.2016.4.05.8500

0802710-33.2016.4.05.8500

0802711-18.2016.4.05.8500

0802712-03.2016.4.05.8500

0802713-85.2016.4.05.8500

0802714-70.2016.4.05.8500

0802715-55.2016.4.05.8500

0802716-40.2016.4.05.8500

0802717-25.2016.4.05.8500

0802720-77.2016.4.05.8500

0802721-62.2016.4.05.8500

0802722-47.2016.4.05.8500

0802723-32.2016.4.05.8500

0802724-17.2016.4.05.8500

0802725-02.2016.4.05.8500

0802726-84.2016.4.05.8500

0802727-69.2016.4.05.8500

0802728-54.2016.4.05.8500

0802729-39.2016.4.05.8500

0802730-24.2016.4.05.8500

0802732-91.2016.4.05.8500

0802733-76.2016.4.05.8500

0802734-61.2016.4.05.8500

0802735-46.2016.4.05.8500

0802737-16.2016.4.05.8500

0802738-98.2016.4.05.8500

0802740-68.2016.4.05.8500

0802741-53.2016.4.05.8500

0802742-38.2016.4.05.8500

0802745-90.2016.4.05.8500

0802748-45.2016.4.05.8500

0802749-30.2016.4.05.8500

0802750-15.2016.4.05.8500

0802751-97.2016.4.05.8500

0802755-37.2016.4.05.8500

0802752-82.2016.4.05.8500

0802756-22.2016.4.05.8500

0802757-07.2016.4.05.8500

0802758-89.2016.4.05.8500

0802759-74.2016.4.05.8500

0802761-44.2016.4.05.8500

0802762-29.2016.4.05.8500

0802763-14.2016.4.05.8500

0802764-96.2016.4.05.8500

0802765-81.2016.4.05.8500

0802766-66.2016.4.05.8500

0802767-51.2016.4.05.8500

0802768-36.2016.4.05.8500

0802770-06.2016.4.05.8500

0802771-88.2016.4.05.8500

0802772-73.2016.4.05.8500

0802773-58.2016.4.05.8500

0802775-28.2016.4.05.8500

0802776-13.2016.4.05.8500

0802777-95.2016.4.05.8500

0802778-80.2016.4.05.8500

0802779-65.2016.4.05.8500

0802780-50.2016.4.05.8500

0802782-20.2016.4.05.8500

0802783-05.2016.4.05.8500

0802785-72.2016.4.05.8500

0802946-82.2016.4.05.8500

0803140-48.2017.4.05.8500

0803169-55.2018.4.05.8500

0803288-88.2019.4.05.8500

0803298-40.2016.4.05.8500

0803318-26.2019.4.05.8500

0803337-37.2016.4.05.8500
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0803362-16.2017.4.05.8500

0803363-30.2019.4.05.8500

0803367-38.2017.4.05.8500

0803400-57.2019.4.05.8500

0803455-42.2018.4.05.8500

0803610-45.2018.4.05.8500

0803622-30.2016.4.05.8500

0803630-07.2016.4.05.8500

0803631-89.2016.4.05.8500

0803632-74.2016.4.05.8500

0803635-29.2016.4.05.8500

0803638-81.2016.4.05.8500

0803681-18.2016.4.05.8500

0803693-32.2016.4.05.8500

0803706-31.2016.4.05.8500

0803718-45.2016.4.05.8500

0803732-29.2016.4.05.8500

0803800-76.2016.4.05.8500

0803824-07.2016.4.05.8500

0803901-11.2019.4.05.8500

0803918-52.2016.4.05.8500

0804041-50.2016.4.05.8500

0804088-24.2016.4.05.8500

0804384-46.2016.4.05.8500

0804396-60.2016.4.05.8500

0804418-21.2016.4.05.8500

0804454-29.2017.4.05.8500

0804594-29.2018.4.05.8500

0804625-49.2018.4.05.8500

0804769-23.2018.4.05.8500

0804812-57.2018.4.05.8500

0804851-25.2016.4.05.8500

0804875-53.2016.4.05.8500

0804922-90.2017.4.05.8500

0804942-18.2016.4.05.8500

0804950-58.2017.4.05.8500

0804951-43.2017.4.05.8500

0805007-76.2017.4.05.8500

0805221-04.2016.4.05.8500

0805451-46.2016.4.05.8500

0805453-45.2018.4.05.8500

0805551-30.2018.4.05.8500

0805588-28.2016.4.05.8500

0805638-49.2019.4.05.8500

0805855-97.2016.4.05.8500

0805863-74.2016.4.05.8500

0805914-51.2017.4.05.8500

0806089-45.2017.4.05.8500

0806359-35.2018.4.05.8500

0806501-39.2018.4.05.8500

0806620-97.2018.4.05.8500

0804255-02.2020.4.05.8500

0802049-78.2021.4.05.8500

0802723-56.2021.4.05.8500

0801866-44.2020.4.05.8500

0802430-28.2017.4.05.8500

0803658-96.2021.4.05.8500

0804522-71.2020.4.05.8500

0805419-02.2020.4.05.8500

0801277-52.2020.4.05.8500

0802272-07.2016.4.05.8500

0001539-11.2015.4.05.8500

0802636-08.2018.4.05.8500

0000828-40.2014.4.05.8500

0004574-72.1998.4.05.8500

0804782-85.2019.4.05.8500

0002075-22.2015.4.05.8500

0800169-90.2017.4.05.8500

0800343-65.2018.4.05.8500

0801031-56.2020.4.05.8500

0802719-92.2016.4.05.8500

0802774-43.2016.4.05.8500

0804390-53.2016.4.05.8500

0001171-75.2010.4.05.8500

b) Demora para a conclusão de processo:
Número do processo

Providência
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0801612-13.2016.4.05.8500

urgência:

Regularizar em 20 (vinte) dias

c) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo

Providência

Observações adicionais

0004828-54.2012.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Decisão de id. 4663108 (de
20/04/2021).

dias:

d) Processos sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo

Providência

0001724-40.2001.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0802156-59.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

0806051-33.2017.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Observações adicionais

Foi expedida, em outubro de
2020, carta precatória à
SJAL, para citação de
corresponsável tributário. Em
junho de 2021, cobrou-se a
devolução da carta, tendo o
juízo deprecado informado
estar
aguardando
o
cumprimento.
Feito
paralisado desde junho de
2021. Cobrar mais uma vez a
devolução.

e) Falta de intimação das partes e/ou testemunhas e/ou perito:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0802169-97.2016.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

A
parte
executada,
representada pela DPU, não
foi intimada da decisão de id.
4844078

7.4.11 A entrevista presencial
Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
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As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. O
Diretor da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
O maior problema que se tem vivenciado na Vara, segundo o gestor,
diz respeito à carência de pessoal. Relatou ele a dificuldade de reposição dos
servidores que vão saindo da unidade, mormente à vista do impedimento de se
remover servidor do interior para a capital, sem que haja a recomposição da força
de trabalho na Subseção. Expressou a sua preocupação com o envelhecimento
da equipe que ele dirige, considerada a média de idade de 50 (cinquenta) anos
(2 (dois) ou 3 (três) servidores lotados na Vara estão próximos de completar 60
(sessenta) anos de idade). Informou, ainda, que, em 6 (seis) anos, a Vara caiu
de 30 (trinta) para 16 (dezesseis) funcionários, entre servidores, estagiários e
terceirizados.
Quanto aos estagiários, especificamente, sublinhou que, atualmente,
a Vara optou por não os admitir na equipe, em razão das dificuldades de
integração à rotina de teletrabalho, de acompanhamento, especialmente quanto
à orientação em relação às dúvidas e à adequação às práticas da unidade.
Consignou, outrossim, o significativo volume de atendimentos que
vêm sendo realizados pela unidade, entre 400 (quatrocentos) e 500
(quinhentos), mensalmente, apenas consideradas as vias do Balcão Virtual e do
e-mail, ou seja, sem o cômputo dos atendimentos que se presta presencialmente
na Vara [o serviço presencial está acontecendo, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) disposto na regulamentação expedida pelo Diretor do Foro].
Teceu considerações sobre o importante trabalho de qualificação do
acervo realizado na Vara, através da verificação da regularidade dos
parcelamentos tributários realizados pelos devedores. Esse acompanhamento,
que, a princípio, era feito anualmente e, depois, passou a ser realizado a cada 2
(dois) anos, a pedido da Fazenda Nacional, alterou a configuração do acervo,
com a redução da quantidade de processos suspensos por parcelamento e o
aumento, inversamente, do quantitativo de processos suspensos com
arquivamento sem baixa.
Pontuou que, na dinâmica adotada pela Vara, dá-se tratamento
igualitário aos devedores, sem especialização para “grandes devedores”.
O Diretor da Secretaria, repercutindo a ideia defendida pelo Juiz
Federal titular da unidade, apontou à possibilidade, surgida com o controle do
acervo, de ampliação da competência da Vara, que comportaria, sem maiores
dificuldades, a sua especialização em matéria tributária.
O Diretor da Secretaria ressaltou o êxito alcançado com o
teletrabalho, em termos de aumento da produtividade da unidade, qualificandoo como ferramenta imprescindível à gestão, e, nesse ponto, quanto à estrutura
de equipamentos de TI, destacou o quão importante foi a autorização para a
cessão provisória dos computadores aos servidores, quando eles foram
obrigados a trabalharem de modo remoto, por força da pandemia,
impossibilitando-se o acesso às dependências da Justiça Federal, além de o
fornecimento das máquinas pela Administração dizer com a questão da
segurança informacional.
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Narrou dificuldades na migração de alguns processos físicos ao PJe
(fase 133), que estão sendo acompanhadas, não existindo mais processos
físicos em tramitação na Vara.
Foi dito que a próxima questão a ser enfrentada pela unidade diz
respeito às contas 005, nas quais estão depositados valores antigos, sujeitos a
remuneração muito baixa, sendo necessário definir o que fazer a respeito delas.
Sobre o BI, ressentiu-se quanto ao fato de que o sistema não computa
parte das atividades executadas pelos servidores (trabalho invisível).
Negou a existência de pendências, em relação a audiências (que são
raras), perícias (a maior parte delas, contábeis) e cálculos da Contadoria Judicial
(porque as contas são feitas na própria Vara). Sobre as cartas precatórias,
registrou, como feito por outras unidades jurisdicionais, a demora no
cumprimento pela Justiça do Estado da Bahia. Sobre os mandados, disse do
grande volume e complexidade, decorrentes do tipo de litigiosidade abrangida
pela competência da Vara, mencionando a adoção da sistemática da intimação
pelo WhatsApp (número de telefone institucional, ato normativo e termo de
adesão).
7.4.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
No tocante à tramitação processual, cumpre sublinhar que a análise
da situação de Varas Fiscais, ou seja, com competência exclusiva para as
execuções fiscais e as ações conexas – como é o caso da 4ª Vara Federal de
Sergipe –, não pode seguir os mesmos parâmetros e patamares aplicáveis às
Varas não especializadas, haja vista que o volume e a tramitação das demandas
de natureza fiscal têm especificidades que refletem na prestação do serviço
judiciário.
No caso, merece ser reconhecido o tratamento que vem sendo dado
ao acervo. Em relação à tramitação ajustada, observou-se que, no período de 2
(dois) anos, o acervo foi reduzido em mais de 1.000 (um mil) processos em curso.
Além disso, a unidade vem atuando na qualificação do acervo de suspensos, a
partir do acompanhamento da regularidade dos parcelamentos tributários.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a grande maioria dos processos apresenta trâmite regular e as
pequenas inconsistências verificadas em poucos feitos não são suficientes para
comprometer o bom funcionamento da unidade jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) As eventuais lacunas identificadas em relação ao Portal Business
Intelligence (BI), com as sugestões de aprimoramento, podem ser levadas ao
conhecimento dos responsáveis pelo suporte ao sistema, para as análises e os
desenvolvimentos que se fizerem necessários, de modo a contribuir com o
aperfeiçoamento do sistema, já que se trata do repositório de onde são extraídos
129

os dados estatísticos oficiais, para subsidiar as mais diversas análises, inclusive
as de caráter estratégico para a Região como um todo, nos termos do Ato nº
54/2021, da Presidência do TRF5;
b) A unidade deve continuar envidando esforços no sentido de manter
o controle do acervo, tendo por foco a redução desse conjunto;
c) A unidade deve priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram cumpridas pela
Vara (notadamente a Meta Nacional 1), com vistas ao seu atingimento;
d) A unidade deve continuar acompanhando os feitos mais antigos ou
sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
e) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.4.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.5 5ª Vara Federal - Aracaju
7.5.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 5ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 10.772, de
21/11/2003, e implantada pela Resolução TRF5 nº 14, de 03/12/2003.
A unidade funciona no Fórum Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli, situado na Praça Camerino, nº 227, Centro Histórico, na capital
sergipana.
Possui instalações adequadas para todos os usuários (magistrados,
servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério Público Federal,
procuradores federais, defensores públicos federais, advogados e
jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, a 5ª Vara Federal funciona como Juizado
Especial Federal, com competência privativa para processar, conciliar e julgar as
causas previstas na Lei nº 10.259/2001.
O expediente da 5ª Vara Federal de Sergipe é das 7 (sete) às 15
(quinze) horas, de segunda-feira a sexta-feira, presencial; e das 15 (quinze) às
18 (dezoito) horas, de segunda-feira a sexta-feira, para atendimento virtual ao
público.
7.5.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 5ª Vara Federal é constituído por 1 (uma)
Juíza Federal; 14 (catorze) servidores efetivos (dos quais 8 (oito) são Técnicos
Judiciários – Área Administrativa, 1 (um) é Analista Judiciário – Área
Administrativa, 2 (dois) são Analistas Judiciários – Área Judiciária, 2 (dois) são
Analistas Judiciários – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal e 1
(um) é Técnico Judiciário – Área Segurança e Transporte); 2 (dois) servidores
requisitados de outros órgãos; e 1 (um) servidor (da SECAD/SE) cedido para
auxiliar na 5ª Vara Federal. Não há Juiz Federal Substituto lotado na unidade.
7.5.2.1 Magistrados federais
A Juíza Federal Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses ingressou
na magistratura em 17/12/2003 e foi removida para a 5ª Vara Federal em
21/10/2015 (Ato nº 491/2015).
É Diretora do Núcleo Seccional da Escola da Magistratura Federal em
Sergipe, desde 31/03/2021 (Portaria nº 6/2021 do Diretor da ESMAFE).
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Exerceu a tutoria de prática jurisdicional dos juízes federais nomeados
para Seção Judiciária de Sergipe, referente ao 14º Concurso do TRF5.
Ademais, é Juíza Coordenadora do Centro Local de Inteligência,
desde 21/10/2019 (Portaria nº 76/2019 e Portaria nº 2/2021 da Direção do Foro),
e foi designada Diretora Coordenadora da Central de Mandados em Sergipe, a
partir de 14/04/2021 (Portaria nº 54/2021 da Direção do Foro).
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastada nos períodos
e pelos motivos seguintes: a) Férias: 2020-2, de 20/11/2020 a 09/12/2020
(Portaria nº 344/2020-CR); e 2021-1, de 16/05/2021 a 04/06/2021 (PA SEI nº
0008701-22.2020.4.7000); b) Licença: PAs SEI nºs 0003167-34.2019.4.05.7000
e 0000913-61.2019.4.05.7300, de 09/09/2019 a 13/12/2019 (afastamento sem
prejuízo da jurisdição).
Atuou, em substituição, por decorrência das férias de magistrado, na
4ª Vara Federal, no período de 26/06 a 15/07/2021 (Ato nº 172/2021-CR).
A Juíza Federal não exerce atividade docente.
Reside na região metropolitana em que se localiza a 5ª Vara Federal.
unidade.

Embora haja o cargo público, não há Juiz Federal Substituto na

7.5.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 5ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Angeline
Nardelli
Fonseca

Técnico
Judiciário

FC-04

3º grau
completo

Direito

Antônio Lauro
de Moura Neto

Técnico
Judiciário

Pós-Graduação
em Direito de
Família
FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Processual Civil
Cristiane Aguiar
de Aragão

Analista
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Processual Civil
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Denise Dantas
de Oliveira

Oficial de
Justiça

-

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Público
Edson de Jesus
Costa

Técnico
Judiciário

FC-05

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito Civil
José Marcos
Santos Silva

Técnico
Judiciário

FC-05

3º grau
completo

Administração

Pós-Graduação
em Gestão
Pública
Laurelígia de A.
Bispo Oliveira

Técnico
Judiciário

FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Processual Civil
Maria da
Conceição F. de
Araújo

Oficial de
Justiça

Patrícia
Brandão de O.
Condorelli

Técnico
Judiciário

Polyana Maria
Branco Cajueiro
Ramos

Analista
Judiciário

Sarah Araújo
Marcena

Técnico
Judiciário

-

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Tributário
FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Comércio
Internacional
CJ-03

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito
Processual Civil
FC-05

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Direito Penal
e Processual
Penal
Sônia Regina
Soares da
Costa

Analista
Judiciário

FC-04

3º grau
completo

Direito
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Tiago Aurélio de
Jesus
Nascimento

Técnico
Judiciário –
Especialidade
Segurança e
Transporte

-

3º grau
completo

Direito

Valéria de
Carvalho Vieira

Técnico
Judiciário

FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Poder
Judiciário e
Administração
Pública
Mestrado em
Filosofia e
Sociologia do
Direito

Quanto ao servidor Tiago Aurélio de Jesus Nascimento, acrescentouse, no formulário de gestão, que está afastado do quadro, tendo sido dispensado,
desde 26/05/2021 (PA SEI nº 0001230-88.2021.4.05.7300), com fundamento no
art. 5º, parágrafo único, da Portaria da Direção do Foro nº 12/2021, considerando
a convivência com filho menor de 1 (um) ano.
Sobre os Oficiais de Justiça, consignou-se que, apesar de lotados na
unidade, estão efetivamente vinculados à Central de Mandados e não exercem
atividades na 5ª Vara Federal.
Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 5ª Vara
Federal conta, ainda, com os seguintes servidores requisitados de outros órgãos:
NOME

ÓRGÃO DE
ORIGEM

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Adriana Bonfim
Rodrigues

Prefeitura de
São Miguel do
Aleixo/SE

FC-05

3º grau
completo

Direito

Tatiana Pinheiro
Silva Menezes

TRF5

FC-04

3º grau
completo

Direito

Pós-Graduação
em Ciências
Criminais

Há, ainda, 1 (um) servidor em auxílio na Vara (cedido por outro setor):
NOME

CARGO
EFETIVO/ORIGEM

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO
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Clilton Costa
Vieira

Técnico Judiciário

FC-04

3º grau
completo
Pós-Graduação
em Análise de
Sistemas

Engenharia
Civil /
Informática

Da unidade, 3 (três) cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária
estão cedidos à SECAD, à 1ª Vara e à 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe
(todo o estudo sobre a cessão dos servidores que eram lotados na 5ª Vara
Federal pode ser consultado no PA SEI nº 0002883- 94.2017.4.05.7000).
Outrossim, 1 (um) cargo de Técnico Judiciário – Segurança e Transporte foi
cedido à Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de Sergipe.
unidade.

Ressalvadas essas situações, não há cargos efetivos vagos na

A Juíza Federal ressaltou que, quando assumiu a 5ª Vara Federal, os
cargos de Analistas Judiciários já estavam cedidos para outras unidades, já
tendo sido decidido que a questão somente seria resolvida após o
estabelecimento, pelo Tribunal, da lotação paradigma das unidades judiciárias
de 1º grau, consoante se vê no PA SEI nº 0008394-73.2017.4.05.7000.
Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público.
Há 2 (duas) funções gratificadas vagas (FC-03 e FC-02).
7.5.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 5ª Vara Federal de Sergipe, 7 (sete) e mais a
Diretora de Secretaria exercem suas atribuições na Secretaria e 6 (seis)
trabalham no Gabinete da Juíza, assessorando-a.
7.5.3.1 Secretaria
A Secretaria da 5ª Vara de Sergipe se estrutura da seguinte forma:
1. Setor de recebimento de inicial: 2 (duas) - Sônia Regina Soares da
Costa e Tatiana Pinheiro Silva Meneses
2. Setor de diligências: 1 (uma) - Angeline Nardelli Fonseca
3. Setor de perícias: 1 (uma) - Valéria de Carvalho Vieira
4. Setor de Audiências: 1 (um) - Clilton Costa Vieira
5. Setor de Recursos e Execução: 3 (três) - Adriana Bonfim Rodrigues,
Antônio Lauro de Moura Neto e Clilton Costa Vieira
6. Sentenças: todos os servidores da Secretaria
6.1. Homologação
6.2. Extinção sem mérito
6.3. LOAS
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6.4. Auxílio-doença/aposentadoria por invalidez
6.5. Improcedência: sentenças de improcedência mais simples.
Realçou-se, no formulário de gestão, que, apesar da divisão das
tarefas, a maioria dos servidores conhece o serviço de todos os setores.
7.5.3.2 Gabinete da juíza federal
O Gabinete é composto por 6 (seis) assessores, que elaboram
minutas de decisões e sentenças. Todos os servidores lidam com todos os tipos
de matéria, sendo as atividades divididas por dígito e o trabalho organizado de
acordo com a antiguidade da conclusão dos processos e atendendo às
prioridades legais.
7.5.4 Organização e controle dos processos
O procedimento adotado para a organização dos processos na
Secretaria da Vara, principalmente com relação aos processos com prioridades,
com indicação da divisão de atribuições por setor, é o que se segue.
Os sistemas executam o controle dos processos que apresentam
prioridade, de maneira que, em qualquer fase que se encontrem, eles aparecem
como urgentes e são analisados com a maior brevidade possível.
A divisão de atribuições na Secretaria é feita da forma a seguir:
1. Análise de iniciais: - Análise e recebimento dos processos iniciais;
- Determinação de emenda à inicial; - Análise dos processos após o prazo para
emenda; - Citação e Intimação das partes; - Despachos; - Sentenças.
2. Audiência: - Marcação; - Realização.
3. Perícia: - Análise individual dos processos, a fim de determinar a
especialidade do expert; - Separação em lote dos processos por perito e
marcação/remarcação da perícia no AJG; - Intimação das partes acerca da
perícia marcada; - Após a juntada do laudo pericial pelo perito, realizar a perícia
no sistema, citar e intimar as partes; - Quando houver a apresentação de
proposta de acordo, intimar as partes para manifestação e elaborar a sentença
de homologação, quando for o caso; - Analisar laudos e manifestação das partes,
a fim de encaminhar o processo para a próxima fase; - Intimar peritos para
esclarecimentos, quando for o caso, e manter contato constante para que seja
cumprido com brevidade.
4. Diligências: - Expedir mandados de citação/intimação para todas as
partes que não respondem eletronicamente; - Expedir Ofícios; - Expedir Cartas
Precatórias; - Encaminhar expedientes pelo Sistema SEI; - Diligenciar o retorno
dos expedientes, verificando o cumprimento e dando seguimento ao processo; Controlar os prazos manualmente; - Diligenciar intimação de tutelas de urgência
com a brevidade determinada pela decisão do Magistrado.
5. Recursos: - Intimação das sentenças; - Havendo recurso, intimar a
parte contrária para contrarrazões; - Encaminhar processos para a Turma
Recursal.
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6. Execução: - Analisar e cumprir processos que retornam da Turma
Recursal; - Despacho; - Sentenças; - Analisar processos com pedido de
desarquivamento; - Intimar as partes para cumprimento de decisões; - Cadastrar
Sisbajud; - Expedir alvarás, - Expedir RPV e precatórios.
7. Atendimento virtual: a virtualização dos serviços judiciários, em
razão da COVID19, demanda deslocamento da equipe para o atendimento
virtual. Embora os atendimentos realizados por e-mail e Balcão Virtual sejam
importantes instrumentos de acesso e interlocução da sociedade com o
Judiciário, demanda direcionamento das atividades dos servidores, que
destinam parte de seu tempo que seria mais bem aproveitado nas atividades
fins. A solução apontada pela magistrada à Direção do Foro foi a implementação
de um chatbot acoplado ao e-mail, para responder automaticamente aos
questionamentos repetitivos.
semanal.

A Direção de Secretaria realiza controle estatístico em periodicidade

No que toca aos processos conclusos para julgamento, de maneira
geral, é observada a data que o processo foi enviado para a Assessoria, sendo
analisados por antiguidade. Quanto aos processos com prioridades, o próprio
sistema já faz o controle, de maneira que a regra da antiguidade também é
observada com preferência em relação àqueles que não têm urgência. O
controle de antiguidade é feito pelos próprios sistemas que oferecem ferramenta
para a identificação dos processos de acordo com o tempo sem movimentação.
O ponto de partida para o controle processual é o Relatório de Gestão,
lançado anualmente, onde é feito um levantamento dos dados e resultados
alcançados no ano anterior e estabelecidas as metas e atribuições do ano
subsequente. Esse relatório é avaliado mensalmente pela diretora de secretaria,
com a supervisão da Juíza.
Os métodos de controle do acervo processual diário são oferecidos
pelo próprio sistema, através de mapas de estatísticas e consultas processuais.
Os relatórios são analisados diariamente, a fim de identificar os gargalos e
buscar estratégias para reduzir o número de processos estancados.
sejam:

Na unidade, há fixação de metas periódicas de produtividade, quais

1. Secretaria: 1.1. Atingir um número de saída de processos maior do
que o de entrada, a fim de reduzir o acervo processual; 1.2. Analisar, proferir
minutas de despachos e decisões, expedir alvarás e RPVs, cumprir diligências
e executar os demais serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 1.3.
Colaborar com a Assessoria, proferindo minutas de sentenças de processos que
não demandam pesquisas e estudos aprofundados;
2. Assessoria: 2.1. Proferir minutas de sentenças e decisões em
prazos que estão sendo reduzidos com o passar dos meses. Atualmente, o prazo
está em 180 (cento e oitenta) dias.
7.5.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
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Antes do home office, imposto por força da pandemia do COVID19, o
controle da frequência dos servidores era realizado através do Sistema de Ponto
Eletrônico.
Não obstante, é de se pontuar que já havia servidores da unidade em
regime de teletrabalho.
Todos os 6 (seis) servidores da Assessoria faziam teletrabalho,
ficando estabelecido prazo e quantidade de minutas por dia e mês, levando-se
em consideração a quantidade de dias úteis, férias e complexidade ou
simplicidade dos processos. A Assessoria tinha pelo menos 1 (um) servidor em
trabalho presencial, diariamente. Uma vez por semana, geralmente, às terças
feiras, todos os servidores compareciam de forma presencial, a fim de proceder
à interação da equipe, oportunidade em que ocorria a reunião semanal com a
Magistrada e a Diretora para o alinhamento dos trabalhos.
Na Secretaria, antes da pandemia, 3 (três) servidores faziam
teletrabalho, 1 (uma) ou 2 (duas) vezes por semana, respeitando-se o limite
máximo estabelecido pela legislação e se mantendo trabalhos específicos
nestes dias, a fim de possibilitar o controle. As metas de teletrabalho eram
estabelecidas de acordo com o setor em que o servidor desempenhava sua
atividade. Assim, a título exemplificativo, nos dias de teletrabalho, a servidora do
Setor de Perícias tinha como meta manter todos os processos com prazos
expirados em dia, minutar todas as sentenças do setor e realizar o pagamento
do AJG. A meta de teletrabalho do servidor do Setor de Diligências era manter
todos os processos de prazos expirados em dia, minutar despachos e sentenças
de todos os processos do setor e marcar as audiências. Por fim, a servidora do
Setor da Execuções tinha por tarefa de teletrabalho manter todos os processos
com prazos de recursos expirados em dia, analisar todos os processos que
retornavam da Turma Recursal e implementar todas as intimações de sentenças
e decisões.
O controle da produtividade era realizado, diariamente, pela Juíza e
pela Diretora de Secretaria, com o acompanhamento, através dos sistemas, das
atividades executadas individualmente por cada servidor.
A pandemia colocou todos os servidores em trabalho remoto.
Posteriormente, com autorização da Portaria nº 93/2020 da Direção
do Foro da Seção Judiciária de Sergipe, foram retomadas as realizações de
perícias e audiências, presenciais e mistas, a partir de 05/10/2020, desde que
observados critérios de horários, intervalos mínimos entre as audiências e
perícias, restrição de entrada no prédio e, acima de tudo, atendimento rígido às
regras de segurança sanitária.
Após, por determinação da Portaria nº 12/2021 da Direção do Foro da
Seção Judiciária de Sergipe, foi retomado o atendimento presencial, a partir de
01/03/2021, das 8 (oito) às 12 (doze) horas.
No dia 13/03/2021, com o agravamento da pandemia, o atendimento
presencial foi suspenso pela Portaria nº 17/2021. No entanto, as perícias e
audiências ficaram autorizadas, desde que atendidos critérios rígidos de
segurança.
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Para o acompanhamento das atividades presenciais, foram
destacados 3 (três) servidores: 1 (um) para o atendimento presencial e controle
de perícias, 1 (um) agente de segurança e 1 (um) servidor para a realização das
audiências mistas.
O controle de presença desses servidores era realizado, diariamente,
de forma virtual, pela Diretora de Secretaria, que fazia constar no relatório
mensal encaminhado para a administrativa.
Atualmente, com a publicação da Portaria nº 81/2021, foi determinado
o retorno gradual das atividades presenciais, a partir de 02/08/2021, das 7 (sete)
às 15 (quinze) horas, com a presença limitada de 30% (trinta por cento) dos
servidores.
Desta forma, está sendo realizado um rodízio entre os servidores da
Secretaria, a fim de viabilizar as atividades presenciais e o controle de frequência
voltou a ser realizado pelo Sistema de Ponto.
Quanto ao teletrabalho, o acompanhamento das atividades dos
servidores se dá através da comunicação diária e on-line pela Magistrada e pela
Diretora de Secretaria, utilizando-se das ferramentas oferecidas pelos sistemas
processuais, bem como através de contatos por videoconferência, WhatsApp,
chat e telefone. Há metas individuais e coletivas, estabelecidas mensalmente
para cada setor e servidor, sendo controladas, diariamente, pela Diretora de
Secretaria, através das ferramentas oferecidas pelos sistemas, a exemplo da
análise dos mapas de atividade individual.
Além da meta anual, também é feita uma previsão mensal e setorial
de objetivos, considerando-se as situações contingenciais e periódicas,
definindo-se a produtividade individual mínima exigida.
Eventualmente, as metas inicialmente estabelecidas no planejamento
anual, ratificadas mensalmente, podem sofrer alterações de acordo com a
realidade enfrentada, tendo em vista que, no JEF, surgem desafios periódicos,
a exemplo dos processos referentes ao auxílio emergencial e, nos últimos
meses, as inúmeras ações de FGTS que, não obstante sejam processos que
são destinados à suspensão provisória, devem ter atuação específica para
imediato contingenciamento, uma vez que a quantidade é exorbitante.
Sobre o impacto da pandemia nos trabalhos da unidade, foi narrado
o que se segue.
Apesar do reflexo negativo da pandemia nos trabalhos presenciais,
foram efetivadas medidas imediatas que garantiram a continuidade do serviço e
a prestação da tutela jurisdicional. Pode-se observar a adaptabilidade da equipe
da 5ª Vara Federal, bem como uma evolução e o esforço dos advogados e das
partes, para a concretização dos trabalhos à distância.
Inicialmente, foram criados canais de atendimento virtual para permitir
a prestação de informações para todos aqueles que esperam ver seus pleitos
apreciados nas vias judiciais. O e-mail se tornou a principal ferramenta de
comunicação e a 5ª Vara Federal dedica especial atenção a este canal de
atendimento, procurando responder todos os questionamentos recebidos, de
maneira rápida e personalizada, com a finalidade de minimizar a ausência do
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atendimento presencial decorrente do distanciamento social imposto pela
pandemia. A unidade desempenhou um atendimento de excelência, evidenciado
pelo levantamento estatístico de atendimentos na Seção Judiciária de Sergipe,
realizado pela Secretaria Administrativa, registrada no PA SEI nº 000068552.2020.4.05.7300:
ATENDIMENTOS POR E-MAIL DA 5ª VARA/SE:
- Março a dezembro de 2020: 11.033 (onze mil e trinta e três) e-mails
respondidos;
- Janeiro a julho de 2021: 8.236 (oito mil, duzentos e trinta e seis) emails respondidos.
Outra inovação importante, em termos de comunicação, foi a criação
do Balcão Virtual, que viabiliza o atendimento imediato, do público em geral, por
videoconferência, com o servidor e/ou Juiz, durante todo o expediente de
trabalho.
Por fim, também é realizado o atendimento por telefone e, após o
retorno gradativo das atividades presenciais, todos os meios de comunicação
desenvolvidos durante a pandemia permanecem disponibilizados ao público em
geral.
A 5ª Vara Federal declarou, por fim, que, no momento, não há
servidores afastados por motivo de licença para tratamento de saúde,
consignando, contudo, que as licenças para tratamento de saúde foram
frequentes nos últimos 6 (seis) meses, inclusive havendo 2 (dois) afastamentos
em razão de contaminação da COVID19.
Acerca da situação de servidores eventualmente afastados por outros
motivos, a unidade informou que apenas o servidor Tiago Aurélio de Jesus
Nascimento está afastado do quadro, tendo sido dispensado, desde 26/05/2021
(PA SEI nº 0001230-88.2021.4.05.7300), com fundamento no art. 5º, parágrafo
único, da Portaria da Direção do Foro nº 12/2021, considerando a convivência
com filho menor de 1 (um) ano.
7.5.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 5ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
em tramitação (dados coletados em 03/08/2021):
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses (em tramitação no
sistema Creta)

Atualmente (em tramitação
nos sistemas Creta e PJe
2.X)

Total

10.253 (total), sendo 292
suspensos (tramitação
ajustada: 9.961)

16.231 (total), sendo 4.189
suspensos (tramitação
ajustada: 12.042)
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Fase de conhecimento
(exceto penal)

8.066 (total), sendo 236
suspensos (tramitação
ajustada: 7.830)

12.640 (total), sendo 4.122
suspensos (tramitação
ajustada: 8.518)

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

1.863 (total), sendo 26
suspensos (tramitação
ajustada: 1.837)

3.306 (total), sendo 33
suspensos (tramitação
ajustada: 3.273)

Processos de execução
(exceto penal)

324 (total), sendo 30
suspensos (tramitação
ajustada: 294)

285 (total), sendo 34
suspensos (tramitação
ajustada: 251)

Ações penais

Sem competência para ações penais

Processos de execução
penal

Sem competência para execução penal

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 5ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Tramitação ajustada

Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve um expressivo
aumento do acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o
acervo em tramitação na unidade era de 9.573 (nove mil, quinhentos e setenta
e três) processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse
conjunto era de 12.355 (doze mil, trezentos e cinquenta e cinco) processos, o
que resulta uma diferença a maior de 2.782 (dois mil, setecentos e oitenta e dois)
feitos, situação que está a exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da
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contenção e da reversão dessa tendência de crescimento, tendo por foco a
redução desse acervo.
Pode-se dizer que esse incremento do quantitativo de processos em
tramitação na Vara é reflexo, sobretudo, do agigantamento da distribuição (vejase, por exemplo, o volume de demandas relativas ao auxílio-emergencial).
Considerados apenas os 6 (seis) meses anteriores à correição, foram
distribuídos mais de 13.800 (treze mil e oitocentos) casos novos para a unidade.
Não há processos físicos em trâmite na Vara.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 3.252 (três mil, duzentos e cinquenta e dois).
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 581 (quinhentos e oitenta e um).
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 4.122
(quatro mil, cento e vinte e dois). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
134 – Aguardando decisão em instância Superior 138 – Suspensão em face de
decisão da TNU.
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 16 (dezesseis), referindo-se essas restaurações a processos físicos
muito antigos, já descartados, que não tiveram o levantamento de RPV.
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados: 0
(zero), considerando que todo o acervo é virtual. Por outro lado, acrescentou-se
que, no Setor da Contadoria, existem 371 (trezentos e setenta e um) processos
pendentes, sendo todos com prazo razoável, levando em consideração que o
Setor conta apenas com 1 (um) contador que elabora os cálculos de todas as
unidades de JEF da Seção Judiciária de Sergipe.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 1.708 (um mil, setecentas e oito).
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas).
7.5.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
Para começar esse tópico, no formulário de gestão, a unidade
informou que, em 2020, a Meta 2 atingiu 99,66% (noventa e nove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento), restando pendentes 2 (dois) processos
de
Execução
Provisória
(0506077-12.2014.4.05.8500
e
050680264.2015.4.05.8500) que foram reabertos para cumprimento de decisão. Essa
reabertura se dá periodicamente nos processos em que são concedidos
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medicamentos, enquanto perdurar doença e houver necessidade de
cumprimento por parte dos réus. A Meta 5 atingiu 91,16% (noventa e um inteiros
e dezesseis centésimos por cento). O descumprimento foi mínimo, considerados
os esforços envidados por toda a equipe para o atendimento das Metas, em
razão do número excessivo de processos que tramitam no Juizado.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): cumprida [101,85% (cento e um inteiros e oitenta e cinco centésimos
por cento)].
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: percentual de cumprimento de 99,66% (noventa e nove inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: cumprida [133,36% (cento e trinta e três inteiros e trinta
e seis centésimos por cento)]. Foram realizadas atividades de conciliação em
2020, quais sejam, 59 (cinquenta e nove) conciliações. Foi dito que, diante da
inviabilização da realização das conciliações presenciais, em razão da pandemia
do COVID19, foi realizado um trabalho de incentivo junto aos órgãos requeridos,
para a apresentação de propostas de acordo diretamente nos autos,
independente da realização de audiências. O resultado de casos solucionados
por conciliação foi extremamente satisfatório e o número de acordos superou os
do ano de 2019.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: não se aplica ao JEF.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): o percentual de cumprimento foi de
91,16% (noventa e um inteiros e dezesseis centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
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coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: não se aplica ao JEF.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não se aplica ao JEF.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: não se aplica ao JEF.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): quanto aos processos em tramitação no Creta, o percentual de
cumprimento está em 72,32% (setenta e dois inteiros e trinta e dois centésimos
por cento); em relação aos processos em curso no PJe 2.X, o grau está em
54,69% (cinquenta e quatro inteiros e sessenta e nove centésimos por cento).
Números até 02/08/2021.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: quanto aos processos em tramitação no Creta, o percentual de
cumprimento está em 99,77% (noventa e nove inteiros e setenta e sete
centésimos por cento); em relação aos processos em curso no PJe 2.X, o grau
está em 98,28% (noventa e oito inteiros e vinte e oito centésimos por cento).
Números até 02/08/2021.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: quanto aos processos em tramitação no Creta, o
percentual de cumprimento está em 201,27% (duzentos e um inteiros e vinte e
sete centésimos por cento); em relação aos processos em curso no PJe 2.X, o
grau está em 148,84% (cento e quarenta e oito inteiros e oitenta e quatro
centésimos por cento). Números até 02/08/2021. Pontuou-se que não foram
realizadas atividades de conciliação em 2021, mas que, diante da inviabilização
da realização das conciliações presenciais, em razão da pandemia do COVID19,
foi implementado um trabalho de incentivo junto aos órgãos requeridos, para a
apresentação de propostas de acordo diretamente nos autos, independente da
realização de audiências. O resultado de casos solucionados por conciliação
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está sendo extremamente satisfatório e o número de acordos vem superando os
do ano de 2020.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: não se aplica ao JEF.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: quanto aos processos em tramitação no Creta, os dados são os
seguintes: TCLNFISC – Taxa de Congestionamento Líquida Não Fiscal 2020:
0,84% (oitenta e quatro centésimos por cento); TCLNFISC – Taxa de
Congestionamento Líquida Não Fiscal 2021: 0,00% (zero por cento); em relação
aos processos em curso no PJe 2.X, o grau está em 181,74% (cento e oitenta e
um inteiros e setenta e quatro centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: não se aplica ao JEF.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): não se aplica ao JEF.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: não se aplica ao JEF.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
quanto aos processos em tramitação no Creta, o percentual de cumprimento está
em 57,29% (cinquenta e sete inteiros e vinte e nove centésimos por cento); em
relação aos processos em curso no PJe 2.X, o grau está em 1,29% (um inteiro
e vinte e nove centésimos por cento).
7.5.8 Correição anterior e autoinspeção
A 5ª Vara Federal informou que a correição realizada em 2019
observou 2 (duas) situações que deveriam ser equacionadas/corrigidas pela
145

unidade: 1. Cumprimento das Metas estabelecidas pelo CNJ, em especial as
Metas 2 e 5, que não foram atingidas integralmente pela unidade; 2. Abreviar o
tempo decorrido para realizar a conclusão dos processos, prolação de
despacho/decisão/sentença. Afirmou que todas as pendências relacionadas à
Meta 2, no ano de 2019, já foram cumpridas e os processos foram devidamente
arquivados. Disse, ainda, que todos os processos que se encontravam com
execução pendente, durante a correição de 2019, já foram cumpridos, havendo
um acompanhamento diário da Meta 5, conforme orientação da Corregedoria.
Acerca da última autoinspeção, informou-se que foi realizada entre
27/01 e 02/02/2021, tendo sido estabelecidas as seguintes metas para serem
alcançadas até o final de 2021: 1. Julgar mais processos que o número de
processos distribuídos; 2. Despachar processos iniciais com o máximo de 15
(quinze) dias; 3. Reduzir os prazos de cumprimento para 30 (trinta) dias; 4.
Reduzir os prazos para conclusão dos processos para 90 (noventa) dias; e 5.
Arquivar mais processos do que o número de processos distribuídos. As metas
ainda estão em prazo de cumprimento e são acompanhadas, rigorosa e
diariamente, pela Direção de Secretaria. Somente em 2021, já foram distribuídos
11.453 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três) processos, sendo 8.966 (oito
mil, novecentos e sessenta e seis) através do CRETA e 2.487 (dois mil,
quatrocentos e oitenta e sete) através do PJE 2.x, resultando numa média de
1.431 (um mil, quatrocentos e trinta e um) processos novos por mês, segundo
dados colhidos nesses sistemas, em 04/08/2021.
7.5.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No espaço destinado à apresentação das suas boas práticas,
dificuldades e sugestões ao aperfeiçoamento do serviço, constante no formulário
de gestão, a unidade consignou que figura, atualmente, como o único Juizado
da capital sergipana, com uma média de distribuição de 1.431 (um mil,
quatrocentos e trinta e um) processos e 1.200 (um mil e duzentos) atendimentos
por mês, neste ano de 2021, tudo totalmente virtualizado.
Consignou que as vicissitudes advindas com a virtualização do
processo criaram uma realidade que facilitou a propositura de novas ações e o
acesso ao Judiciário, o que impacta diretamente no volume de trabalho pela
equipe.
Acrescentou que a virtualização dos processos no âmbito dos
Juizados Especiais Federais ainda não conta com ferramentas já desenvolvidas,
inclusive por alguns escritórios de advocacia, nem mesmo com a força de
trabalho ali existente, provocando um descompasso na capacidade de
desenvolvimento das atividades jurisdicionais. Ainda que as ferramentas do
processo virtual facilitem o trabalho do dia a dia, a produção necessária para
atender o número de demandas da 5ª Vara Federal, cujo acervo em 31/07/2021,
era de 16.231 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um) processos em andamento,
sendo 13.780 (treze mil, setecentos e oitenta) no Creta e 2.451 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e um) no PJe 2.X, é incompatível com uma equipe de
14 (catorze) servidores e 1 (uma) magistrada.
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Atualmente, enfrenta-se uma grande dificuldade, resultante da
deficiência de pessoal, sendo emergencial a recomposição do quadro de
servidores, com a relotação dos 3 (três) cargos de Analista Judiciário – Área
Judiciária, que foram cedidos para outras unidades da Seccional, mister pelo fato
de que os cargos são legalmente previstos para a 5ª Vara Federal e estão
apenas deslocados.
A mitigação da competência do Juizado, já proposta pela
Corregedoria-Regional, no PA SEI nº 0005551-33.2020.4.05.7000,
desmembrado para o PA SEI nº 0000289-27.2021.4.05.7000, é mais uma
alternativa, com vistas ao desafogamento do serviço na unidade e uma divisão
pariforme das atividades entre as varas e os servidores.
Foi dito que essas medidas se apresentam como paliativos, até que
seja possível, após efetiva análise pelo TRF5, a implantação de novo Juizado na
capital. Apesar de haver necessidade de recomposição do quadro funcional, do
equilíbrio na distribuição de competências, medidas que já vêm sendo estudadas
pelo Tribunal, ou até mesmo a criação de um novo Juizado na capital sergipana,
sugere-se a adoção de ferramentas virtuais que podem ser agregadas à
virtualização do processo, a fim de equalizar as demandas com os resultados
pretendidos, minimizando a intervenção humana.
Recentemente, a Juíza Federal solicitou à Direção do Foro a
contratação de um chatbot para e-mails (https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/botservice/bot-service-channel-connect-email?view=azure-bot-service-4.0),
com
a
finalidade de reduzir a grande quantidade de atendimentos, definindo-se
respostas automatizadas para os e-mails repetitivos. A medida vem sendo
estudada pela equipe de inovação da Justiça Federal em Sergipe.
Outra medida que reduziria a necessidade de intervenção humana na
análise das 15.000 (quinze mil) petições iniciais por ano seria a implementação
de uma ferramenta já utilizada pelas empresas de crédito no Brasil e no mundo,
consistente na adoção da inteligência artificial para checar a apresentação de
documentos, como identidades, CPFs, comprovantes de residência e certidão
de casamento.
A título de boas práticas, a principal ferramenta utilizada pela 5ª Vara
Federal é o Relatório de Gestão, publicado no início de cada exercício. Através
dele, são tornadas públicas todas as atividades realizadas no ano que fecha e
identificados os gargalos, para criar estratégias e metas para o ano seguinte.
Essa ferramenta é acompanhada da criação do BI próprio da unidade,
especialmente idealizado para atender aos indicadores utilizados pela Direção
para
a
medição
do
desempenho
da
equipe
(https://www.jfse.jus.br/vsix/sis_diversos/_lib/file/doc/Janeiro/RELAT%C3%93RIO%20
DE% 20GEST%C3%83O%202020%20-%205a%20Vara.pdf).
O Relatório de Gestão, ampliado pela integração ao Relatório BI da
5ª Vara Federal, auxilia o acompanhamento do desempenho dos trabalhos no
âmbito unidade. A solução foi criada dentro da própria Vara e vem sendo
publicada, com a apresentação de resultados satisfatórios.
Sugere-se o desenvolvimento de ferramentas de análise de
indicadores, com integração a algumas empresas especializadas, para fins de
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ampliar a análise dos indicadores que podem mensurar o desempenho do
trabalho em equipe.
Em resumo, sugerem-se, a título de enfrentamento da primeira grande
dificuldade do JEF em Sergipe (descompasso carga de trabalho/equipe), as
seguintes medidas: 1. Recomposição do Quadro de Pessoal, com relotação dos
3 (três) Analista Judiciários; atualmente deslocados; 2. Mitigação da
competência, conforme proposto nos PAs SEI nºs 0005551- 33.2020.4.05.7000
e 0000289-27.2021.4.05.7000; 3. Criação de um novo JEF na capital; 4.
Implementação de ferramentas de atendimento robotizadas (os chatbots) para
redução dos atendimentos repetitivos; 5. Contratação de inteligência artificial
para análise de documentos iniciais; e 6. Utilização de softwares de gestão para
aprimorar a análise dos indicadores de desempenho do trabalho de equipe no
âmbito das varas federais.
Por ocasião da visita presencial, foram relatadas, ainda, dificuldades
com o sistema PJe 2.X, considerando a falta de algumas funcionalidades, o que
torna o trabalho mais demorado.
7.5.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 24 (vinte e
quatro) processos eletrônicos, todos em tramitação no PJe ou no PJe 2.X.
a) Processos em ordem:
0000493-74.2021.4.05.8500

0000494-59.2021.4.05.8500

0000495-44.2021.4.05.8500

0000496-29.2021.4.05.8500

0000497-14.2021.4.05.8500

0000498-96.2021.4.05.8500

0000506-73.2021.4.05.8500

0000515-35.2021.4.05.8500

0000516-20.2021.4.05.8500

0000517-05.2021.4.05.8500

0000522-27.2021.4.05.8500

0000529-19.2021.4.05.8500

0000531-86.2021.4.05.8500

0000579-45.2021.4.05.8500

0000581-15.2021.4.05.8500

0000584-67.2021.4.05.8500

0000585-52.2021.4.05.8500

0000588-07.2021.4.05.8500

0000589-89.2021.4.05.8500

0000591-59.2021.4.05.8500

0000592-44.2021.4.05.8500

0000593-29.2021.4.05.8500

0000595-96.2021.4.05.8500

0000596-81.2021.4.05.8500

B) Da unidade, foram correicionados, via Creta, 251 (duzentos e
cinquenta e um) processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
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0500006-47.2021.4.05.8500

0500006-81.2020.4.05.8500

0500009-36.2020.4.05.8500

0500011-06.2020.4.05.8500

0500013-39.2021.4.05.8500

0500013-73.2020.4.05.8500

0500014-58.2020.4.05.8500

0500015-43.2020.4.05.8500

0500016-91.2021.4.05.8500

0500017-13.2020.4.05.8500

0500017-76.2021.4.05.8500

0500019-46.2021.4.05.8500

0500020-65.2020.4.05.8500

0500021-50.2020.4.05.8500

0500022-35.2020.4.05.8500

0500022-98.2021.4.05.8500

0500023-83.2021.4.05.8500

0500025-87.2020.4.05.8500

0500026-72.2020.4.05.8500

0500028-42.2020.4.05.8500

0500033-64.2020.4.05.8500

0500043-11.2020.4.05.8500

0500045-44.2021.4.05.8500

0500047-48.2020.4.05.8500

0500051-85.2020.4.05.8500

0500057-92.2020.4.05.8500

0500059-28.2021.4.05.8500

0500060-13.2021.4.05.8500

0500061-95.2021.4.05.8500

0500063-02.2020.4.05.8500

0500065-69.2020.4.05.8500

0500068-24.2020.4.05.8500

0500075-16.2020.4.05.8500

0500079-53.2020.4.05.8500

0500080-38.2020.4.05.8500

0500085-60.2020.4.05.8500

0500089-97.2020.4.05.8500

0500092-52.2020.4.05.8500

0500108-06.2020.4.05.8500

0500110-73.2020.4.05.8500

0500113-28.2020.4.05.8500

0500116-80.2020.4.05.8500

0500121-05.2020.4.05.8500

0500128-94.2020.4.05.8500

0500130-64.2020.4.05.8500

0500131-49.2020.4.05.8500

0500132-34.2020.4.05.8500

0500137-56.2020.4.05.8500

0500140-11.2020.4.05.8500

0500146-18.2020.4.05.8500

0500148-85.2020.4.05.8500

0500149-70.2020.4.05.8500

0500150-55.2020.4.05.8500

0500154-92.2020.4.05.8500

0500156-62.2020.4.05.8500

0500173-98.2020.4.05.8500

0500174-83.2020.4.05.8500

0500178-23.2020.4.05.8500

0500188-67.2020.4.05.8500

0500200-81.2020.4.05.8500

0500338-48.2020.4.05.8500

0500397-36.2020.4.05.8500

0500435-53.2017.4.05.8500

0500910-58.2007.4.05.8500

0501145-68.2020.4.05.8500

0507369-56.2019.4.05.8500

0501413-59.2019.4.05.8500

0501437-53.2020.4.05.8500

0501478-20.2020.4.05.8500

0501845-44.2020.4.05.8500

0501874-94.2020.4.05.8500

0501880-04.2020.4.05.8500

0501915-61.2020.4.05.8500

0501962-35.2020.4.05.8500

0502039-44.2020.4.05.8500

0502321-82.2020.4.05.8500

0502653-35.2009.4.05.8500

0502768-70.2020.4.05.8500

0502805-97.2020.4.05.8500

0502838-87.2020.4.05.8500

0503029-35.2020.4.05.8500

0503063-10.2020.4.05.8500

0503245-93.2020.4.05.8500

0503410-68.2005.4.05.8500

149

0503485-82.2020.4.05.8500

0503541-62.2013.4.05.8500

0504075-59.2020.4.05.8500

0504168-22.2020.4.05.8500

0504224-89.2019.4.05.8500

0504234-02.2020.4.05.8500

0504321-55.2020.4.05.8500

0504327-96.2019.4.05.8500

0504356-49.2019.4.05.8500

0504472-21.2020.4.05.8500

0504529-39.2020.4.05.8500

0504605-63.2020.4.05.8500

0504655-89.2020.4.05.8500

0504685-27.2020.4.05.8500

0504702-34.2018.4.05.8500

0504709-55.2020.4.05.8500

0504787-30.2012.4.05.8500

0504794-22.2012.4.05.8500

0504829-98.2020.4.05.8500

0505061-67.2007.4.05.8500

0505112-24.2020.4.05.8500

0505151-21.2020.4.05.8500

0505152-06.2020.4.05.8500

0505269-94.2020.4.05.8500

0505279-51.2014.4.05.8500

0505380-78.2020.4.05.8500

0505389-40.2020.4.05.8500

0505394-96.2019.4.05.8500

0505434-54.2014.4.05.8500

0505498-54.2020.4.05.8500

0505534-96.2020.4.05.8500

0505551-35.2020.4.05.8500

0505628-44.2020.4.05.8500

0505663-04.2020.4.05.8500

0505918-59.2020.4.05.8500

0506055-41.2020.4.05.8500

0506156-15.2019.4.05.8500

0506184-46.2020.4.05.8500

0506242-49.2020.4.05.8500

0506262-40.2020.4.05.8500

0506299-67.2020.4.05.8500

0506378-46.2020.4.05.8500

0506395-82.2020.4.05.8500

0506434-79.2020.4.05.8500

0506650-40.2020.4.05.8500

0506708-77.2019.4.05.8500

0506714-21.2018.4.05.8500

0506730-77.2015.4.05.8500

0506921-83.2019.4.05.8500

0507178-11.2019.4.05.8500

0507364-34.2019.4.05.8500

0507366-04.2019.4.05.8500

0507371-26.2019.4.05.8500

0507374-78.2019.4.05.8500

0507389-47.2019.4.05.8500

0507393-84.2019.4.05.8500

0507397-24.2019.4.05.8500

0513891-02.2019.4.05.8500

0507437-06.2019.4.05.8500

0507444-95.2019.4.05.8500

0507448-35.2019.4.05.8500

0507449-20.2019.4.05.8500

0507453-57.2019.4.05.8500

0507457-94.2019.4.05.8500

0507460-49.2019.4.05.8500

0507465-71.2019.4.05.8500

0507471-78.2019.4.05.8500

0507477-85.2019.4.05.8500

0507488-17.2019.4.05.8500

0507515-97.2019.4.05.8500

0507516-82.2019.4.05.8500

0507519-37.2019.4.05.8500

0507526-29.2019.4.05.8500

0507549-72.2019.4.05.8500

0507552-27.2019.4.05.8500

0507593-91.2019.4.05.8500

0507611-15.2019.4.05.8500

0507619-89.2019.4.05.8500

0507626-81.2019.4.05.8500

0508014-18.2018.4.05.8500

0508040-16.2018.4.05.8500

0508172-44.2016.4.05.8500

0508446-71.2017.4.05.8500

0508503-26.2016.4.05.8500

150

0508726-71.2019.4.05.8500

0509128-55.2019.4.05.8500

0509379-44.2017.4.05.8500

0509497-49.2019.4.05.8500

0510076-94.2019.4.05.8500

0510185-45.2018.4.05.8500

0510476-11.2019.4.05.8500

0510774-03.2019.4.05.8500

0510953-97.2020.4.05.8500

0510965-14.2020.4.05.8500

0510968-66.2020.4.05.8500

0510970-36.2020.4.05.8500

0510971-21.2020.4.05.8500

0510975-58.2020.4.05.8500

0510980-80.2020.4.05.8500

0510995-49.2020.4.05.8500

0511000-71.2020.4.05.8500

0511004-11.2020.4.05.8500

0511009-33.2020.4.05.8500

0511020-62.2020.4.05.8500

0511026-69.2020.4.05.8500

0511037-98.2020.4.05.8500

0511047-45.2020.4.05.8500

0511052-67.2020.4.05.8500

0511058-74.2020.4.05.8500

0511063-96.2020.4.05.8500

0511075-13.2020.4.05.8500

0511084-72.2020.4.05.8500

0512476-81.2019.4.05.8500

0513427-75.2019.4.05.8500

0513809-68.2019.4.05.8500

0513813-08.2019.4.05.8500

0513815-75.2019.4.05.8500

0513816-60.2019.4.05.8500

0513819-15.2019.4.05.8500

0513822-67.2019.4.05.8500

0513831-29.2019.4.05.8500

0513833-96.2019.4.05.8500

0513834-81.2019.4.05.8500

0513839-06.2019.4.05.8500

0513841-73.2019.4.05.8500

0513844-28.2019.4.05.8500

0513852-05.2019.4.05.8500

0513858-12.2019.4.05.8500

0513868-56.2019.4.05.8500

0513875-48.2019.4.05.8500

0513877-18.2019.4.05.8500

0513878-03.2019.4.05.8500

0513863-34.2019.4.05.8500

0513884-10.2019.4.05.8500

0513887-62.2019.4.05.8500

0507538-43.2019.4.05.8500

0500040-56.2020.4.05.8500

0509665-51.2019.4.05.8500

0513836-51.2019.4.05.8500

b) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo

Observações

0501219-25.2020.4.05.8500

Processo na Assessoria, com os embargos de declaração
opostos prontos para julgamento, em 15/04/2021, mas com
lançamento da fase de “Concluso para Sentença” apenas em
01/06/2021.

0503997-65.2020.4.05.8500

Processo na Assessoria, com os embargos de declaração
opostos prontos para julgamento, em 15/04/2021, mas com
lançamento da fase de “Concluso para Sentença” apenas em
01/06/2021.
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0507409-72.2018.4.05.8300

Processo permaneceu
05/03/2021.

paralisado

de

07/10/2020

a

c) Demora na conclusão:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500001-59.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Processo paralisado desde
04/06/2021.

0500030-12.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Certidão de óbito da parte
autora
juntada,
em
maio/2020. Despacho de
designação
de
perícia
médica, em junho/2020, sem
consideração ao falecimento
da parte e ao pedido de
habilitação dos sucessores,
seguindo-se
paralisação
superior a 11 (onze) meses,
de junho/2020 a maio/2021.
Envio à Assessoria com a
especificação “09. Sentença /
Auxílio-doença / Aposen por
invalidez”, em 09/06/2021,
sem lançamento da fase
“Concluso para Sentença”.

0503066-19.2007.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Decurso de prazo registrado
no sistema há mais de 60
(sessenta) dias. Processo
paralisado desde 09/06/2021.

0507372-11.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Pedido de extinção do feito
formulado em 15/07/2020.
Sentença
minutada
em
28/01/2021.
Processo
paralisado, sem conclusão.

0507411-08.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Envio à Assessoria com a
especificação “09. Sentença /
Auxílio-doença / Aposen por
invalidez”, em 26/05/2021,
sem lançamento da fase
“Concluso para Sentença”.

0510963-44.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Envio à Assessoria com a
especificação “07. Sentença /
Direito Consumidor / CEF”,
em
02/03/2021,
sem
lançamento
da
fase
“Concluso para Sentença”.

0513879-85.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Envio à Assessoria com a
especificação “09. Sentença /
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Auxílio-doença / Aposen por
invalidez”, em 29/06/2021,
sem lançamento da fase
“Concluso para Sentença”.

d) Demora na apreciação da tutela de urgência:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500123-72.2020.4.05.8500

Regularizar em 10 (dez) dias

Pedido de tutela de urgência
protocolado há 1 (um) mês
(anexo 27), sem apreciação.

0511087-27.2020.4.05.8500

Regularizar em 10 (dez) dias

e) Demora na prolação de sentença:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500091-67.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria (“17.
Sentença tributário), desde
18/11/2020.

0502802-45.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria,
desde 16/09/2020, embora
com lançamento de fase de
“Concluso para Sentença”
apenas
em
18/04/2021,
mesma data da minuta da
sentença que se visualiza no
anexo.

0503124-65.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria,
desde 29/06/2020, embora
com lançamento de fase de
“Concluso para Sentença”
apenas em 23/11/2020.

0504379-58.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria,
desde 17/09/2020, embora
com lançamento de fase de
“Concluso para Sentença”
apenas em 17/04/2021.

0506041-57.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria,
desde
13/10/2020
(“03.
Sentença/Servidor Público”),
embora com lançamento de
fase de “Concluso para
Sentença”
apenas
em
13/05/2021.
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0506056-26.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo na Assessoria,
desde
28/09/2020
(“17.
Sentença Tributário”), embora
com lançamento de fase de
“Concluso para Sentença”
apenas em 11/05/2021.

0513850-35.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa) dias

Processo
concluso
para
sentença desde 18/01/2021.

f) Processo sem movimentação na Secretaria há mais de 60
(sessenta) dias:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500222-23.2012.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Data de início da última fase
registrada
no
sistema:
02/06/2021.

0505456-39.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Autos paralisados desde
15/10/2020. Trata-se de carta
precatória, para reserva de
sala passiva para a realização
de
audiência
por
videoconferência. A audiência
marcada para ocorrer no dia
21/08/2019, está registrada
no sistema na situação de
“Pendente”.

0507537-58.2019.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Processo paralisado desde
abril/2021.

g) Demora para designação/realização da perícia:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0505461-61.2019.4.05.8500

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Aguarda nova data para a
realização de perícia médica
desde abril/2020.

0507530-66.2019.4.05.8500

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Aguarda a realização de
perícia
social
desde
abril/2021.

0513828-74.2019.4.05.8500

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Aguarda a realização de
perícia
social
desde
fevereiro/2021.

154

0513832-14.2019.4.05.8500

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Aguarda a realização de
perícia
social
desde
fevereiro/2021.

h) Retificar a autuação:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0510950-45.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

A ação foi ajuizada contra o
INSS e a Rede IberoAmericana de Associações de
Idosos do Brasil (petição
inicial no anexo 1). No
entanto, na autuação, consta
como parte ré apenas o INSS,
o que precisa ser retificado.
Além disso, observa-se que
não foi expedida citação
dessa parte, encontrando-se
o processo paralisado desde
fevereiro/2021.

Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500036-19.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

Demora superior a 180 (cento
e
oitenta)
dias
para
designação de audiência (de
novembro/2020
a
junho/2021). Informação no
Creta de que a audiência
aprazada para 14/07/2021 foi
“Realizada”. Ausência do
termo de audiência nos autos.

i) Outros:

Total de processos correicionados na unidade: 275 (duzentos e
setenta e cinco).
7.5.11 A entrevista presencial
Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. A
Diretora da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
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Tratando sobre o trabalho remoto imposto pela pandemia do
COVID19, a Diretora da Secretaria disse da superação das resistências e
dificuldades inicialmente sentidas, levando, inclusive, a uma mudança na forma
de pensar, reconhecendo que o distanciamento, de certa forma, promoveu uma
ligação maior com cada um dos servidores, não tendo havido problemas de
comunicação, já que todos os integrantes da equipe sempre se mostraram
disponíveis, sendo desejo de todos permanecer em teletrabalho. Enxerga como
mais profissionalizado esse novo panorama da relação de trabalho.
Relatou que, no período pandêmico, houve um aumento de mais de
30% (trinta por cento) na distribuição e a maior quantidade de demandas novas
é relativa ao FGTS (numericamente maior até que os processos referentes ao
auxílio-emergencial), calculando-se haver cerca de 5.000 (cinco mil) dessas
ações, aguardando definição de tese pelo STF.
Afirmou-se, ainda a respeito do volume, que houve um boom de casos
de atermação on-line, haja vista a transparência dada, na página da Justiça
Federal na internet, ao e-mail e à orientação de como efetuá-la. A respeito,
registrou que há um projeto sendo desenvolvido junto ao Laboratório de
Inovação, no sentido da preparação do esqueleto das 10 (dez) ações de
ajuizamento mais comum no JEF, para disponibilizar na atermação.
Tratou do volume descomunal com o qual lida a unidade, havendo,
atualmente, mais de 3.000 (três mil) processos conclusos para sentença, que
não são do tipo de sentença em massa, mais simples (como as de
improcedência, por exemplo, que eventualmente acontecem), mas sim, de casos
individualizados, universo que está submetido a controle diário através do BI.
Destacou, em específico, a situação de 1 (um) processo concluso, abrangendo
cerca de 180 (cento e oitenta) vínculos trabalhistas da parte autora. Pontuou que,
nesse contexto, o sentido de prioridade se perde como distintivo, porque se trata
de uma jurisdição naturalmente prioritária, envolvendo prestações de natureza
alimentar, derivadas da idade, da condição de saúde, de deficiência e assim por
diante, de forma que se trabalha, na Vara, seguindo-se, fundamentalmente, a
ordem cronológica e se conferindo preferência na expedição de RPVs, no caso
dos beneficiários maiores de 70 (setenta) anos de idade.
Noticiou-se que a Juíza Federal chegou a receber uma comissão da
OAB/SE, que pretendia requerer a realização de um mutirão de sentenças, mas
que o grupo desistiu de veicular essa solicitação, quando tomou ciência desses
números.
Narrou, ainda, a grande quantidade de atendimentos realizados pela
unidade, uma média de 70 (setenta) e-mails a serem respondidos, por dia, além
de um enorme volume de ligações telefônicas e do Balcão Virtual. Para o
enfrentamento desse quantitativo, a unidade tem se utilizado de um chatbot, um
programa de computador que se destina a responder as dúvidas apresentadas
pela clientela do serviço, como se se tratasse de um humano conversando,
quando, em verdade, se cuida de uma ferramenta robótica. No entanto, a gestora
destacou que, embora as respostas sejam padronizadas, todos os processos
são observados individualmente, ou seja, são devidamente examinados, para
que a resposta-padrão possa ser disparada. Sobre o atendimento presencial,
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retomado em favor dos excluídos digitais, disse que a procura tem sido pequena
e ele é realizado mediante agendamento, por razões sanitárias.
Acerca das audiências, afirmou não se tratar de um problema na
unidade, pendendo de designação, atualmente, cerca de 350 (trezentas e
cinquenta), universo equivalente a, mais ou menos, 3 (três) meses de serviço,
sendo essa a demanda ordinária da unidade.
Apresentou, por outro lado, como grande gargalo da Vara, a área de
perícias, havendo cerca de 2.800 (dois mil e oitocentos) processos, aguardando
esse ato processual, sublinhando-se que esse represamento se materializou
pelo fato de que, durante cerca de 6 (seis) meses, não houve o pagamento de
honorários periciais (aspecto que não depende da Justiça). Disse ser seríssima
a situação relativa às perícias psiquiátricas, o que se deve, ao seu sentir, ao valor
praticado dos honorários periciais.
Asseverou, outrossim, ter encontrado inconsistências em planilhas do
BI, que não estão refletindo os números do Creta e que, em relação a isso, já
abriu chamado no suporte.
Sobre os cálculos nos processos em tramitação na Vara, há, na
unidade, 1 (um) servidor (com lotação e função gratificada vinculadas à SECAD)
que os realiza, mas relatou, também, o êxito da chamada “execução invertida”,
adotada na Vara, pela qual o INSS apresenta a conta que entende correta e a
parte contrária é chamada a dizer se concorda, ou não. Disse que é significativo
o percentual de concordância, o que agiliza a prestação jurisdicional.
Narraram-se dificuldades em relação ao sistema PJe 2.X, por
ausência de funcionalidades essenciais, elencando-se as seguintes lacunas: 1.
Busca de processos conexos no Creta e no PJe; 2. Movimentação de ato
ordinatório e intimação em lote; 3. Marcação de perícias pelo PJe, como é feito
no Creta; e 4. Expedição de RPV/PRC pelo PJe, como é feito no Creta.
Por fim, à equipe da Corregedoria, foi mostrado o BI Personalizado
criado para a Vara, que consolida, inclusive em gráficos, as principais estatísticas
da unidade.
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7.5.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Narraram-se dificuldades importantes, no que toca à carência de
pessoal, com déficit de 3 (três) Analistas Judiciários, e em relação ao sistema
PJe 2.X, ao passo que a distribuição vem batendo recordes, as demandas de
análise individualizada se multiplicam e o número de atendimentos se eleva.
Através do exame processual efetuado durante a correição, verificouse, sobretudo, a demora na tramitação dos feitos, em consequência do
considerável acervo de processos em curso na unidade
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto;
b) A unidade deve priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram cumpridas pela
Vara (notadamente as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu atingimento;
c) A unidade deve estabelecer um plano de ação, para dar vazão ao
grande volume de processos que aguardam prolação de sentença, 3.262 (três
mil, duzentos e sessenta e dois), e análise de pedidos de urgência, 581
(quinhentos e oitenta e um);
d) A unidade deve manter o acompanhamento dos feitos mais antigos
ou sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
e) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.5.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se a
unidade correicionada presta o serviço judiciário de modo adequado.
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7.6 6ª Vara Federal - Itabaiana
7.6.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 6ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 10.772/2003 e
implantada pela Resolução TRF5 nº 1/2004.
A Subseção Judiciária de Itabaiana/SE, que abriga a 6ª Vara Federal,
funciona no Fórum Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, situado na
Rua Maria Souza Carvalho, nº 1, no Bairro Marianga, em Itabaiana/SE.
A Vara possui instalações adequadas para todos os usuários
(magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do Ministério
Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, à 6ª Vara Federal compete processar e
julgar todas as causas de competência da Justiça Federal, inclusive execuções
fiscais, execuções penais e causas previstas na Lei nº 10.259/2001, contando,
para isso, com um JEF Adjunto.
O expediente da 6ª Vara Federal de Sergipe é das 8 (oito) às 18
(dezoito) horas, dividindo-se os servidores em 2 (duas) turmas, sendo uma das
8 (oito) às 15 (quinze) horas e outra das 11 (onze) às 18 (dezoito) horas, para
dar cumprimento à jornada de 7 (sete) horas diárias.
7.6.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 6ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 19 (dezenove) servidores efetivos (dos quais 9 (nove) são Técnicos
Judiciários – Área Administrativa, 2 (dois) são Analistas Judiciários – Área
Administrativa, 5 (cinco) são Analistas Judiciários – Área Judiciária, 2 (dois) são
Oficiais de Justiça Avaliadores Federais e 1 (um) é Técnico Judiciário – Área
Segurança e Transporte); e 2 (dois) servidores requisitados de outros órgãos.
Não há Juiz Federal Substituto lotado na unidade.
7.6.2.1 Magistrados federais
O Juiz Federal Tiago José Brasileiro Franco exerce a magistratura
desde 18/05/2010 e se encontra lotado na 6ª Vara Federal, desde 07/11/2015.
É Diretor do Foro da Subseção de Itabaiana, desde 07/11/2015. Atuou
na Coordenação do JEF, de 24/04/2019 a 31/03/2021, e na Coordenação da
Conciliação, de 19/09 a 18/12/2016.
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Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado por motivo de
férias, nos seguintes períodos: de 05 a 14/11/2019 (Portaria nº 194/2019-CR),
de 26/10 a 14/11/2020 (PA SEI nº 0012123-39.2019.4.05.7000), de 29/11 a
18/12/2020 (Portaria nº 125/2020-CR), de 11 a 30/03/2021 e de 14/06 a
03/07/2021 (Portaria nº 2/2021-CR).
Por fim, de 26/09 a 01/10/2019, respondeu pela 9ª Vara Federal/SE
(Propriá), sem prejuízo da jurisdição originária e de outras designações (Ato nº
609/2019-CR).
O magistrado não exerce atividade docente.
Não reside na região metropolitana em que se localiza a 6ª Vara
Federal, segundo autorizado no PA nº 00047/2017 (Fluxus), tendo consignado o
seu endereço atual, na capital sergipana.
unidade.

Embora haja o cargo público, não há Juiz Federal Substituto na

7.6.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 6ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Ana Paula
Bezerra Poncin

Analista
Judiciário - Área
Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Ângela Cristina
Vieira Chaves

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Alberlito
Andrade Silva

Analista
Judiciário - Área
Judiciária

Não

Superior
completo

Direito

Edinaldo dos
Santos

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

Não

Superior
completo

Ciências
Contábeis

Edna Rezende
de Andrade

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Odontologia

Eliana Rezende
de Andrade

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Direito
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Fabiana de
Oliveira Souza
Mello

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-02

Superior
completo

Direito

Josedil Carlos
Neri Neto

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Direito

Josevaldo
Nascimento dos
Santos

Técnico
Judiciário - Área
Segurança e
Transporte

Não

Superior
completo

Tecnologia em
Gestão de
Segurança
Pública

Juliana Pinto
Bastos Dias

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Luiz Andrade da
Cruz Júnior

Analista
Judiciário - Área
Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Maique
Rodrigues
Nascimento

Analista
Judiciário - Área
Judiciária

Não

Superior
completo

Direito

Marcela Garcia
Dias

Analista
Judiciário - Área
Administrativa

Não

Superior
completo

Psicologia

Marconi José da
Cunha

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Direito

Paula Regina
Cordeiro dos
Santos

Analista
Judiciário - Área
Administrativa

Não

Superior
completo

Licenciatura em
Artes Visuais

Plínio Marcos
Prudente Rocha

Técnico
Judiciário - Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Farmácia e
Direito

Ronaldo Mateus
Pereira Alves

Oficial de
Justiça
Avaliador
Federal

Não

Superior
completo

Direito

Sérgio Silva
Souza

Analista
Judiciário - Área
Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Simone Vale
Sant'Anna

Oficial de
Justiça
Avaliador
Federal

Não

Superior
completo

Direito
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Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 6ª Vara
Federal conta, ainda, com os seguintes servidores requisitados de outros órgãos:
NOME

ÓRGÃO DE
ORIGEM

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Débora Cristina
de Matos

Prefeitura
Municipal de
Itabaiana/SE

FC-04

Superior
completo

Letras Português

José Yuri Pinto
Ribeiro

Tribunal de
Justiça de
Pernambuco

CJ-03

Superior
completo

Direito

Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público,
nem servidores cedidos por outros órgãos, para auxílio. Por outro lado, há 1 (um)
servidor da unidade, Técnico Judiciário – Área Segurança e Transporte, cedido
para atuar na sede da Seccional sergipana.
Não há cargos ou funções gratificadas vagos, na Vara.
7.6.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 6ª Vara Federal de Sergipe, 17 (dezessete)
exercem suas atribuições na Secretaria e 4 (quatro) trabalham no Gabinete do
Juiz, assessorando-o.
7.6.3.1 Secretaria
Destacou-se, de início, no formulário de gestão, que a Vara possui
competência mista, ou seja, engloba a competência afeta à Vara Comum e ao
Juizado Especial Federal (JEF). Por conseguinte, o processamento dos feitos se
dá através de diferentes sistemas, quais sejam: Creta, PJe, PJe 2.X e SEEU
(para as execuções penais), haja vista que a Vara não possui mais processos
físicos (os quais tramitavam no Tebas).
Ante a diversidade de feitos existentes, a Secretaria da Vara é dividida
em 2 (duas) células (Comum e JEF Adjunto), somada, ainda, à necessária
existência de um Setor de Apoio Administrativo, que trata, notadamente, da
gestão diária dos terceirizados (vigilantes e zeladoras), manutenção estrutural,
controle de estoque e fornecimento de material; e de um Setor de Atendimento
e Apoio Judiciário, responsável pelo primeiro atendimento aos jurisdicionados e
retificação de autuações.
As audiências, sejam as decorrentes de processos físicos ou
eletrônicos (PJe), são secretariadas ordinariamente pelo servidor Josedil Carlos
Neri Neto (o qual tem, como substituto eventual, o servidor Luiz Andrade da Cruz
Júnior).
Em resumo, a Secretaria é organizada da seguinte forma:
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SETOR COMUM – resultado da recente fusão das células “despacho”
e “cumprimento”. É composto por 4 (quatro) servidores: Marconi José da Cunha
(Técnico Judiciário – Área Administrativa e Supervisor), Josedil Carlos Neri Neto
(Técnico Judiciário – Área Administrativa e Supervisor Assistente), Plínio Marcos
Prudente Rocha (Técnico Judiciário-Área Administrativa) e Alberlito Andrade
Silva (Analista Judiciário-Área Judiciária).
Em virtude da variedade de matérias tratadas na célula, bem assim
da utilização concomitante de 2 (dois) sistemas de movimentação processual
(PJe e SEEU), o trabalho é dividido entre os servidores por tarefa e dígito. Por
tarefa, porque o referido setor é responsável pela minuta de despachos e
confecção dos expedientes respectivos em todas as classes processuais (exceto
os feitos do Juizado Especial), independente da matéria ou do sistema. Por
dígito, pois, dentro do setor, a divisão do trabalho é feita nesta modalidade,
ficando assim: Marconi é responsável pelos processos dos dígitos 2, 3 e dezenas
08 a 48, Josedil Neri, pelos processos dos dígitos 6, 7 e dezenas 09 a 49, Plínio,
pelos processos dos dígitos 0, 1 e dezenas 58 a 98, e Alberlito pelos processos
dos dígitos 4, 5 e dezenas 59 a 99.
Todos os servidores do setor realizam as seguintes atividades: a)
minutam despachos, decisões menos complexas e sentenças de extinção,
elegendo prioridades; b) confeccionam expedientes (mandados, cartas
precatórias, ofícios, entre outros); c) atendem aos jurisdicionados.
O servidor Marconi, Supervisor do setor, além das tarefas acima, é
responsável pelo acompanhamento quinzenal da “baixa eletrônica” de processos
dos tribunais; triagem dos processos que têm documentos e/ou petições
anexadas (agrupadores doc. não lidos, comunicação de decisão do TRF e
solicitação resposta/comunicação liminar), certificação diária dos prazos
vencidos e controle de marcação e intimações das audiências; controle do painel
RPV/Precatórios; cadastro de novos modelos no PJe.
O servidor Josedil Neri, Supervisor-assistente, além das tarefas
acima, é responsável pelo acompanhamento dos processos integrantes dos
leilões anuais da vara; por secretariar as audiências de procedimento comum;
certificação dos prazos nas execuções fiscais (Fiscal-análise fim sobrestamento
de embargos ou recursos e Fiscal-vindos do sobrestamento sem manifestação
– parcelados e convenção das partes); acompanhar e dar andamento aos
processos da Tarefa “expedientes sem devolução”.
Já o servidor Alberlito, além de seus dígitos, realiza: o
acompanhamento (e consulta) das cartas precatórias; a cobrança de
expedientes (mandados/ofício/CP) em atraso; o acompanhamento (e consulta)
dos embargos, recursos, RPV/Precatórios; a verificação dos processos da caixa
“intimações automáticas com pendência”.
O servidor Plínio, além das atividades de minutar despachos e
respectivos expedientes, é responsável pela identificação de oportunidades de
melhoria na vara, bem assim a proposição de inovações, sendo o responsável
pelo Núcleo de Inteligência Judicial (NIJ), o qual é diretamente ligado ao Diretor
de Secretaria, para implementação de novos projetos na Vara. Além disso, esse
servidor também é responsável pelo mapeamento/acompanhamento dos
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processos das Metas do CNJ, da Gestão do sistema BNMP 2.0 e dos relatórios
mensais relacionados a prisões (GMF etc).
JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO - o Juizado Especial Federal é
composto por 7 (sete) servidores: Eliana Rezende de Andrade (Técnico
Judiciário - Área Administrativa e Supervisora), Edna Rezende de Andrade
(Técnico Judiciário - Área Administrativa e Supervisora-Assistente), Fabiana de
Oliveira Mello (Técnico Judiciário - Área Administrativa), Edinaldo dos Santos
(Técnico Judiciário - Área Administrativa), Paula Regina Cordeiro dos Santos
(Analista Judiciária - Área Administrativa), Marcela Garcia Dias (Analista
Judiciário - Área Administrativa) e Maique Rodrigues do Nascimento (Analista
Judiciária - Área Judiciária).
A divisão dos trabalhos no setor é feita por matéria, tarefa e dígito. Por
matéria, porque o referido setor é responsável pelos feitos de competência do
JEF. Por tarefa, pois há uma divisão em 2 (duas) subequipes: a) equipe 1
(formada por Edinaldo, Paula Regina e Marcela) é responsável pelas tarefas de:
elaboração de formulários para os processos pautados para audiência, análise
inicial, análise de laudos dos peritos, atendimento ao e-mail/Balcão Virtual,
elaboração de minutas homologatórias de acordo proposto via petição; b) equipe
2 (formada por Maique, Edna e Fabiana) é responsável pelas atividades de:
secretariar audiências, confeccionar RPVs, realizar o cumprimento das
determinações judiciais (expedir mandados, ofícios, cartas precatórias etc),
realizar a triagem das novos petições/documentos anexados e certificar
diariamente os prazos vencidos e dar o devido impulso processual. Finalmente,
por dígito, porque dentro de cada subequipe a divisão do trabalho é feita nesta
modalidade. A servidora Eliana Rezende de Andrade é a Supervisora, realizando
as seguintes atividades: a) todas as tarefas relacionadas aos processos do dígito
0; b) organização e marcação da pauta de audiências; c) gestão do painel de
RPFs (realizar intimações de RPVs validadas, envio ao TRF etc); d) supervisão
e acompanhamento das atividades dos demais componentes do setor. A
servidora Edna Rezende de Andrade, como Supervisora-assistente, realiza as
seguintes tarefas: a) verificação dos processos arquivados provisoriamente; b)
organização e marcação da pauta de perícias; c) triagem dos processos que
retornam da Turma Recursal.
Realçou-se que algumas medidas dotadas visam dar maior celeridade
à movimentação dos processos do JEF, quais sejam: a) ao anexar o ato
ordinatório que determina intimação/citação, o servidor já realiza a intimação
movimentando o processo para a pasta seguinte; b) ao movimentar o processo
para o magistrado, com despacho/decisão ou sentença, já é feito o
“agendamento” da intimação e movimentação automática dos processos; c)
realização de movimentações em lote; d) utilização da assinatura digital.
Além das células que tratam da atividade fim, importante destacar
também as atividades desempenhadas pelos Setores de Apoio Administrativo e
Judiciário.
APOIO ADMINISTRATIVO: Referido setor conta com 1 (um) servidor,
Luiz Andrade da Cruz Júnior (Analista Judiciária - Área Judiciária) supervisor
responsável pelas tarefas de: a) solicitação, recebimento, conferência e controle
de material de expediente e patrimônio; b) acompanhamento dos trabalhos e da
164

frequência dos terceirizados; c) envio, recebimento e encaminhamento de
malotes físicos relativos a questões administrativas. Além das atribuições
inerentes a Supervisão da Seção de Apoio Administrativo, o servidor Luiz é
responsável pela Contadoria da Vara, realizando os cálculos matemáticos
decorrentes dos processos virtuais e físicos.
APOIO JUDICIÁRIO: Referido setor conta com 2 (dois) servidores:
Débora Cristina de Matos (Supervisora) e Josevaldo Nascimento dos Santos
(Técnico Judiciário - Especialidade Segurança e Transporte), os quais são
responsáveis pelas tarefas de: a) registro de novas ações oriundas da justiça
estadual; b) protocolo de petições e documentos; c) retificações de autuações
em geral (cadastramento/exclusão de advogados e/ou partes), abertura e
encerramento de volumes; d) emissão da certidão de "admissibilidade" nos
processos novos do sistema PJe; e) emissão de certidões; f) envio, recebimento
e encaminhamento de malotes digitais e físicos em geral; g) realização do
primeiro atendimento ao público.
Os servidores dos respectivos setores são orientados a
compartilharem o conhecimento, de modo a poderem exercer quaisquer
atividades relativas a cada setor em caso de eventual ausência do outro servidor.
7.6.3.2 Gabinete do juiz federal
Os Gabinetes do Juiz Federal e do Juiz Federal Substituto atuam sem
distinção de acervo, já que a 6ª Vara Federal não conta com Juiz Federal
Substituto em exercício. Atualmente, trabalham, na assessoria, os servidores
Ângela Cristina Vieira Chaves, Juliana Pinto Bastos Dias, Ana Paula Bezerra
Poncin e Sérgio Silva de Souza.
Considerando que se trata de uma Vara com Juizado Adjunto com
significativa distribuição, todos os servidores minutam peças, tanto de feitos do
procedimento comum como do JEF. A divisão do trabalho é feita pelo dígito dos
processos, independentemente da matéria, de modo que todos têm
conhecimento para atuar em todos os feitos.
7.6.4 Organização e controle dos processos
Acerca da sistemática adotada para a organização dos processos na
Secretaria, notadamente em relação às demandas preferenciais, a unidade
informou que a orientação geral do magistrado é no sentido de que a Lei nº
12.008/2009, que acrescentou o art. 69-A à Lei nº 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, a fim de
estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e administrativos
às pessoas que especifica, seja observada; bem assim o disposto no art. 1.048
do CPC/2015.
Ademais, os processos considerados urgentes (com pedido de
relaxamento/revogação de prisão, com pedido liminar em mandado de
segurança, com pedido de antecipação de tutela, bem assim ações que têm por
objeto a entrega/pagamento de medicamentos) têm tramitação imediata.
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Mais especificamente, há
peculiaridades de cada tipo de processo:

uma

sistemática

adequada

às

Feitos Criminais: É realizada a triagem nos processos vindos da
distribuição. Após, destina-se o feito para pastas/caixas de acordo com a tarefa
a ser executada, a fim de manter uma uniformidade na organização dos feitos e
das rotinas. Os processos críticos (réus presos) estão devidamente identificados
com lembrete próprio em cor previamente estabelecida (vermelha) e têm sua
autuação retificada para registrar tal informação no sistema, permitindo um
acompanhamento diferenciado.
Feitos Cíveis: Os processos das Metas do CNJ têm acompanhamento
diferenciado. Referidos processos também são monitorados individualmente, por
meio de planilha própria. No sistema PJe, foram criadas sub-caixas por tipo de
tarefa e fase processual, permitindo que os processos e suas fases sejam
facilmente identificados. Salienta-se ainda que, em relação aos feitos com
trâmite prioritário, no sistema PJe, há um alerta acerca deles, que recebem
destaque específico na aba lembrete dos processos. No caso dos processos
físicos, são feitas anotações nas capas dos processos, indicando a prioridade,
sem prejuízo de controle através de relatórios de acompanhamento.
Feitos da Execução Fiscal: Os feitos fiscais, tanto os que estão em
tramitação, como os suspensos, foram todos migrados para o PJe. Os processos
virtuais tramitam em painel próprio e são organizados em tarefas e caixas
específicas, de acordo com o andamento respectivo. O painel específico da
execução fiscal facilita a organização do acervo, pois algumas "fases
processuais", como a de processos sobrestados e a de arquivados sem baixa,
que possuem uma maior quantidade de processos, têm uma certa
automatização que dá bastante agilidade para tramitação. A Execução Fiscal
tem como prioridades processuais os pedidos de liberação de valores
bloqueados pelo Bacenjud, de veículos pelo Renajud, de imóveis pelo CNIB, os
cumprimentos de carta precatória, os processos de embargos e os processos
com pedido de extinção.
Feitos do Juizado Especial: A organização dos processos é feita em
pastas virtuais, de acordo com o assunto e o momento de tramitação. Com
relação aos processos com prioridade, o Sistema Creta faz automaticamente o
destaque, separando-os por cor. Destaca-se a disposição das pastas no painel,
de modo a refletir o fluxo de tramitação processual, bem assim a análise rápida
– 24 (vinte e quatro) horas – das petições anexadas pelos
procuradores/advogados/peritos (pasta doc. Procuradores) e do relatório de
processos com prazos vencidos. Há também atenção especial e prazo
diferenciado para a análise e o despacho inicial das novas ações ajuizadas
(Pasta Secretaria - Análise Inicial) – prazo máximo de 10 (dez) dias. No sistema
PJe 2.X, a organização tem sido realizada com a utilização da sistemática de
etiquetas.
No que toca à ordenação dos processos conclusos para julgamento,
relatou-se que, no início de cada mês, são extraídos os relatórios dos sistemas,
de modo que sejam ordenados os processos conclusos, sendo julgados por
ordem de antiguidade na referida fase. As prioridades são atendidas por meio
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dos identificadores, já que, no Creta e no PJe, há diferenciação de cores no
painel e lembretes, respectivamente.
Desde que o atual Juiz Federal assumiu a titularidade da Vara, tem
sido realizado trabalho de redução do prazo de conclusão, fixando-se metas no
início de cada mês. Ao fim da primeira quinzena, são verificados os resultados
para aferir o andamento e ajustar eventuais inconsistências.
A 6ª Vara Federal de Sergipe informou os seguintes métodos de
controle e situação do acervo de processos:
1 - Todo processo que entra na Vara e se encontra pendente de
realização de alguma tarefa ou aguardando a realização de algum ato pelas
partes ou pelos entes parceiros externos tem um prazo aberto no sistema
respectivo. Diariamente, o relatório de prazos vencidos é gerado e os processos
ali descritos são analisados e trabalhados, ou seja, esse relatório de prazos
vencidos é "zerado". Paralelo a isso, quando é anexado/juntado algum(a)
documento/petição/informação a qualquer processo, vai para aba "doc.
procuradores" (processo do Creta) ou agrupador "doc. não lidos" (processo do
PJe), sendo obrigatória a análise diária de tais "pontos de triagem", de modo que
sejam "zerados" diariamente.
2 - Em conjunto com a rotina diária acima especificada, a Vara tem
uma rotina semanal de acompanhamento e trabalho dos processos. Existem
prazos "semanais" para que cada setor "zere" os processos que estiverem em
suas caixas/pastas, sendo adotados os seguintes parâmetros: setor comum e
setor JEF - toda sexta-feira, é feita uma verificação, de modo que não pode ter
nenhum processo indevidamente sem movimentação há mais de 10 (dez) dias.
A Assessoria e o Setor de Apoio Judiciário têm metas e formas de
acompanhamento específicos.
3 - Por fim, toda primeira quinta-feira de cada mês, é realizada uma
reunião mensal com todos os componentes da equipe para analisar os
resultados do mês anterior e traçar os objetivos do mês corrente. O critério para
estabelecimento dessa meta mensal é a quantidade de processos que "entrou"
(novos feitos ajuizados, devolvidos do TRF5 ou da Turma Recursal,
redistribuídos por outro juízo ou reativados) no mês anterior, sendo obrigatória a
baixa no mês corrente dessa mesma quantidade de processos. Para garantir o
alcance da meta, é realizado um acompanhamento constante dos números
obtidos através dos relatórios, notadamente, a partir do dia 15 (quinze) do mês.
Além dos prazos gerais, algumas tarefas têm prazos diferenciados,
objetivando que o processo seja efetivamente impulsionado durante as várias
fases de seus trâmites. Por exemplo: despacho inicial no PJE: 2 (dois) dias;
expedição de RPV/Precatório (JEF): 10 (dez) dias; análise de pedido
liminar/antecipação de tutela: 5 (cinco) dias; devolução de mandados pelos
Oficiais de Justiça: 30 (trinta) dias (regra); manter "zerado" diariamente
parâmetros de controle do PJe (doc. não lidos e prazos vencidos) e do Creta
(doc. procuradores e relatório de prazo).
Paralelo a isso, para que nenhum processo "passe despercebido",
mensalmente ou bimestralmente são impressos relatórios de processos sem
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movimentação, a fim de identificar (e sanar) alguma inconsistência porventura
existente no acervo.
Especificamente na Assessoria, desde a chegada do magistrado
titular, os relatórios de processos, sem movimentação há mais de 10 (dez) dias
(para decisões e sentenças comuns) e 15 (quinze) dias (para demais sentenças),
são extraídos dos sistemas e têm sido adotados como ferramenta de trabalho
mensal. Decisões liminares e antecipações de tutela não seguem os prazos
acima (em regra, devem ser minutados em até 48 (quarenta e oito) horas) e
processos de urgência imediatamente, evitando o perecimento do direito. Já
processos de grande complexidade têm 5 (cinco) dias a mais de prazo, a critério
do magistrado.
Na unidade, há fixação de metas periódicas de produtividade.
Atualmente, a 6ª Vara Federal trabalha com as seguintes metas internas: a)
controle de acervo: “baixar” (baixados = arquivados, remetidos à instância
superior e redistribuídos para outro juízo) o mesmo número de processos que
“entrou” (entrada = soma de todos os processos novos distribuídos, os
devolvidos pela instância superior, os recebidos de outro juízo por redistribuição
e os reativados) no mês imediatamente anterior; b) movimentação: existem
prazos "semanais" para que cada setor "zere" os processos que se encontram
em suas caixas/pastas, sendo adotados os parâmetros já anteriormente
detalhados; c) devolução de mandados pelas Oficiais de Justiça: regra – 30
(trinta) dias; expedientes relativos a processos com réu preso, ação de
medicamento, mandado de segurança e outras do gênero, imediatamente.
Além dos prazos gerais, algumas tarefas têm prazos diferenciados,
objetivando que o processo seja efetivamente impulsionado durante as várias
fases de seus trâmites. Exemplificativamente: despacho inicial no PJe: 2 (dois)
dias; expedição de RPV/Precatório (JEF): 10 (dez) dias; análise de pedido
liminar/antecipação de tutela: 5 (cinco) dias; manter "zerado" diariamente
parâmetros de controle do PJe (doc. não lidos e prazos vencidos) e Creta (doc.
procuradores e relatório de prazo).
Como antes frisado, toda primeira quinta-feira de cada mês, é
realizada uma reunião mensal com todos os componentes da equipe, inclusive
o magistrado, para analisar os resultados do mês anterior e traçar os objetivos
do mês que se inicia. Durante o mês, notadamente, a partir do dia 15 (quinze),
são realizadas minirreuniões com os supervisores, para apurar os resultados
parciais e fazer os ajustes necessários.
7.6.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Antes do home office, imposto como forma de trabalho
preponderante, por força da pandemia do COVID19, o controle da frequência
dos servidores era realizado via ponto eletrônico, com utilização do Sistema
Informatizado de Controle de Frequência (SICF), disponibilizado pela Seção
Judiciária de Sergipe.
Cumpre observar, no entanto, que, àquela época, anteriormente à
instalação do período pandêmico e do isolamento social, já havia 19 (dezenove)
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servidores em regime de teletrabalho, submetidos às metas detalhadas no item
anterior (7.6.4) e cuja atividade era controlada através de relatórios gerados pelo
sistema Creta e do painel teletrabalho do Portal Business Intelligence (BI), que
se mantêm (metas e formas de controle) nos dias atuais, de implantação do
home office, por efeito da pandemia.
Consignou-se, ainda, que, como regra, não houve trabalho presencial
na Vara, durante o período pandêmico, salvo no período em que foram
autorizadas as audiências híbridas, com a participação presencial apenas do
magistrado, do secretário de audiência e do Técnico de Segurança e Transporte.
O controle de frequência via ponto eletrônico foi dispensado, como medida para
evitar contaminação, e esse controle, durante o referido período, passou a ser
manual. A Portaria nº 81/2021 da Direção do Foro da Seção Judiciária de Sergipe
autorizou o retorno parcial do atendimento presencial, a partir de 02/08/2021,
com o objetivo de realizar o atendimento dos “excluídos digitais”.
Sobre o impacto da pandemia no trabalho judiciário prestado pela
unidade, foi informado que, apesar de algumas dificuldades iniciais,
notadamente, no que se refere à realização de audiências, a expansão do regime
de teletrabalho trouxe oportunidades de melhorias em algumas atividades
desempenhadas, como, por exemplo, a realização de triagem de processos
possíveis de acordo via petição (sem necessidade de audiência).
Como a unidade não contava mais com processos físicos, o home
office não encontrou obstáculos, no que diz respeito ao acesso e à
movimentação de todo o acervo.
A equipe já está adaptada à referida sistemática de trabalho e com o
retorno das audiências, inicialmente no formato híbrido, o principal gargalo
existente começou a ser saneado.
O magistrado realizou pequenos ajustes nas metas ordinárias,
adequando-as à nova realidade, a fim de manter a equipe coesa e motivada.
O calendário das reuniões periódicas (gerais e setoriais) continua em
vigor, com o objetivo de facilitar a comunicação e promover o alinhamento das
expectativas entre a liderança e os servidores, bem assim para divulgação dos
resultados, próximos objetivos a serem perseguidos e orientações gerais.
Quanto ao atendimento aos jurisdicionados, atualmente, é realizado
tanto via e-mail, como através do Balcão Virtual disponibilizado pela Seção
Judiciária de Sergipe, tendo sido elaborada uma escala de servidores
“plantonistas”, para prontamente responder às correspondências eletrônicas
recebidas e atender aos chamados do Balcão Virtual em tempo real.
No mais, informou-se que, no momento, não há servidores afastados
por motivo de saúde ou por razão diversa.
7.6.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 6ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
em tramitação:
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Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses

Atualmente

Total

2.998 (1.276, no Creta +
1.374, no PJe + 348, no
Tebas)

3.966 (2.095, no Creta +
1.643, no PJe + 207, no PJe
2.X + 21, no SEEU)

Fase de conhecimento
(exceto penal)

1.443 (1.213, no Creta +
228, no PJe + 2, no Tebas)

2.308 (1.891, no Creta +
214, no PJe + 203, no PJe
2.X)

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

154 (62, no Creta + 82, no
PJe + 10, no Tebas)

375 (267, no Creta + 105, no
PJe + 3, no PJe 2.X)

Processos de execução
(exceto penal)

1.331 (1, no Creta + 991, no
PJe + 339, no Tebas)

1.266 (1, no Creta + 1.264,
no PJe + 1, no PJe 2.X)

Ações penais

61 (60, no PJe + 1, no
Tebas)

31, no PJe

Processos de execução
penal

46, no Tebas

21, no SEEU

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 6ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve aumento do
acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o acervo em
tramitação na unidade era de 1.859 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove)
processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era
de 2.686 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis) processos, o que resulta em uma
diferença a maior de 827 (oitocentos e vinte e sete) feitos, situação que está a
exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da reversão
dessa tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse acervo.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 81 (oitenta e um).
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 2 (dois).
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 599
(quinhentos e noventa e nove). Motivos para os sobrestamentos/suspensões: No
Creta: - Aguardando julgamento de RE (ação de correção monetária do FGTS substituição da TR). No PJe: - Art. 40 da Lei nº 6.830/80; - Parcelamento; Aguardando julgamento de embargos ou de recurso; - Convenção das partes.
No PJe 2.X: - Aguardando julgamento de RE (ação de correção monetária do
FGTS-substituição da TR).
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional, entre outros) e com advogados:
0 (zero).
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 2.042 (duas mil e quarenta e duas), considerados os sistemas Creta, PJe
e PJe 2.X (a unidade não tem mais acesso aos relatórios do sistema Tebas).
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas), nos períodos de 13 a 17/01/2020 e de 18 a 22/01/2021.
7.6.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
Inicialmente, a 6ª Vara Federal informou que, de acordo com o painel
“Justiça na ponta dos dedos”, do sistema BI, a unidade se encontra com os
seguintes percentuais no ano de 2021: - Meta 1: 100% (cem por cento); - Meta
2: Distribuídos até 31/12/2016: 100% (cem por cento); distribuídos em 2017:
137,25% (cento e trinta e sete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), e
distribuídos até 31/12/2019: não consta informação; - Meta 4: 146,26% (cento e
quarenta e seis inteiros e vinte e seis centésimos por cento); - Meta 6: 117,65%
(cento e dezessete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). Entretanto,
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segundo dados do acompanhamento realizado pela própria Vara, o percentual
de sucesso da Meta 1, atualmente, é de 92,1% (noventa e dois inteiros e um
décimo por cento), no âmbito do JEF, e 96,18% (noventa e seis inteiros e dezoito
centésimos por cento) nos processos de procedimento comum. Já no que se
refere à Meta 5, acredita-se que a paralisação das audiências por período
considerável durante a pandemia foi um dos principais fatores para o não
alcance integral das metas, notadamente, no que se refere aos feitos que
tramitam no JEF, haja vista que, como a grande maioria dos jurisdicionados é
segurado especial, o deslinde dos casos quase sempre depende de audiência.
Associa-se a isso o aumento progressivo verificado na distribuição processual.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou (dados do
Creta e do PJe 2.X apresentados unificados, extraídos do BI):
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): a Vara alcançou 92,1% (noventa e dois inteiros e um décimo por
cento), no âmbito do JEF, e 92,79% (noventa e dois inteiros e setenta e nove
centésimos por cento), nos processos de procedimento comum.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2017]: cumprida integralmente.

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: cumprida integralmente, embora, em decorrência das
restrições impostas pela pandemia, o número de conciliações tenha sido
consideravelmente reduzido. Foram realizadas 25 (vinte e cinco) audiências de
conciliação, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses (PA SEI nº 000009575.2020.4.05.7300).
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: cumprida integralmente.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): meta integralmente cumprida, em relação
aos processos de procedimento comum. No caso do JEF, o índice de
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cumprimento ficou em 65,54% (sessenta e cinco inteiros e cinquenta e quatro
centésimos por cento), conforme relatório próprio emitido pelo sistema.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida integralmente.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): cumprida integralmente.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: cumprida integralmente.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento em 116,8% (cento e dezesseis inteiros e
oito décimos por cento), no âmbito do JEF, e em 91,42% (noventa e um inteiros
e quarenta e dois centésimos por cento), nos processos em trâmite no PJe, até
o momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2018]: cumprida integralmente.

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: grau de cumprimento em 412,31% (quatrocentos e
doze inteiros e trinta e um centésimos por cento), no âmbito do JEF, e em 100%
(cem por cento), quanto aos processos em trâmite no PJe. Foram realizadas
atividades de conciliação, no primeiro semestre de 2021 [8 (oito) audiências].
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
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por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: cumprida integralmente.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: grau de cumprimento de 101,75% (cento e um inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: cumprida integralmente.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): cumprida integralmente.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: cumprida integralmente.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
atingimento em 74,12% (setenta e quatro inteiros e doze centésimos por cento),
até o momento.
7.6.8 Correição anterior e autoinspeção
A 6ª Vara Federal informou que as principais observações registradas
na última correição foram: demora na conclusão e na prolação de
despacho/decisão/sentença e sugestão de priorização dos feitos com Meta
estabelecida pelo CNJ, especialmente, as Metas 1 e 5. Tais registros foram
compartilhados com os servidores e transmitidas as orientações pertinentes.
Acerca da última autoinspeção na unidade, foram definidos os
seguintes pontos: a) Quanto aos processos em tramitação no Creta: alterar a
classe de procedimento de Juizado Especial para Execução de Titulo Judicial,
após o trânsito em julgado; atentar para só movimentar o processo para a pasta
de "audiência (perícia)-aguardar realização", após a efetiva designação da
audiência ou perícia; b) No tocante aos feitos em curso no PJe: atentar para o
cadastramento de intimação automática (ou movimentação de processos para a
tarefa controlar prazos) sem colocação de prazo específico; só retirar o processo
do agrupador "docs. não lidos", após a efetiva análise da petição e a
movimentação do feito. Todas essas constatações foram debatidas na reunião
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de encerramento da inspeção/2021 e todos os servidores foram orientados
acerca da forma correta de executar cada rotina/tarefa.
7.6.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No formulário de gestão, a unidade apontou as seguintes boas
práticas: a) construir o planejamento “estratégico” anual da vara juntamente com
os servidores, com a identificação dos pontos positivos, das oportunidades de
melhoria e do que precisa ser feito objetivamente para alcançar os objetivos
pretendidos; b) fixar metas semanais e mensais de trabalho de modo que fique
claro para toda a equipe o que precisa ser feito naquele período para alcance
dos objetivos da Vara; c) acompanhamento permanente e sistemático do
cumprimento de todas as ações/metas propostas, como, por exemplo, através
de reuniões periódicas com toda a equipe; d) elaborar manuais práticos, checklist
e fluxos das principais tarefas executadas na Vara; e) organização do painel do
Creta de forma a “espelhar” o fluxo que o processo percorre.
7.6.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 105 (cento e
cinco) processos eletrônicos, todos em tramitação no PJe ou no PJe 2.X.
a) Processos em ordem:
0800730-14.2017.4.05.8501

0800750-05.2017.4.05.8501

0800079-11.2019.4.05.8501

0800111-89.2014.4.05.8501

0800215-71.2020.4.05.8501

0800264-15.2020.4.05.8501

0800293-65.2020.4.05.8501

0800329-10.2020.4.05.8501

0000058-39.2017.4.05.8501

0800243-10.2018.4.05.8501

0800247-13.2019.4.05.8501

0800316-45.2019.4.05.8501

0800583-85.2017.4.05.8501

0802990-30.2018.4.05.8501

0800516-18.2020.4.05.8501

0800381-69.2021.4.05.8501

0000114-33.2021.4.05.8501

0800317-59.2021.4.05.8501

0800340-05.2021.4.05.8501

0000066-55.2013.4.05.8501

0800025-84.2015.4.05.8501

0800065-66.2015.4.05.8501

0800001-56.2015.4.05.8501

0800044-56.2016.4.05.8501

0800016-15.2021.4.05.8501

0800137-53.2015.4.05.8501

0800205-66.2016.4.05.8501

0800250-31.2020.4.05.8501

0800304-36.2016.4.05.8501

0803186-97.2018.4.05.8501

0000293-74.2015.4.05.8501

0000452-51.2014.4.05.8501

0000593-12.2010.4.05.8501

0001172-86.2012.4.05.8501

0001465-56.2012.4.05.8501

0002250-18.2012.4.05.8501

0800006-68.2021.4.05.8501

0800027-20.2016.4.05.8501

0800042-13.2021.4.05.8501
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0800070-15.2020.4.05.8501

0800105-77.2017.4.05.8501

0800118-71.2020.4.05.8501

0800129-03.2020.4.05.8501

0800140-32.2020.4.05.8501

0800151-66.2017.4.05.8501

0800179-29.2020.4.05.8501

0800184-17.2021.4.05.8501

0800199-83.2021.4.05.8501

0800207-60.2021.4.05.8501

0800208-45.2021.4.05.8501

0800209-30.2021.4.05.8501

0800211-97.2021.4.05.8501

0800216-56.2020.4.05.8501

0800216-61.2017.4.05.8501

0800217-41.2020.4.05.8501

0800218-89.2021.4.05.8501

0800235-04.2016.4.05.8501

0800259-90.2020.4.05.8501

0800262-84.2016.4.05.8501

0800267-04.2019.4.05.8501

0800269-37.2020.4.05.8501

0800276-34.2017.4.05.8501

0800278-33.2019.4.05.8501

0800289-62.2019.4.05.8501

0800308-73.2016.4.05.8501

0800320-87.2016.4.05.8501

0800347-65.2019.4.05.8501

0800372-41.2020.4.05.8501

0800450-43.2017.4.05.8501

0800467-74.2020.4.05.8501

0800467-79.2017.4.05.8501

0800469-44.2020.4.05.8501

0800468-59.2020.4.05.8501

0800575-45.2016.4.05.8501

0800579-77.2019.4.05.8501

0800687-09.2019.4.05.8501

0800693-16.2019.4.05.8501

0800744-27.2019.4.05.8501

0800759-64.2017.4.05.8501

0802624-88.2018.4.05.8501

0802777-24.2018.4.05.8501

0800082-39.2014.4.05.8501

0800567-68.2016.4.05.8501

0800573-75.2016.4.05.8501

0805648-98.2016.4.05.8500

0800185-36.2020.4.05.8501

0800021-13.2016.4.05.8501

0803141-93.2018.4.05.8501

0800393-20.2020.4.05.8501

0800360-30.2020.4.05.8501

0800481-58.2020.4.05.8501

0803364-46.2018.4.05.8501

0000013-35.2017.4.05.8501

0800091-25.2019.4.05.8501

0800541-65.2019.4.05.8501

0800198-98.2021.4.02.8501

0800052-57.2021.4.05.8501

0800080-25.2021.4.05.8501

0800043-08.2015.4.05.8501

b) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo
0800031-81.2021.4.05.8501

Observações
Atraso na expedição de alvará de soltura. Nada a determinar
(já regularizado).

c) Demora para a designação de audiência:
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Número do processo
0800338-06.2019.4.05.8501

Providência
Regularizar em 60 (sessenta) dias

d) Demora para cobrar carta precatória expedida e não devolvida:
Número do processo

Providência

0800132-94.2016.4.05.8501

Regularizar em 20 (vinte) dias

0800215-37.2021.4.05.8501

Regularizar em 20 (vinte) dias

urgência:

e) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo
0800569-33.2019.4.05.8501

dias:

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias

f) Processos sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo
0800168-10.2014.4.05.8501

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias

B) Da unidade, foram correicionados, via Creta, 100 (cem)
processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
0500013-36.2021.4.05.8501

0500066-51.2020.4.05.8501

0500107-86.2018.4.05.8501

0500122-84.2020.4.05.8501

0500173-42.2013.4.05.8501

0500195-03.2013.4.05.8301

0500197-89.2021.4.05.8501

0500217-80.2021.4.05.8501

0500221-54.2020.4.05.8501

0500247-18.2021.4.05.8501

0500259-32.2021.4.05.8501

0500273-50.2020.4.05.8501

0500297-44.2021.4.05.8501

0500299-14.2021.4.05.8501

0500301-81.2021.4.05.8501

0500302-66.2021.4.05.8501

0500321-72.2021.4.05.8501

0500341-97.2020.4.05.8501

0500351-44.2020.4.05.8501

0500356-66.2020.4.05.8501

0500358-02.2021.4.05.8501
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0500422-46.2020.4.05.8501

0500488-89.2021.4.05.8501

0500573-75.2021.4.05.8501

0500595-70.2020.4.05.8501

0500625-08.2020.4.05.8501

0500750-39.2021.4.05.8501

0500756-80.2020.4.05.8501

0500798-32.2020.4.05.8501

0500808-42.2021.4.05.8501

0500817-43.2017.4.05.8501

0500839-96.2020.4.05.8501

0500911-49.2021.4.05.8501

0500928-85.2021.4.05.8501

0500965-49.2020.4.05.8501

0500985-40.2020.4.05.8501

0501031-29.2020.4.05.8501

0501115-30.2020.4.05.8501

0501143-61.2021.4.05.8501

0501217-52.2020.4.05.8501

0501521-51.2020.4.05.8501

0501568-25.2020.4.05.8501

0501601-15.2020.4.05.8501

0501628-95.2020.4.05.8501

0502001-63.2019.4.05.8501

0502042-93.2020.4.05.8501

0502108-73.2020.4.05.8501

0502180-94.2019.4.05.8501

0502202-55.2019.4.05.8501

0502237-78.2020.4.05.8501

0502267-16.2020.4.05.8501

0502272-72.2019.4.05.8501

0502358-43.2019.4.05.8501

0502377-15.2020.4.05.8501

0502399-73.2020.4.05.8501

0502400-58.2020.4.05.8501

0502436-03.2020.4.05.8501

0502523-56.2020.4.05.8501

0502646-54.2020.4.05.8501

0502648-24.2020.4.05.8501

0502677-74.2020.4.05.8501

0502691-58.2020.4.05.8501

0502714-04.2020.4.05.8501

0502739-17.2020.4.05.8501

0502747-91.2020.4.05.8501

0502836-17.2020.4.05.8501

0502924-89.2019.4.05.8501

0502974-18.2019.4.05.8501

0503022-40.2020.4.05.8501

0503058-19.2019.4.05.8501

0503066-59.2020.4.05.8501

0503072-66.2020.4.05.8501

0503109-93.2020.4.05.8501

0503121-44.2019.4.05.8501

0503166-14.2020.4.05.8501

0503180-95.2020.4.05.8501

0503213-22.2019.4.05.8501

0503274-43.2020.4.05.8501

0503286-57.2020.4.05.8501

0503291-79.2020.4.05.8501

0503336-83.2020.4.05.8501

0503337-68.2020.4.05.8501

0503399-11.2020.4.05.8501

0503401-78.2020.4.05.8501

0503408-70.2020.4.05.8501

0503424-58.2019.4.05.8501

0503461-51.2020.4.05.8501

0503491-86.2020.4.05.8501

0503509-10.2020.4.05.8501

0503533-38.2020.4.05.8501

0503604-40.2020.4.05.8501

0503616-88.2019.4.05.8501

0503742-07.2020.4.05.8501

0503744-74.2020.4.05.8501

0503760-28.2020.4.05.8501

0503761-13.2020.4.05.8501

0503780-53.2019.4.05.8501

0500298-29.2021.4.05.8501

b) Demora para a designação de audiência:
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Número do processo
0500022-95.2020.4.05.8501

Providência
Regularizar em 60 (sessenta) dias

c) Demora para cobrar carta precatória expedida e não devolvida:
Número do processo
0501352-98.2019.4.05.8501

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Oficiar ao juízo deprecado,
solicitando
informações
acerca do cumprimento da
carta precatória.

C) Da unidade, foram correicionados 5 (cinco) processos de
execução penal, todos em tramitação no SEEU.
Observe-se que, como o SEEU não tem módulo de correição, o
exame processual foi feito a partir do acesso ao sistema, mas as anotações
pertinentes às situações/ocorrências/observações/recomendações, em relação
aos processos, foram feitas externamente a ele e estão aqui consignadas.
Número do processo

Situação/Ocorrência/Observação/Recomendação

0000833-93.2013.4.05.8501

Em ordem

0800518-90.2017.4.05.8501

Em ordem

0800508-46.2017.4.05.8501

Em ordem

0806289-18.2018.4.05.8500

Em ordem

9000005-31.2019.4.05.8501

Em ordem

dez).

Total de processos correicionados na unidade: 210 (duzentos e

7.6.11 A entrevista presencial e alguns registros fotográficos
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Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. O
Diretor da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
Houve, ainda, a oportunidade de conversar com outros servidores
sobre a dinâmica de suas atribuições: Luiz – Supervisão de Apoio Administrativo;
Débora e Josevaldo – atendimento ao público; Plínio – Oficial de Gabinete;
Marconi – Supervisor da Seção de Apoio Jurídico.
Seguem, adiante, os principais aspectos pontuados, quando da visita
presencial à Subseção.
Por ocasião da visitação, foi possível constatar a presença de vários
servidores e terceirizados (serviços gerais) na unidade. Apesar da retomada das
atividades presenciais, em início de agosto de 2021, o sistema de trabalho in
loco é através de rodízio dos servidores, prevalecendo a modalidade remota para
a maioria do corpo funcional.
Os usuários se mostraram satisfeitos com a parte estrutural da
unidade (instalações físicas, mobiliário, equipamentos, entre outros). Registrese que a unidade foi inaugurada em 2009 e mantém um aspecto bastante
conservado, à semelhança de um prédio recém-inaugurado. Noticiou-se que
estão em andamento os estudos para viabilizar a implantação de cancelas no
estacionamento, para controle e segurança. Outrossim, consignou-se que a
manutenção predial e os suprimentos de material de limpeza, conservação e de
expediente são mensalmente atendidos pela Sede da SJSE, em programação
periódica.
A primeira recepção conta com a triagem feita por um funcionário
terceirizado. O público se submete ao detector de metais e, logo após, é feito um
cadastro de visitante, com a entrega de um crachá. A segurança eletrônica
monitora a entrada e a saída de pessoas da Subseção, mantendo-se o backup
das gravações por 90 (noventa) dias.
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Independentemente de agendamento, os servidores da recepção ou
da secretaria, que estão de plantão no expediente, fazem o atendimento ao
público.
O atendimento ao público, ultrapassada a triagem da recepção, é feito
por 2 (dois) servidores, em rodízio, sendo que um deles é também agente de
segurança.
As atribuições deste primeiro setor de atendimento (SDEC), que se
localiza onde funcionava o Setor de Distribuição, merecem destaque, por
contribuírem, em elevado grau, com os trabalhos da Secretaria da Vara, razão
por que importa listar as referidas atribuições (ver imagens):
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Importa mencionar, ainda, que a Subseção conta com recursos de
acessibilidade:
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Verificou-se, ademais, a existência de poço artesiano para irrigação e
uso da água nos banheiros e a preservação de um jardim. Foi dito, pela unidade,
existir projeto, junto ao Tribunal, para que seja instalada usina fotovoltaica.
Apresentaram-se a digitalização de todos os processos e a adoção do
teletrabalho, como medidas de sustentabilidade. O Diretor da Subseção faz parte
da Comissão Permanente de Qualidade de Vida, desde 2018, o que viabilizou a
disponibilização de práticas laborais semanais, através de empresa contratada
para a finalidade, antes e durante a pandemia (desta feita, no modo on-line).
Informou-se, ainda, a criação do Espaço TRABALHE COM PRAZER:
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Tratou-se acerca da necessidade de se ter um profissional da TI em
plantão exclusivamente na unidade, bem como a necessidade de estagiários (já
existe um PA SEI com essa solicitação).
Quanto aos recursos humanos, foram considerados satisfatórios,
pontuando-se, inclusive, que não houve queda de produtividade anteriormente e
durante a pandemia, antes, verificou-se um aumento. Já havia o sistema de
trabalho em home office. Há reuniões periódicas com os servidores, por
videoconferência, para acompanhamento dos trabalhos e interação social.
Atualmente, as audiências são por videoconferência ou híbridas,
quando necessário para atender aos excluídos digitais e/ou a requerimento das
partes. Há sala específica para as audiências de conciliação. Informou-se que
não há processos com audiências represadas, com exceção das matérias afetas
ao JEF.

Verificou-se a inexistência de proteção de acrílico em uma das salas
de audiência. No entanto, a configuração atual leva em conta que não estão
sendo realizadas audiências na modalidade presencial, em virtude do período
pandêmico.
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Sala de audiência

Sala de audiência de conciliação

Sala de espera para audiência
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Constatou-se a falta de configuração do layout da sala de audiência
de conciliação, com mesas redondas, para proporcionar um ambiente mais
propício ao acordo. Também sem destaques visuais voltados a dissociar de um
espaço de judicialização, tais como, a ornamentação com quadros e a presença
de brinquedos, jarros etc. Convém pontuar que a configuração atual leva em
conta que não estão sendo realizadas audiências de conciliação na modalidade
presencial, em virtude do período pandêmico.
Asseverou-se a inexistência de feitos represados para perícias.
Registrou-se a dificuldade de se encontrar peritos especializados em Psiquiatria
e outras especialidades, em razão do baixo valor da tabela judicial para
pagamento dos honorários periciais. O pagamento de perícia pelo dobro da
tabela judicial é feito em situações excepcionais, tais como, em casos de perícias
realizadas no domicílio do periciando, entre outras.

Também se negou a existência de demanda reprimida, em relação às
cartas precatórias recebidas, porém, registrou-se a dificuldade no cumprimento,
quando deprecadas diligências para a Justiça Estadual de Sergipe. Noticiou-se
que já houve várias tentativas, sem sucesso, de cooperação, no sentido de
possibilitar o acesso ao sistema eletrônico, para fins de acompanhamento direto
das cartas, sem que seja necessária a expedição de vários ofícios, para essa
finalidade, bem como a realização de inúmeras ligações telefônicas, para
cobrança de informações.
Reputa-se emergente uma nova tentativa de cooperação, no sentido
de viabilizar o acesso ao sistema de acompanhamento para cumprimento de
cartas precatórias deprecadas à Justiça Estadual, mesmo porque, com o
advento da pandemia, a ampliação dos sistemas tecnológicos, bem em face do
tempo decorrido entre última tentativa de solução conjunta, aproximadamente
em 2017, possivelmente, sobrelevaria as chances de se pautar em novo
momento da atualidade e do corporativismo institucional.
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Sobre os processos criminais, informou-se que tem sido rara, mas
possível, a realização de audiência de custódia por videoconferência, bem como
que, no SEEU, há cerca de 20 (vinte) execuções penais em curso. Ademais, a
unidade possui uma sala para custodiado:

Sobre os cálculos do setor de contadoria, na grande maioria, são
elaborados por um servidor da Vara. Para as contas mais complexas, os feitos
são remetidos ao Contador Judicial da sede (SJSE), não havendo demandas
represadas. Há uma sala própria para divisão dos trabalhos entre Oficiais de
Justiça e Contadoria.
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Afirmou-se inexistirem pendências, em relação ao cumprimento de
mandados.
Adicionou-se que o Núcleo de Inteligência da unidade faz o controle
e o acompanhamento dos bens apreendidos e depositados. A unidade mantém
um arquivo de processos findos. Os processos encerrados (físicos) não são
enviados para o Arquivo Geral da Sede.

Em avaliação do diálogo interinstitucional, foi consignada a deficiência
da Defensoria Pública da União, que não atende à demanda dos seus assistidos,
encaminhando-os à Subseção, sem orientação sobre o pleito e/ou sem
direcionamento das necessidades manifestadas pelos hipossuficientes. Não há
comparecimento de defensores públicos na Subseção, mesmo em situações de
audiências presenciais. A respeito, foi informada a existência de uma ACP em
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tramitação, que tem, como objeto, a ausência de atendimento da DPU, na
jurisdição da Estância (Processo nº 0800123-61.2018.4.05.8502).
Foi solicitado à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª
Região, para que interceda junto à Corregedoria da DPU, no sentido de sanar
essa deficiência.
Acerca das boas práticas, foram indicadas:
1. Adoção de um Código de Ética para o relacionamento virtual entre
os integrantes do corpo funcional da Unidade, em virtude do trabalho remoto;
2. Planejamento participativo anual para os projetos na unidade, em
função da melhoria na prestação dos serviços e na convivência interna entre os
integrantes do corpo funcional de pessoal, com o aproveitamento de situações
sensíveis ocorridas durante cada período e a criação de metas e objetivos a
serem cumpridas e conquistados, conforme quadro abaixo (que se encontra em
todas as áreas da unidade, a fim de que sejam fixadas, mentalmente, as
diretrizes):

3. Adoção de calendário para promover encontros semanais, ainda
que virtuais, dos servidores, com a participação das chefias:
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4. Criação do Projeto INOVARA:
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5. Criação do Prêmio "Linha do tempo", com entrega de Troféu
(premiação de reconhecimento pela contribuição dada pelos servidores que têm
mais "tempo de casa" e é entregue a cada 5 (cinco) anos, a partir de décimo ano
de JF):
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Sobre as dificuldades, foram apresentadas as seguintes:
a) Necessidade de que a plataforma Zoom se comunicasse com a
interface do PJe, para fins de permitir a publicação do link de audiência, com
áudio e vídeo, diretamente no PJe. Observou-se que, atualmente, faz-se
necessário manter um servidor gravando a audiência no Sistema Kenta ao
mesmo tempo em que se grava a mesma audiência pela plataforma Zoom. Em
outras palavras, o PJe não comporta/aceita a gravação em vídeo do Zoom ou o
Zoom não abrange a captura de tela para fins de colocação no PJe, mas permite,
tão somente, o áudio, razão por que se exige uma gravação de audiência
simultaneamente nos dois sistemas, obrigando-se, em tese, a presença de um
servidor na unidade, por causa do Kenta, para fins de garantir seja o conteúdo
da gravação (o link) gerado de modo completo (áudio + vídeo). Informou-se que
já foram envidados esforços no sentido de resolver a questão, junto à TI e ao
PJe, mas, sem êxito;
b) Sugeriu-se que o PJe tivesse a modalidade de “Barra de rolagem
horizontal, para movimentação processual horizontal”. Informou-se que já foram
envidados esforços no sentido de adotar esta funcionalidade, junto ao PJe, mas,
sem êxito.
Outros registros:

Exposição dos magistrados que pertenceram ao quando funcional da unidade
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Auditório

Copa/refeitório

Sala da OAB
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7.6.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a maior parte dos processos correicionados apresenta trâmite
regular e as pequenas inconsistências verificadas em alguns poucos feitos não
têm qualquer força comprometedora do bom funcionamento da unidade
jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto;
b) A unidade deve continuar priorizando os processos abrangidos
pelas Metas definidas pelo CNJ, em especial, as Metas que ainda não foram
cumpridas pela Vara (notadamente, a Meta Nacional 1), com vistas ao seu
atingimento;
c) A unidade deve continuar acompanhando os feitos mais antigos ou
sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
d) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.6.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.7 7ª Vara Federal - Estância
7.7.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 7ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 10.772, de
21/11/2003, e implantada pela Resolução TRF5 nº 3, de 02/02/2005.
A Subseção Judiciária de Estância/SE, que abriga a 7ª Vara Federal,
funciona, atualmente, no Fórum Ministro José de Castro Meira, localizado na
Praça Engenheiro Jorge, s/nº, no Município de Estância/SE, e possui instalações
suficientes aos usuários (magistrados, servidores, estagiários, terceirizados,
membros do Ministério Público Federal, procuradores federais, defensores
públicos federais, advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, à 7ª Vara Federal compete processar e
julgar todas as causas de competência da Justiça Federal, inclusive execuções
fiscais, execuções penais e causas previstas na Lei nº 10.259/2001, contando,
para isso, com um JEF Adjunto.
O expediente ordinário da 7ª Vara Federal de Sergipe é das 8 (oito)
às 18 (dezoito) horas.
7.7.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 7ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 1 (um) Juiz Federal Substituto; 20 (vinte) servidores efetivos (dos quais
10 (dez) são Técnicos Judiciários – Área Administrativa, 5 (quatro) são Analistas
Judiciários – Área Judiciária, 1 (um) é Analista Judiciário – Área Administrativa,
2 (dois) são Oficiais de Justiça Avaliadores Federais e 2 (dois) são Técnicos
Judiciários – Área Segurança e Transporte); e 2 (dois) servidores requisitados
de outros órgãos.
7.7.2.1 Magistrados federais
a) Juiz Federal Titular
O Juiz Federal Rafael Soares Souza exerce a magistratura federal
desde 14/03/2007, atuando na 7ª Vara Federal desde 11/12/2011.
2019.

Integra o Centro de Inteligência da Justiça Federal sergipana desde

Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado por 7 (sete)
meses e 27 (vinte e sete) dias, para realizar curso de aperfeiçoamento
196

(Doutorado), de 27/07/2019
72.2019.4.05.7000).

a

25/03/2020

(PA

SEI

nº

0000442-

O magistrado não exerce atividade docente.
O juiz federal não reside na região metropolitana em que se localiza
a 7ª Vara Federal, tendo sido autorizada a residência em Aracaju/SE, distante
cerca de 70km (setenta quilômetros) da Subseção, pela Corregedoria, através
do PA nº 02737/2011.
b) Juiz Federal Substituto
O Juiz Federal Substituto Pedro Esperanza Sudário exerce a
magistratura federal desde 05/03/2015 e encontra-se em atuação na 7ª Vara
Federal sergipana desde 01/06/2017 (remoção pelo Ato nº 313/2017).
É Coordenador do Cejusc da Justiça Federal de Sergipe e membro
do Centro Local de Inteligência.
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, esteve afastado pelos
seguintes fundamentos: a) Férias: de 02/09 a 01/10/2019 (PA SEI nº 001002785.2018.4.05.7000), de 23/01 a 11/02/2020 (PA SEI nº 001212339.2019.4.05.7000), de 06/11 a 05/12/2020 (Portaria nº 120/2020-CR) e de 11 a
30/04/2021 (PA SEI nº 0008701-22.2020.4.05.7000); b) Afastamento para
participar de curso de especialização, de 11 a 13/03/2020 (PA SEI nº 000085381.2020.4.05.7000.
O magistrado não exerce atividade docente.
Federal.

Não reside na região metropolitana em que se localiza a 7ª Vara

7.7.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 7ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Ajda Çiçek Lopes
Tas

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior completo

Direito

Antônio Fontes
Barretto

Oficial de Justiça
Avaliador

Não

Superior completo

Direito

Arian Correia de
Moraes

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior completo

Direito

Brício Luis da
Anunciação Melo

Oficial de Justiça
Avaliador

Não

Pós-Graduação
Strictu Sensu -

Direito
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Mestrado em
Direito
Bruno Maltez de
Miranda

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior completo

Direito

Denise França
Feitoza

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

Não

Superior completo

Design

Genilson Ferreira
da Silva

Técnico Judiciário –
Segurança e Transporte

Não

Superior completo

Engenharia
Civil

Jardson Oliveira
dos Santos

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior completo

Direito

José Leandro
Santana Menezes

Técnico Judiciário –
Segurança e Transporte

Não

Superior
incompleto

Contabilidade

Juliana dos Reis
Oliveira

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior completo

Direito

Lavoisier Ramos
Silva

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior completo

Licenciatura
em
Matemática e
Direito

Lucas Souza
Santos

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

Não

Superior completo

Gestão
Pública

Lucimeire da
Conceição Santos

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior completo

Relações
Públicas

Marta Maria da
Silva Pereira de
Souza

Analista Judiciário –
Área Judiciária

Não

Superior completo

Direito

Priscila Borges de
Barros de Carvalho

Analista Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior completo

Administração
e Direito

Roberta Fagundes
Ferreira Tavares

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-04

Superior completo

Odontologia

Roberto Augusto
da Silva Marinho

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

Não

Superior completo

Administração

Superior
incompleto

Direito

Rodrigo Gonçalves
Meneses

Analista Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior completo

Direito

Sérgio Augusto
Torres Silva Júnior

Técnico Judiciário –
Área Administrativa

FC-05

Superior completo

Direito

Yan Wagner Cápua
da Silva Charlot

Analista Judiciário –
Área Judiciária

Não

Pós-Graduação
Strictu Sensu Mestrado em
Direito

Direito
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Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 7ª Vara
Federal conta, ainda, com 2 (dois) servidores requisitados de outros órgãos:
NOME

CJ/FC

ÓRGÃO DE ORIGEM

Lícia Maria Oliveira do Nascimento

CJ-03

Companhia de Saneamento
do Estado de Sergipe –
DESO

Givanilton Araújo

FC-02

Polícia Militar do Estado de
Sergipe

Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público,
nem servidores recebidos de outros setores, em auxílio. Ademais, não há
servidores ocupantes de cargos efetivos na Vara cedidos a outros órgãos.
Há 1 (um) cargo efetivo de Analista Judiciário – Área Judiciária vago.
Não há funções gratificadas vagas.
7.7.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 7ª Vara Federal de Sergipe, 13 (treze) exercem
suas atribuições na Secretaria e 4 (quatro) trabalham nos Gabinetes dos
Magistrados, assessorando-os.
7.7.3.1 Secretaria
Informou-se que, como se trata de única vara em Subseção Judiciária,
os servidores da unidade estão distribuídos nos setores de Juizado Adjunto
(sistemas Creta e PJe 2.X), cartório (sistemas PJe e SEEU), assessoria, Direção
de Secretaria, apoio administrativo e Gabinetes dos Magistrados.
A 7ª Vara Federal incorporou a distribuição à secretaria da vara, por
conta da virtualização completa dos processos físicos. Atualmente a distribuição
dos processos remetidos da justiça estadual, cartas precatórias e de ordem é
feita pela direção de secretaria com auxílio da supervisão do juizado. O
atendimento é feito por rodízio no balcão da secretaria, bem como atividades
remanescentes, afetas à distribuição, como análise de prevenção etc.
Nos processos comuns (PJe e SEEU), trabalham 5 (cinco) servidores,
1 (uma) supervisora e 4 (quatro) servidores que dividem os processos por
dígitos.
As subcaixas dentro das tarefas do PJe têm os nomes dos servidores.
Quando o processo é distribuído, atribui-se a um servidor responsável, de acordo
com o número anterior ao dígito na sequência numérica do processo.
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Em geral, os servidores minutam despachos e decisões de menor
complexidade e dão cumprimento. Há modelos-padrão já cadastrados no próprio
sistema para despachos, decisões e expedientes.
A supervisora, fiscaliza os prazos, movimenta processos, administra
a agenda de audiências e acompanha ações civis públicas.
Seguem para assessoria apenas os casos mais complexos, como
sentenças de mérito, pedidos de liminares, segredos de justiça etc.
O Juizado Adjunto conta atualmente com 5 (cinco) servidores, uma
supervisora, responsável por confecção de alvarás, expedição de
cartas/mandados de citação e intimação, expedição de cartas precatórias/
citação, confecção de minutas no sistema Bacenjud.
No Juizado, os processos também são divididos por dígito entre 4
(quatro) servidores. São minutadas sentenças de extinção sem julgamento de
mérito e de mérito, nos casos de incapacidade, benefício de prestação
continuada, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, seja o laudo favorável
ou não.
Todos também se revezam no atendimento ao público, atermações,
cadastro de advogados etc.
São realizadas semanalmente entre 40 (quarenta) e 70 (setenta)
audiências de conciliação e instrução, além das audiências dos processos
comuns (ações penais, execuções penais, ações civis públicas, ações civis
públicas por improbidade administrativa, ações previdenciárias etc). Em geral,
divide-se a pauta semanal da seguinte forma: a) dia exclusivo para audiências
de conciliação e instrução no JEF: 20 (vinte) a 40 (quarenta) feitos; b) demais
processos em outro dia; em ambos os casos, com sentença em audiência. Há
no cartório 1 (um) servidor para funcionar, junto ao Magistrado, como escrivão
em todas as audiências e a quem cabe o acompanhamento dos processos
comuns com audiências designadas.
São atribuições da Direção de Secretaria do Juízo as institucionais
além de outras afetas às particularidades da Vara, podendo ser citadas: a)
checar e responder diariamente ofícios, e-mails, malote digital, processos
administrativos, dirigidos ao Juízo; b) conferir autuações, retificações de
autuações, requisitórios, alvarás, ofícios de pagamento de peritos, livros da vara;
c) coletar, registrar e enviar periodicamente dados estatísticos aos setores e
órgãos competentes (CNJ, TRF, Seção Judiciária); d) fiscalizar e cobrar
cumprimento das metas estabelecidas pela administração da vara; e) publicar
periodicamente editais de cobrança de autos, atas de distribuição, editais de
leilão, estatísticas, portarias etc; f) informar à Direção do Foro sobre marcação e
alteração de férias, plantões, frequência de servidores; g) prestar atendimento
ao público em geral; h) solicitar de cadastramento de servidores em todos os
sistemas, quando da entrada em exercício na Vara; i) prestar o auxílio necessário
ao Magistrado ou Magistrados da Vara, dando cumprimento às suas
determinações administrativas e judiciais; j) controlar férias, licenças e
frequência dos servidores.
A Direção de Secretaria conta com o apoio de 1 (uma) técnica
judiciária para arquivar documentos administrativos, expedir memorandos, fazer
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pedido de material de expediente, controlar patrimônio, publicação de
expedientes no DJE, além de colaborar em atividades extras como digitalização
e juntadas, bem como acompanhamento dos magistrados em audiência.
Além disso, a equipe ainda conta com 2 (dois) técnicos em segurança
e transporte que auxiliam na atividade de segurança da vara, especialmente em
dias de audiências e 1 (um) Policial Militar requisitado para a mesma função.
Há ainda 2 (dois) oficiais de justiça, na unidade, para o cumprimento
de mandados.
7.7.3.2 Gabinetes do juiz federal e do juiz federal substituto
A Assessoria está diretamente subordinada aos Magistrados. São 4
(quatro) servidores: 2 (dois) Analistas Judiciários - Área Judiciária e 2 (dois)
Técnicos Judiciários, graduados em Direito.
O trabalho é organizado da seguinte forma: - aos assessores compete
produzir as minutas de sentenças e alguns despachos mais complexos (os
demais ficam a cargo da Secretaria). Aproveitam-se os modelos elaborados
pelos juízes ou elaboram-se novos, sob orientação do juiz responsável. É a rotina
principal, adotada no Creta, nos processos em que não há audiência; - os juízes
elaboram as orientações de resolução dos casos e elaboram, por si, as
sentenças.
Há, também, um trabalho coordenado nas execuções fiscais e
diversas, que consiste em analisar e colocar em trâmite conjunto todos os
processos de determinado executado (os maiores devedores), economizando o
retrabalho e a repetição de diligências repetidas ou inúteis.
7.7.4 Organização e controle dos processos
Na Secretaria da Vara, os processos são organizados nos moldes
anteriormente indicados (cf. item 7.7.3.1), respeitando-se as disposições legais,
especialmente nos casos do art. 1.048 do CPC, réus presos e segredos de
justiça, quanto aos com prioridades.
Em relação aos processos conclusos, são ordenados de acordo com
a data de conclusão, que é feita imediatamente, e os com prioridades são
despachados imediatamente, em conformidade com o art. 12 do CPC.
Quanto ao controle do acervo, foram destacados os seguintes
procedimentos:
PJe/SEEU
ROTINAS DIÁRIAS
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Verificam-se os agrupadores a fim de deixá-los zerados diariamente; movimentar os
feitos com petição pendente de apreciação; verifica-se se há alguma prioridade ou
advogado para cadastrar.
* Processos com pedido de segredo/sigilo não apreciados;
* Processos com pedido de justiça gratuita não apreciado;
* Processos com pedido de liminar/antecipação de tutela não apreciado;
* Processos com habilitações nos autos não lidas;
* Processos com documentos não lidos;
* Processos com comunicação de decisão/acórdão do TRF5;
*Processos com solicitação/resposta
liminar/antecipação de tutela.

de

informação

e

comunicação

de

Movimentam-se os processos das seguintes caixas:
* Expedientes com manifestação;
* Expedientes sem movimentação;
* Dar Ciência às partes/Aguardando Assinatura do Juiz (após a assinatura dos
expedientes pelo Magistrado).
Verifica-se o relatório de processos com prazos vencidos, movimentando os feitos.
Verificam-se e movimentam-se os processos com prazos vencidos nas caixas
Controlar Prazo/Subcaixas; Carta Precatória e Expedientes sem prazo referente a
todos os responsáveis bem como a caixa “Expedientes sem prazo”.
Controle das audiências designadas: Verificar se as audiências estão marcadas no
sistema e na agenda.

ROTINA SEMANAL
Verificam-se a caixa geral de “Controlar Prazos” e as subcaixas de cada servidor. O
objetivo é que os processos não fiquem parados com o prazo vencido, caso não haja
prazo lançado no sistema.
Verifica-se a caixa de “Controle/Sobrestamento-Suspensão” de acordo com o mês de
vencimento dos prazos.
Fiscalização de cumprimento de metas através de relatório em que constam
detalhadamente os processos do PJE e do Tebas em atraso.

ROTINA MENSAL
Verificam-se todos os processos da caixa de “Controle/Sobrestamento-Suspensão” e
de suas subcaixas.
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Emissão de relatório de processos distribuídos, verificando o que está parado e o que
pode ser arquivado.
Verifica-se o relatório de processos sem movimentação no SEEU e no PJE.

CRETA/PJE 2.X
Devido à celeridade inerente ao procedimento dos juizados, o
acompanhamento do andamento dos processos é feito mais pelos campos que
por relatórios, diariamente, e com o objetivo de mantê-los com o menor número
de processos quanto possível.
A direção de Secretaria utiliza os relatórios disponíveis no Portal
Business Intelligence (BI), para acompanhar o andamento dos processos e o
cumprimento das Metas do CNJ.
Quanto à fixação de metas periódicas de produtividade, foi dito que
as metas nacionais do CNJ representam a principal referência de produtividade
da Vara.
Para operacionalizar a fiscalização dos cumprimentos de metas,
foram estabelecidos prazos para cumprimentos por tarefa/campo nos sistemas
utilizados.
Nos sistemas PJe e SEEU, os prazos para movimentação dos
processos em cada campo são os contados em dias úteis, da seguinte forma: a)
Conhecimento/Secretaria – 7 (sete) dias; b) ciência às partes – 2 (dois) dias; c)
minutar – 10 (dez) dias; d) certificar prazos – 2 (dois) dias; e) cumprir expedientes
assinados pelos magistrados – 5 (cinco) dias; f) triagem inicial – 2 (dois) dias. A
supervisão fiscaliza e envia relatórios semanais indicando os processos
pendentes de cada servidor. No Juizado Adjunto, também sob fiscalização da
supervisora, são praticados os seguintes prazos:
2 dias úteis

Contagem a partir da data

Conhecimento/Análise Inicial

Da distribuição

Conhecimento/Prazos
Diligências/Prazos/Recebido da Audiência

Do término do prazo de intimação em audiência

Conhecimento/Cartório/Sentença/Cálculos
Urbanos elaborados

Da movimentação do processo para esse campo

Conhecimento/Prazos
Diligências/Emenda

Do término do prazo de intimação

-

OUTROS/Processos com Documentos
não lidos anexados por Peritos (ANÁLISE
DE LAUDO PERICIAL JUNTADO PELO
PERITO)

Da juntada do laudo pericial
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Docs. Procuradores (Visibilidade do
Painel: todos os processos, incluindo
arquivamento com baixa, arquivamento
provisório 01 e arquivamento provisório 02)

Da juntada do documento

Execução - Cálculos elaborados

Da movimentação do processo para esse campo

Execução/Expedição RPV/Em conferência
(Conferir a RPV)

Da movimentação do processo para esse campo

Execução/Expedição RPV/Em conferência
(Arquivar processo após validação da
RPV)

Da validação da RPV pelo Juiz

Execução/Acompanhamento
Diligências/Prazos

Prazos-

Do término do prazo de intimação

Conhecimento/Prazos - Diligências/Prazos

Do término do prazo de intimação

3 dias úteis

5 dias úteis
Conhecimento/Cartório/Embargos
Conhecimento/Prazos
Diligências/Cumprimento

Da movimentação do processo para esse campo
-

Execução/Expedição RPV

Da movimentação do processo para esse campo
Da movimentação do processo para esse campo

30 dias corridos
Conhecimento/Cartório/Sentença

Da movimentação do processo para esse campo

Arquivo/Arquivamento provisório

Da movimentação do processo para esse campo

Elaboração dos cálculos de audiência
Antes da audiência, com antecedência
máxima de 1 mês

Foi dito que o escopo é proporcionar à sociedade serviço mais célere,
com maior eficiência e qualidade. As metas de produtividade no âmbito do
cartório da 7ª Vara Federal, portanto, devem estar alinhadas as metas do CNJ e
deverão ser norteadas sob 3 (três) aspectos relevantes: celeridade (prazos),
eficiência (padronização dos atos processuais) e qualidade (busca pela redução
de erros).
7.7.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Antes da pandemia, o controle de frequência, quanto ao trabalho
presencial, era efetivado através de registro biométrico.
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No entanto, cumpre frisar que, naquele momento, já havia servidores
da vara em teletrabalho. Segundo a unidade, os servidores que atingissem as
metas estabelecidas faziam jus a 2 (dois) dias de teletrabalho por semana,
efetuando-se o controle da prestação do serviço através de relatórios semanais.
Com a pandemia, os servidores passaram a laborar na modalidade
de home office, sujeitos, a princípio, a essas mesmas metas e controles de
produtividade. Atualmente, o controle da atividade/presença dos servidores se
dá por horários fixos de trabalho e presença no chat do Microsoft Teams.
De 17 de março a 04 de outubro de 2020, as atividades presenciais
na Vara se restringiram ao comparecimento de 1 (um) técnico em segurança e
transporte, 1 (um) vigilante (terceirizado) e 1 (um) agente de serviços gerais
(terceirizado).
A partir da Resolução CNJ nº 313/2020, ficaram proibidos atos
presenciais, como audiências, perícias, atendimentos, leilões etc.
Em 05/10/2020, foi permitido o retorno das audiências, com restrições
quanto à quantidade, horário e outros, o que limitava a presença de servidores
(Ato nº 93/2020/DIRFORO), ocasião em que se fizeram presentes à vara o
servidor auxiliar de audiências e o magistrado substituto, além dos servidores e
terceirizados já mencionados.
As audiências passaram a ser híbridas, quando não fosse possível
realizá-las integralmente à distância, comparecendo ao fórum, presencialmente,
partes, seus advogados e testemunhas.
Com a piora da pandemia, a partir de 22/03/2021, a Direção do Foro
ordenou a redução da pauta para 70% (setenta por cento) dos processos já
designados, vedando novas pautas (Portaria nº 60/2021/DIRFORO).
A partir de 01/06/2021, a Direção do Foro autorizou, outra vez, a
marcação de novas audiências presenciais, mas com restrições de horário e
outras limitações sanitárias (Portaria nº 77/2021/DIRFORO).
Até então, o controle de frequência biométrico estava proibido,
conforme Notas Técnicas da Seção de Saúde da JFSE, a fim de se diminuir o
risco de contaminação por Covid-19.
Atualmente, está em vigor a Portaria n° 81/2021/DIRFORO, que
manteve as audiências com limitação de horário e instituiu o retorno do
atendimento presencial de 8 (oito) às 15 (quinze) horas, com possibilidade de
trabalho presencial de até 30% (trinta por cento) do quantitativo de servidores de
cada unidade e do retorno ao registro biométrico de frequência.
A gestão da 7ª Vara Federal estabeleceu, por enquanto, rodízio de 1
(um) servidor por dia para realizar o atendimento presencial, além do servidor
auxiliar de audiência, do técnico em segurança e transporte, 1 (um) vigilante e 1
(um) agente de serviços gerais.
O controle de frequência voltou a ser biométrico.
Acerca do impacto da pandemia no trabalho da unidade, consignouse que houve alteração da rotina de forma repentina e importante. Foram várias
adaptações impostas à equipe como um todo. O sentimento de transitoriedade
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deu lugar ao de instabilidade, o que obrigou a todos a buscarem soluções viáveis
para continuar a prestação jurisdicional. Notou-se o aumento de produtividade
dos servidores, que foi suplantada pelo aumento da demanda.
Na 7ª Vara Federal, só no JEF foram distribuídos mais de 6.000 (seis
mil) processos. Entre os já corriqueiros, destacam-se os pedidos de auxílio
emergencial e correção de FGTS e as remessas por competência delegada.
Houve, ainda, acúmulo de mais de 1.800 (um mil e oitocentos)
processos, por conta da suspensão das audiências, atraso que já foi sanado,
desde que autorizado o retorno das audiências.
O cumprimento de mandados também desacelerou, a fim de que os
oficiais de justiça não fossem expostos a riscos. Foi necessário estabelecer
novos procedimentos de cumprimento de expedientes (e-mail, telefone etc),
novos métodos de comunicação interna e externa e novas rotinas de trabalho, o
que gera ansiedade em certa medida.
Houve o auxílio da Direção do Foro da Seção Judiciária, para manter
a continuidade do atendimento ao público. Foram criados e-mails específicos
para a comunicação do público externo com a Vara, para encaminhamento dos
pedidos de auxílio emergencial, que têm funcionado muito bem. Além disso, é
possível realizar atendimento on-line e imediato por meio do Balcão Virtual, canal
de videoconferência que o cidadão utiliza para conversar com um servidor,
durante o horário de expediente.
Os magistrados também realizaram inúmeros atendimentos por
videoconferência por meio das plataformas Zoom, CiscoWebex e Microsoft
Teams.
Recentemente, desde 02 de agosto de 2021, foram reativados o
atendimento presencial e telefônico no fórum, observada a Portaria n° 81/2021
da Direção do Foro.
Afirmou-se que foi um período desafiador, mas que a unidade tem
conseguido com sucesso dar andamento ao serviço.
Foi informado, ainda, haver, no momento atual, 3 (três) servidores
afastados, por motivo de licença para tratamento de saúde, inexistindo outros
servidores afastados por motivo diverso.
7.7.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 7ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de processos
em tramitação:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses
Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto

Atualmente
Juiz Federal
Titular

Juiz Federal
Substituto
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Total

1.920, sendo
1.021 (PJe)
+ 899 (Creta)

1.868, sendo
860 (PJe) +
1.008 (Creta)

2.781, sendo
1.092 (PJe)
+ 211 (PJe
2.X) + 1.664
(Creta) + 25
(SEEU)

2.727, sendo
892 (PJe) +
211 (PJe
2.X) + 1.827
(Creta) + 8
(SEEU)

Fase de conhecimento
(exceto penal)

929, sendo
244 (PJe) +
685 (Creta)

827, sendo
103 (PJe) +
724 (Creta)

1.562, sendo
1.358 (Creta)
+ 278 (PJe)
+ 204 (PJe
2.X)

1.695, sendo
1.489 (Creta)
+ 128 (PJe)
+ 206 (PJe
2.X)

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

237, sendo
60 (PJe) +
177 (Creta)

288, sendo
58 (PJe) +
230 (Creta)

390, sendo
299 (Creta) +
91 (PJe)

434, sendo
306 (Creta) +
128 (PJe)

Processos de execução
(exceto penal)

727, sendo
690 (PJe) –
Execuções
fiscais e
cíveis + 37
(Creta)

727, sendo
674 (PJe) –
Execuções
fiscais e
cíveis + 53
(Creta)

680, sendo
679 (PJe) –
Execuções
fiscais e
cíveis + 1
(Creta)

636, sendo
634 (PJe) –
Execuções
fiscais e
cíveis + 2
(Creta)

Ações penais

8

18

17

16

25

8

Processos de execução
penal

31 (Não foi possível extrair,
pelo sistema, o número de
processos por magistrado,
apenas o total)

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 7ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve aumento do
acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o acervo em
tramitação na unidade era de 2.889 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove)
processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era
de 4.673 (quatro mil, seiscentos e setenta e três) processos, o que resulta uma
diferença a maior de 1.784 (um mil, setecentos e oitenta e quatro) feitos, situação
que está a exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da
reversão dessa tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse
acervo.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 20 (vinte), com o Juiz Federal Titular, e 33 (trinta e três),
com o Juiz Federal Substituto.
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 0 (zero), com o Juiz Federal Titular, e 3 (três), com o Juiz
Federal Substituto.
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 504
(quinhentos e quatro), sendo 306 (trezentos e seis) do PJe e 198 (cento e
noventa e oito) do JEF. Motivos para os sobrestamentos/suspensões: no PJe,
as razões de sobrestamento são: a) decisão judicial; b) aguardando embargos
ou recurso; c) convenção das partes; d) parcelamento; e) incidentes de
Resolução de Demandas Repetitivas; f) Recurso Extraordinário; g) art. 40 da Lei
nº 6.830/80. No JEF, as razões de sobrestamento são: a) afetação do REsp nº
1.786.590/SP e REsp nº 1.788.700/SP ao rito dos Recursos Repetitivos no
âmbito da Controvérsia 63/STJ, mediante modificação da delimitação da tese
controvertida para "Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade
do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxíliodoença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de
abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando
o deferimento do benefício"; b) Representativos da controvérsia repetitiva do
Tema 999, que tem a seguinte tese: “Aplica-se a regra definitiva prevista no art.
29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais
favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos
Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia
anterior à publicação da Lei 9.876/1999”; c) Decisão cautelar na ADI nº 5090
(FGTS); d) Aguardando o julgamento da repercussão geral do RE nº 870.947; e)
O tema cadastrado sob o número 979 no sistema de recursos repetitivos, com a
seguinte redação: “Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de
benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei
ou erro da administração da Previdência Social”.
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
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f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados:
não há.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 623 (seiscentos e vinte e três), pelo Juiz Federal Titular, e 806 (oitocentos
e seis), pelo Juiz Federal Substituto.
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas), pelo Juiz Federal Titular, e 2 (duas), pelo Juiz Federal
Substituto.
7.7.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade destacou que, para apresentar os dados relativos às Metas
do CNJ, utilizou-se dos relatórios extraídos do Portal Business Intelligence (BI).
Acerca das Metas 2020, apontou dificuldades de cumprimento, no que toca à
Meta 3, dos processos comuns (dificuldade de cumprimento em relação à
natureza dos processos e às limitações impostas pela pandemia de COVID19),
e à Meta 5, do JEF (distribuição acima da média, pela grande quantidade de
processos remetidas da Justiça Estadual, por conta da alteração da lei de
competência delegada). No que respeita às Metas 2021, salientou que, em geral,
os índices são satisfatórios, considerando que o parâmetro foram os 6 (seis)
primeiros meses do ano de 2021, quando ainda permaneciam as restrições de
atos presenciais por conta da pandemia. Apenas quanto às Metas 2 e 6, com
relação a processos distribuídos em 2017, observou-se baixo grau de
cumprimento, pois, no referido ano, houve distribuição de quase 200 (duzentas)
ações civis públicas de matéria ambiental, o que representou um aumento fora
da curva na média de distribuídos. Sublinhou-se que essas demandas estão em
fase final de instrução.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): percentual de cumprimento de 88,29% (oitenta e oito inteiros e vinte e
nove centésimos por cento), em relação aos processos comuns, e 100,93% (cem
inteiros e noventa e três centésimos por cento), quanto aos processos de JEF.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: os graus de cumprimento da Meta pela unidade foram de 200%
(duzentos por cento), para o julgamento de processos distribuídos até
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31/12/2015, de 117,65% (cento e dezessete inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), para o julgamento de processos distribuídos em 2016, e
100% (cem por cento), para os processos em curso no JEF.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: percentuais de cumprimento de 190,56% (cento e
noventa inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento), para os feitos de JEF,
e de 16,03% (dezesseis inteiros e três centésimos por cento), para as demandas
da competência comum. Consignou-se que, em razão da pandemia, não foi
possível realizar atividades de conciliação, em 2020.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: graus de cumprimento de 128,57% (cento
e vinte e oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), no caso das
ações de improbidade administrativa, e de 133,93% (cento e trinta e três inteiros
e noventa e três centésimos por cento), quanto aos crimes contra a
Administração Pública.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): no que toca aos processos do JEF,
percentual de atendimento de 65,17% (sessenta e cinco inteiros e dezessete
centésimos por cento); em relação às demandas da competência comum,
percentual atigido de 197,56% (cento e noventa e sete inteiros e cinquenta e seis
centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida [117,65%
(cento e dezessete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento)].
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): informação não disponível.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
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31/12/2017]: Criminal A cumprida [150% (cento e cinquenta por cento)]. Quanto
à Meta Criminal B, não se aplica, segundo a unidade.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): 94% (noventa e quatro por cento) da Meta cumpridos, até o momento,
quanto aos feitos em curso no PJe. Em relação ao JEF, o percentual de
cumprimento está em 93,35% (noventa e três inteiros e trinta e cinco centésimos
por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: cumprida em 100% (cem por cento), quanto aos processos
distribuídos até 31/12/2016. No que toca aos processos distribuídos em 2017, o
grau de cumprimento está em 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco centésimos
por cento). Quanto às demandas de JEF, o atendimento está em 89,47% (oitenta
e nove inteiros e quarenta e sete centésimos por cento).
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: Percentual de cumprimento em 45,05% (quarenta e
cinco inteiros e cinco centésimos por cento), para os processos em curso no PJe,
e em 328,41% (trezentos e vinte e oito inteiros e quarenta e um centésimos por
cento), para os de JEF. Consignou-se que, em razão da pandemia, ainda não foi
possível realizar atividades de conciliação, em 2021 (primeiro semestre). Para o
segundo semestre, a 7ª Vara Federal já têm agendadas cerca de 150 (cento e
cinquenta) audiências de conciliação, em parceria com Cejusc.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: graus de cumprimento de 142,86% (cento
e quarenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), no caso das
ações de improbidade administrativa, e de 123,81% (cento e vinte e três inteiros
e oitenta e um centésimos por cento), quanto aos crimes contra a Administração
Pública.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: percentual de cumprimento de 88,33% (oitenta e oito inteiros e trinta e
três centésimos por cento), até o momento.
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META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus): percentual de
cumprimento de 9,41% (nove inteiros e quarenta e um centésimos por cento),
até o momento.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): percentual de cumprimento de 84,48% (oitenta e quatro inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento), até agora.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: quanto à Criminal A, o percentual de cumprimento está em 33,33%
(trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), no momento. Quanto
à Meta Criminal B, não se aplica, segundo a unidade.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial: o
percentual de cumprimento está em 78,18% (setenta e oito inteiros e dezoito
centésimos por cento).
7.7.8 Correição anterior e autoinspeção
A 7ª Vara Federal informou que houve observações/recomendações
na correição anterior (2019), quais sejam:
1) Processos Judiciais Eletrônicos – PJe
- Demora na conclusão - 0800431-34.2017.4.05.8502
- Demora na expedição de certidão/mandado/RPV/carta - 080039929.2017.4.05.8502
- Demora
34.2017.4.05.8502

na

prolação

de

decisão/sentença

-

0800431-

- Demora na prolação de despacho - 0800002-72.2014.4.05.8502
- Demora para cumprimento de despacho - 000009022.2009.4.05.8502, 0000217-23.2010.4.05.8502 e 0000336-13.2012.4.05.8502
Quanto às anotações de demora no PJe, nos Processos 080043131.2017.4.05.8502, 0800399- 29.2017.4058502 e 0800002-72.2017.4.05.8502,
todas estão relacionadas a distribuição de mais 160 (cento e sessenta) ações
civis públicas, propostas pelo Ministério Público Federal, alegando ocupação
irregular de área de proteção ambiental no litoral sul de Sergipe, na chamada
Praia de Boa Viagem, cujo trâmite exigiu a realização de vários atos nos anos
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de 2017, 2018 e 2019, em mutirão pela vara (reuniões, audiências, perícias,
juntada de laudos, intimações etc), a fim de viabilizar o andamento simultâneo
dos feitos.
Para minimizar demoras como as registradas, o Juízo designou 2
(dois) servidores, um na Secretaria e outro na assessoria para acompanhar
esses processos. No caso das anotações nos Processos n°s 000009022.2009.4.05.8502, 0000217-23.2010.4.05.8502 e 0000336-13.2012.4.05.8502,
ocorreram devido à demora na digitalização dos processos físicos para
distribuição no PJe. Para minimizar a demora na digitalização, foi feita uma
busca no cartório de processos físicos remanescentes pendentes de
digitalização no final de 2019 e no início de 2020.
Creta

2) Processos Judiciais Eletrônicos do Juizado Especial Adjunto –
- Demora na prolação de despacho - 0500017-75.2018.4.05.8502

- Demora para impulso do processo - 0502781-68.2017.4.05.8502 paralisado de 22/08/2018 a 03/01/2019
- Processo sem impulso - 0503283-07.2017.4.05.8502 – de
26/01/2018 a 11/01/2019
- Paralisação irregular
0503091-74.2017.4.05.8502 - De 10/08/2018 a 03/01/2019
0500781-61.2018.4.05.8502 - De 16/07/2018 a 09/01/2019
0500949-63.2018.4.05.8502 - De 21/05/2018 a 11/01/2019
0501543-77.2018.4.05.8502 - De 15/08/2018 até 11/02/2019
Quanto às anotações de demora nos Processos 050278168.2017.4.05.8502, 0503091- 74.2017.4.05.8502, 0500949-63.2018.4.05.8502 e
0501543-77.2018.4.05.8502, ocorreram por conta de atrasos na confecção de
cálculos. A distribuição crescente de novos processos e a existência de apenas
1 (um) servidor na Contadoria dos 5 (cinco) Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária de Sergipe causa a demora no setor de cálculos. Como medida
paliativa, o Juízo Federal da 7ª Vara determinou a realização dos cálculos mais
simples na própria Secretaria pelos servidores. No caso dos Processos n°s
0503283-07.2017.4.05.8502 e 0500017-75.2018.4.05.8502, ocorreu demora na
prolação de despacho/decisão. No caso do Processo nº 050078161.2018.4.05.8502, ocorreu sobrestamento para aguardar decisão no Processo
n° 0503835-69.2017.4.05.8502.
3) Cumprimento das Metas/CNJ pela unidade jurisdicional
No que concerne à observação, referente à necessidade de priorizar
feitos com Meta estabelecida pelo CNJ, em especial, as Metas 1, 2 e 4, ainda
não atingidas integralmente pela unidade, foi informado que, desde o início de
2021, a Direção de Secretaria tem consultado, regularmente, o sistema BI e
informado, em reuniões com servidores, a necessidade de prioridade de
andamento. Doravante, e diante da observação feita pela Corregedoria, a partir
do mês de setembro/2021, será feito relatório de acompanhamento mensal do
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estágio de cumprimento das Metas/CNJ, no âmbito da 7ª Vara desta Seção
Judiciária.
As determinações foram cumpridas, muito embora tenha havido
atraso no andamento dos feitos, especialmente no Juizado Adjunto, em razão da
paralisação de atos presenciais por conta da pandemia, especialmente,
realização de audiências.
A unidade asseverou, ainda, que, na última autoinspeção, foram
fixadas metas (anteriormente detalhadas), que têm sido cumpridas
satisfatoriamente, considerando a alta distribuição de feitos e as condições
impostas pelo período pandêmico.
7.7.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
No espaço do questionário de gestão destinado ao detalhamento das
dificuldades, sugestões e boas práticas, foram consignadas as seguintes
proposições: - Aprimoramento das comunicações entre órgãos do Executivo
(Polícia Federal, Polícia Civil, Secretarias Estaduais e Municipais etc) e o
Judiciário (integração com Tribunal de Justiça, para verificar andamento das
cartas precatórias em tempo real), por via eletrônica (malote digital, e-mail,
sistemas informatizados); - Verificação da necessidade de manutenção de
horário de atendimento das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, em Varas em
Subseções com alto índice de processo eletrônico, com vistas a economizar
energia e diminuir exposição dos servidores e jurisdicionados a riscos; Aprimoramento da realização de atos por videoconferência ;- Utilização do alvará
eletrônico, como já existente no Justiça Estadual de Sergipe; - Aprimoramento
do suporte na área de TI a todas as Varas, especialmente quanto à
infraestrutura, ao atendimento e aos sistemas; - Padronização de procedimentos
para o sistema SEEU, recém-implantado entre a Justiça Estadual, o MPF e as
Polícias.
A unidade apontou, ainda, os seguintes aspectos, que dizem com
peculiaridades impactantes do seu funcionamento: a) Quanto aos processos da
competência comum: no PJe, constam cerca de 170 (cento e setenta) ações
civis públicas distribuídas por dependência à Ação Civil Pública n° 08000272.2014.4.05.8502, pelo MPF, em 2017. Os pedidos envolvem a mesma questão
ambiental, qual seja, a ocupação de área de praia. É caso de média
complexidade, que tem exigido sincronia na condução dos feitos; b) Quanto aos
processos de Juizado Especial Adjunto: Demora na realização de audiências,
em razão da paralisação de atos presenciais durante a pandemia.
7.7.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 104 (cento e
quatro) processos eletrônicos, todos em tramitação no PJe ou no PJe 2.X.
a) Processos em ordem:
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0800163-77.2017.4.05.8502

0800215-73.2017.4.05.8502

0800216-58.2017.4.05.8502

0800563-91.2017.4.05.8502

0800571-68.2017.4.05.8502

0800603-73.2017.4.05.8502

0800623-64.2017.4.05.8502

0800625-34.2017.4.05.8502

0800653-02.2017.4.05.8502

0800654-84.2017.4.05.8502

0800684-22.2017.4.05.8502

0800686-89.2017.4.05.8502

0800687-74.2017.4.05.8502

0800688-59.2017.4.05.8502

0800689-44.2017.4.05.8502

0800702-43.2017.4.05.8502

0800705-95.2017.4.05.8502

0800017-36.2017.4.05.8502

0800043-34.2017.4.05.8502

0800411-43.2017.4.05.8502

0802902-86.2018.4.05.8502

0800433-96.2020.4.05.8502

0801889-58.2018.4.05.8500

0800094-40.2020.4.05.8502

0800159-98.2021.4.05.8502

0800160-83.2021.4.05.8502

0800494-54.2020.4.05.8502

0800225-54.2016.4.05.8502

0800297-41.2016.4.05.8502

0800388-34.2016.4.05.8502

0800006-41.2016.4.05.8502

0800009-93.2016.4.05.8502

0800012-48.2016.4.05.8502

0800015-03.2016.4.05.8502

0800017-70.2016.4.05.8502

0800033-24.2016.4.05.8502

0800018-55.2016.4.05.8502

0800040-16.2016.4.05.8502

0800059-22.2016.4.05.8502

0800081-80.2016.4.05.8502

0800088-72.2016.4.05.8502

0800094-79.2016.4.05.8502

0800097-34.2016.4.05.8502

0800121-62.2016.4.05.8502

0800124-17.2016.4.05.8502

0800126-84.2016.4.05.8502

0800129-39.2016.4.05.8502

0800164-96.2016.4.05.8502

0800168-36.2016.4.05.8502

0800173-58.2016.4.05.8502

0800180-50.2016.4.05.8502

0800209-03.2016.4.05.8502

0800271-43.2016.4.05.8502

0800303-48.2016.4.05.8502

0800308-70.2016.4.05.8502

0800314-43.2017.4.05.8502

0800331-50.2015.4.05.8502

0800336-38.2016.4.05.8502

0800346-19.2015.4.05.8502

0800354-93.2015.4.05.8502

0800385-16.2015.4.05.8502

0800399-97.2015.4.05.8502

0800408-59.2015.4.05.8502

0800425-95.2015.4.05.8502

0800436-27.2015.4.05.8502

0800442-34.2015.4.05.8502

0800502-36.2017.4.05.8502

0800503-21.2017.4.05.8502

0800531-23.2016.4.05.8502

0800532-08.2016.4.05.8502

0803104-63.2018.4.05.8502

0803116-77.2018.4.05.8502

0803117-62.2018.4.05.8502

0803132-31.2018.4.05.8502

0803144-45.2018.4.05.8502

0800092-07.2019.4.05.8502

0800329-80.2015.4.05.8502

0800490-90.2015.4.05.8502

0800778-67.2017.4.05.8502

0803163-51.2018.4.05.8502

0803217-17.2018.4.05.8502

0803577-60.2015.4.05.8500

0000035-61.2015.4.05.8502

0800540-43.2020.4.05.8502
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0803303-85.2018.4.05.8502

0800356-87.2020.4.05.8502

0800465-38.2019.4.05.8502

0800466-23.2019.4.05.8502

0800117-83.2020.4.05.8502

0800171-49.2020.4.05.8502

0800174-09.2017.4.05.8502

0800327-14.2018.4.05.8500

0800198-08.2015.4.05.8502

0800481-94.2016.4.05.8502

0800706-17.2016.4.05.8502

b) Ausência da anotação da condição de “réu preso”:
Número do processo
0800057-18.2017.4.05.8502

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias

c) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo
0800431-05.2015.4.05.8502

dias:

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias

d) Processos sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo

Providência

0800123-32.2016.4.05.8502

Regularizar em 20 (vinte) dias

0800349-71.2015.4.05.8502

Regularizar em 20 (vinte) dias

0000020-24.2017.4.05.8502

Regularizar em 20 (vinte) dias

0005061-17.2013.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte) dias

urgência:

f) Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela de

Número do processo
0800495-39.2020.4.05.8502

Providência
Regularizar em 20 (vinte) dias

g) Retificar a autuação:
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Número do processo

Providência

Observações adicionais

0801115-56.2017.4.05.8502

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Necessidade de alteração
da
classe
processual
(execução de pena) e
migração ao SEEU.

0800096-78.2018.4.05.8502

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Alteração
da
classe
processual (ação penal)

B) Da unidade, foram correicionados, via Creta, 80 (oitenta)
processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
0500007-26.2021.4.05.8502

0500009-30.2020.4.05.8502

0500011-97.2020.4.05.8502

0500013-33.2021.4.05.8502

0500018-89.2020.4.05.8502

0500021-44.2020.4.05.8502

0500022-29.2020.4.05.8502

0500022-92.2021.4.05.8502

0500026-32.2021.4.05.8502

0500028-02.2021.4.05.8502

0500031-88.2020.4.05.8502

0500033-58.2020.4.05.8502

0500038-80.2020.4.05.8502

0500047-42.2020.4.05.8502

0500050-94.2020.4.05.8502

0500054-34.2020.4.05.8502

0500085-54.2020.4.05.8502

0500116-74.2020.4.05.8502

0500118-44.2020.4.05.8502

0500121-96.2020.4.05.8502

0500123-66.2020.4.05.8502

0500143-57.2020.4.05.8502

0500153-04.2020.4.05.8502

0500170-40.2020.4.05.8502

0500176-47.2020.4.05.8502

0500177-32.2020.4.05.8502

0500188-61.2020.4.05.8502

0500192-64.2021.4.05.8502

0500213-74.2020.4.05.8502

0500273-47.2020.4.05.8502

0500577-46.2020.4.05.8502

0500597-37.2020.4.05.8502

0500608-66.2020.4.05.8502

0500783-60.2020.4.05.8502

0501184-59.2020.4.05.8502

0501547-80.2019.4.05.8502

0501685-57.2013.4.05.8502

0501694-19.2013.4.05.8502

0501695-04.2013.4.05.8502

0501772-13.2013.4.05.8502

0501812-92.2013.4.05.8502

0501853-59.2013.4.05.8502

0502112-44.2019.4.05.8502

0502210-29.2019.4.05.8502

0502283-98.2019.4.05.8502

0502457-10.2019.4.05.8502

0502459-77.2019.4.05.8502

0502478-83.2019.4.05.8502

0502507-36.2019.4.05.8502

0502514-28.2019.4.05.8502

0502526-42.2019.4.05.8502

0502545-48.2019.4.05.8502

0502573-16.2019.4.05.8502

0502614-80.2019.4.05.8502

0502651-10.2019.4.05.8502

0502681-45.2019.4.05.8502

0502726-15.2020.4.05.8502
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0503003-31.2020.4.05.8502

0503190-73.2019.4.05.8502

0503246-72.2020.4.05.8502

0503254-83.2019.4.05.8502

0503290-28.2019.4.05.8502

0503493-87.2019.4.05.8502

0503516-33.2019.4.05.8502

0503994-07.2020.4.05.8502

0503995-89.2020.4.05.8502

0504003-66.2020.4.05.8502

0504010-58.2020.4.05.8502

0504011-43.2020.4.05.8502

0504015-80.2020.4.05.8502

0504022-09.2019.4.05.8502

0504201-40.2019.4.05.8502

0504208-32.2019.4.05.8502

0504215-24.2019.4.05.8502

0504224-83.2019.4.05.8502

0503105-87.2019.4.05.8502

0501621-47.2013.4.05.8502

0503332-43.2020.4.05.8502

b) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo
0503113-40.2014.4.05.8502

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Petição no anexo 47,
referente
à
certidão
constante no anexo 46.
Após, há apenas certidão de
expedição de novas RPVs
(anexo 48).

c) Demora na prolação de despacho:
Número do processo
0503843-41.2020.4.05.8502

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Conclusão na assessoria
desde 10/06/2021. Houve
demora também na prolação
do despacho constante no
anexo 31.

C) Da unidade, foram correicionados 5 (cinco) processos de
execução penal, todos em tramitação no SEEU.
Observe-se que, como o SEEU não tem módulo de correição, o
exame processual foi feito a partir do acesso ao sistema, mas as anotações
pertinentes às situações/ocorrências/observações/recomendações, em relação
aos processos, foram feitas externamente a ele e estão aqui consignadas.
Número do processo
0800079-76.2017.4.05.8502

Situação/Ocorrência/Observação/Recomendação
Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Regularizar em 20 (vinte) dias.
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0800044-19.2017.4.05.8502

Em ordem

0800792-51.2017.4.05.8502

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Regularizar em 20 (vinte) dias.

0800031-49.2019.4.05.8502

Em ordem

0801075-74.2017.4.05.8502

Em ordem

Total de processos correicionados na unidade: 189 (cento e
oitenta e nove).
7.7.11 A entrevista presencial e alguns registros fotográficos

Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. A
Diretora da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
Quanto à parte estrutural (instalações, mobiliário, maquinário, material
de expediente), foi qualificada de satisfatória, relatando-se, inclusive, que, a
unidade passou por recentes reformas, finalizadas em 2018/2019, porém ainda
remanesce sem climatização a área do hall, havendo uma licitação em curso,
para esta finalidade.
Não obstante inexistir proteção de acrílico entre as mesas dos
servidores da Secretaria, atualmente, o trabalho é exercido remotamente, com a
presença de apenas 1 (um) servidor, por dia de expediente, em sistema de
rodízio, o que torna desnecessário o equipamento de proteção.
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Verificou-se a inexistência de rampas de acesso a cadeirantes, bem
como de elevador para o acesso aos gabinetes dos Juízes e às respectivas
assessorias, localizados no piso superior, a que se chega, apenas, através de
escadas. Mencionou-se haver um projeto para a acessibilidade, mediante a
aquisição de elevador, junto à Secretaria de Administração da Seção Judiciária.
Considerando que apenas os gabinetes dos Juízes e a sala da assessoria são
instalados no primeiro andar, ficando os demais setores no térreo, a
acessibilidade na parte interna da unidade fica menos prejudicada, do ponto de
vista do atendimento para os casos específicos de restrições na locomoção, já
que tanto os Magistrados quanto os assessores se deslocam ao térreo para
atender ao público, fazer audiências, entre outras atividades.
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Quanto às questões afetas à sustentabilidade, verificou-se a
existência de poço artesiano para regar a jardinagem e lixeiras para o
recolhimento de recicláveis.

Foram apontadas a digitalização de todos os processos e a adoção
do home office como medidas de sustentabilidade, e, quanto ao teletrabalho,
referenciou-se não ter havido queda da produtividade, pois já havia um modelo
de trabalho remoto implantado, realizando-se, atualmente, reuniões periódicas
com os servidores, pelo Microsoft Teams, para acompanhamento dos trabalhos
e interação social.
Registrou-se a necessidade de se ter um profissional da TI em plantão
exclusivamente na unidade.
Foi dito que, independentemente de agendamento, o servidor da
secretaria, que está de plantão no expediente, faz o atendimento ao público. No
momento da correição, foi realizado atendimento presencial.
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Relatou-se que, no momento presente, as audiências são realizadas
por videoconferência ou de modo híbrido, quando necessário, para atender os
excluídos digitais e/ou a requerimento das partes. A unidade conta com 2 (duas)
salas de audiências e 2 (duas) salas de testemunhas, além de 1 (uma) sala para
audiência de conciliação. Informou-se que não há processos com audiências
represadas, com exceção dos feitos de JEF.
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Acerca das perícias, negou-se a existência de demanda reprimida
aguardando esse tipo de providência. Registrou-se a dificuldade de se encontrar
peritos especializados em Psiquiatria e outras especialidades, em razão do baixo
valor da tabela judicial para pagamento dos honorários periciais. Há 2 (duas)
salas disponíveis para realização de perícias, in loco, entretanto, em virtude da
pandemia do COVID19, não estão sendo utilizadas.
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Quanto à parte processual, a unidade destacou, ainda, não mais
haver processos físicos em tramitação e que, no seu acervo, existem ações civis
públicas referentes a tema sensível, de Direito Ambiental local. A respeito disso,
foi mencionado que está programada, fora da pauta ordinária de audiências, a
realização de mutirão para aproximadamente 120 (cento e vinte) ACPs, entre
setembro e outubro de 2021, que são referentes à intervenção humana em áreas
ambientalmente protegidas (praias e vegetação típica).
Afirmou-se, também, inexistir represamento de cartas precatórias
recebidas, registrando-se, porém, a dificuldade no cumprimento, quando
deprecadas diligências para a Justiça Estadual de Sergipe. Pontuou que já
houve várias tentativas, sem sucesso, de cooperação, no sentido de possibilitar
o acesso ao sistema eletrônico, para fins de acompanhamento direto das cartas,
sem que seja necessária a expedição de vários ofícios, para esta finalidade, bem
como a realização de inúmeras ligações telefônicas, para cobrança de
informações.
Reputa-se emergente uma nova tentativa de cooperação, no sentido
de viabilizar o acesso ao sistema de acompanhamento para cumprimento de
cartas precatórias deprecadas à Justiça Estadual, mesmo porque, com o
advento da pandemia, a ampliação dos sistemas tecnológicos, bem em face do
tempo decorrido entre última tentativa de solução conjunta, aproximadamente
em 2017, possivelmente, sobrelevaria as chances de se pautar em novo
momento da atualidade e do corporativismo institucional.
Acerca da parte criminal, apontaram-se a existência de menos de 40
(quarenta) execuções penais, todas em curso no SEEU; a alimentação dos
sistemas de informação pertinentes; a realização de audiências de custódia por
videoconferência; e a presença de salas de custódia masculina e feminina na
unidade.
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No que toca à Contadoria, foi dito que os cálculos, em sua grande
maioria, são elaborados pelo Técnico Judiciário – Área Segurança e Transporte
Genilson
Ferreira
da
Silva,
que,
além
do
mister
da
vigilância/segurança/monitoramento eletrônico, auxilia na feitura de contas de
menor complexidade. Para cálculos mais complexos, os feitos são remetidos ao
Contador Judicial da sede (SJSE). Negou-se a existência de demandas
represadas, aguardando elaboração de cálculos.
Também não foram relatadas pendências, em relação ao
cumprimento de mandados, conquanto tenha sido registrada a necessidade de
ampliação do perímetro de locomoção do Oficial de Justiça, para atendimento
de áreas não tão longínquas, mas que ultrapassam a quilometragem padrão.
Quanto ao diálogo interinstitucional, pontuou a deficiência da
Defensoria Pública da União, que não atende à demanda dos seus assistidos,
encaminhando-os à Subseção, sem orientação sobre o pleito e/ou sem
direcionamento das necessidades manifestadas pelos hipossuficientes. Não há
comparecimento de defensores públicos na Subseção, mesmo em situações de
audiências presenciais. Apontou-se que tramita uma ACP, a respeito da
ausência de atendimento da DPU na jurisdição da Estância (Processo nº
0800123-61.2018.4.05.8502), registrando-se pleito para que a CorregedoriaRegional da Justiça Federal da 5ª Região se comunique com a DPU, de modo a
se construir uma solução para suprir essa deficiência.
7.7.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
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Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a maior parte dos processos correicionados apresenta trâmite
regular e as pequenas inconsistências verificadas em alguns poucos feitos não
têm qualquer força comprometedora do bom funcionamento da unidade
jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto;
b) A unidade deve continuar priorizando os processos abrangidos
pelas Metas definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram
cumpridas pela Vara (notadamente as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu
atingimento;
c) A unidade deve continuar acompanhando os feitos mais antigos ou
sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
d) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.7.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.8 8ª Vara Federal - Lagarto
7.8.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 8ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 12.011, de
04/08/2009, e implantada pela Resolução TRF5 nº 9/2013.
A Subseção Judiciária de Lagarto, que alberga a 8ª Vara Federal,
situa-se na Praça Rui Mendes, nº 21, Centro, no Município de Lagarto, no
primeiro andar de prédio pertencente ao Instituto Nacional de Seguro Social.
Ao tempo da correição de 2019, já se apontava a inadequação das
instalações da Subseção, consoante se infere do relatório correspondente, no
qual se consignou: “Quanto às instalações físicas da 8ª Vara Federal, no que
pese a realização de reforma no momento da visita da equipe da Corregedoria,
convém ressaltar a precariedade do prédio onde esta funciona, cedido pelo
INSS, com acesso apenas por escadas, dificultando o trânsito de pessoas com
mobilidade reduzida, conforme descrito no relatório da Correição anterior. O
magistrado tem de descer ao pavimento térreo quando há necessidade de
realizar audiência com pessoa que seja portadora de necessidades especiais.
Também não dispõe de elevadores para acesso ao piso no qual funciona a
Vara”. A situação de precariedade persiste.
Dentro de sua jurisdição, à 8ª Vara Federal compete processar e
julgar todas as causas de competência da Justiça Federal, inclusive execuções
fiscais, execuções penais e causas previstas na Lei nº 10.259/2001, contando,
para isso, com um JEF Adjunto.
O expediente ordinário da 8ª Vara Federal de Sergipe é das 8 (oito)
às 18 (dezoito) horas.
7.8.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 8ª Vara Federal é constituído por 1 (um) Juiz
Federal; 18 (dezoito) servidores efetivos (dos quais 8 (oito) são Técnicos
Judiciários – Área Administrativa, 5 (cinco) são Analistas Judiciários – Área
Judiciária, 1 (um) é Analista Judiciário – Área Administrativa, 2 (dois) são
Analistas Judiciários – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal e 2 (dois) são Técnicos Judiciários – Área Administrativa –
Especialidade Segurança e Transporte); e 1 (um) servidor requisitado de outro
órgão. Não há Juiz Federal Substituto lotado na unidade.
7.8.2.1 Magistrados federais
O Juiz Federal Jailsom Leandro de Sousa exerce a magistratura
desde 25/04/2001, estando em atuação na 8ª Vara Federal desde 07/05/2013.
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Outrossim, foi Coordenador Seccional da Central de Conciliação da
Seção Judiciária de Sergipe de 06/05/2015 a 15/10/2019 (Ato nº 235/2015 do
TRF5, Atos nºs 459/2017, 151/2018 e 398/2019 da Presidência do TRF5).
É representante da Seção Judiciária de Sergipe no Núcleo de
Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desde
20/05/2021, nos termos da Resolução Pleno/TRF5 nº 13, de 19/05/2021.
Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, o magistrado esteve afastado
pelos seguintes motivos e períodos: a) Férias: de 16/10 a 14/11/2019 (Ato nº
672/CR, de 26/09/2019); de 18/05 a 16/06/2020 (Ato nº 218/CR, de 28/04/2020);
de 16/09 a 15/10/2020 (Ato nº 385/CR, de 09/09/2020); de 18/01 a 06/02/2021
(Ato nº 501/CR, de 04/12/2020); b) Para participar do 2° Curso Nacional: O juiz
e os desafios do processo coletivo, promovido pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, em Brasília-DF (Ato nº
548/CR, de 24/07/2019): de 14 a 16/08/2019; c) Para participar de ação
educacional relativa à Segurança Institucional de Magistrados, promovida pelo
Conselho da Justiça Federal, em Porto Alegre/RS (Ato nº 780/CR, de
27/11/2019).
O magistrado não exerce atividade docente.
Não reside na região metropolitana em que se localiza a 8ª Vara
Federal, contando com autorização para tanto, concedida pelo TRF5, nos autos
do PA SEI nº 0001700-54.2018.4.05.7000.
Embora haja o cargo público, não houve o provimento do cargo de
Juiz Federal Substituto na unidade, desde a instalação da Vara, em 21/03/2013.
7.8.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 8ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Cláudia Maria
Rodrigues da
Trindade

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Farmácia e
Direito

Daniel Bezerra
Bohrer

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Daniela Matos
de Oliveira

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Ciências
Contábeis
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Darlene Lima
Santos

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Ciências
Contábeis

Débora Sonaly
Borges Santos

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Emerson
Andrade
Mendes

Analista
Judiciário –
Área Judiciária
– Especialidade
Oficial de
Justiça
Avaliador

Não

Superior
completo

Direito

Erick Lima
Lustosa

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

Não

Superior
completo

Direito e
Administração

Igor da Costa
Cunha

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Direito

Igor de Souza
Melo

Analista
Judiciário –
Área
Administrativa

CJ-03

Superior
completo

Direito

Luciana Chagas
Scapolatempore
Bernis

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa
(Especialidade
Segurança e
Transporte)

Não

Superior
completo

Gestão de
Recursos
Humanos

Márcio Vinícius
Passos Moreira

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Maria Alice
Ribeiro Lima de
Menezes

Analista
Judiciário –
Oficial de
Justiça
Avaliador

FC-04

Superior
completo

Ciências
Contábeis

Mávio Carozo
Alves

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa
(Especialidade
Segurança e
Transporte)

Não

Superior
completo

Tecnólogo em
Segurança
Pública
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Michelle Maia
de Oliveira

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Paulo Henrique
de Oliveira
Goes

Analista
Judiciário –
Área Judiciária
– Especialidade
Oficial de
Justiça
Avaliador

Não

Superior
completo

Direito

Simone
Carvalho dos
Santos

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Odontologia e
Direito

Thiago Araújo
Souza Côrtes

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Thyago Lúcio
Augusto dos
Santos

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Tecnologia em
Saneamento
Ambiental

Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a 8ª Vara
Federal conta, ainda, com o seguinte servidor requisitado de outro órgão:
NOME

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM

Cléverton Bispo Santos

Ensino Médio

Polícia Militar de Sergipe (Policial Militar)

Quanto ao servidor requisitado, consignou-se que está
temporariamente exercendo as suas atribuições, até ulterior deliberação, na
Seção de Segurança Institucional e Transportes/Núcleo de Administração,
localizada na sede em Aracaju/SE (PA SEI nº 0001057-64.2021.4.05.7300), haja
vista que, em virtude da pandemia do COVID19, ele seria melhor aproveitado na
aludida Seção, já que ocorreu drástica redução nos deslocamentos do
Magistrado e de necessidade de segurança pessoal, desde a implantação das
audiências 100% (cem por cento) virtuais ou híbridas.
Na unidade, não há servidores sem vínculo com o serviço público,
nem servidores cedidos, em auxílio, por outros órgãos.
Ademais, na unidade, não há cargos efetivos nem funções
gratificadas vagos.
7.8.3 Estruturação da unidade
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Entre os servidores da 8ª Vara Federal de Sergipe, 15 (quinze)
exercem suas atribuições na Secretaria e 4 (quatro) trabalham no Gabinete do
Juiz.
7.8.3.1 Secretaria
A Secretaria da 8ª Vara Federal é organizada nos seguintes setores:
Cível/Execução Fiscal/Criminal, Juizado, Contadoria e Direção.
O Setor Cível/Execução Fiscal/Criminal funciona como um único e é
composto por 3 (três) servidores, Cláudia Maria Rodrigues da Trindade, Michelle
Maia de Oliveira Vasconcelos e Thiago Araujo Souza Côrtes. Os 3 (três)
servidores elaboram minutas de despacho, decisão e sentenças extintivas;
conferem e dão andamento ao processo, observando os prazos legais; redigem
e expedem os mandados, ofícios e documentos legais; procedem à juntada das
petições, requerimentos e demais documentos referentes aos feitos em
tramitação no setor; cumprem e fazem cumprir as determinações judiciais, bem
como a legislação vigente; atuam como assistentes em audiência; atendem às
partes e advogados; elaboram RPV/Precatório; dirigem, fiscalizam e orientam as
atividades do setor, bem como controlam a pauta de audiência.
A Secretaria do Juizado é integrada, atualmente, por 5 (cinco)
servidores (a Supervisora Titular do JEF, Darlene Lima Santos, está de licença
à gestante): a) Daniela Matos de Oliveira; b) Erick Lima Lustosa; c) Igor da Costa
Cunha; d) Maria Alice Ribeiro Lima de Menezes; e) Thyago Lúcio Augusto dos
Santos.
A divisão das atividades na Secretaria do Juizado se dá por dígitos e
tarefas, tais como, marcação e controle de pauta de audiências, marcação e
controle de pauta de perícia e controle de devolução de laudo pericial. As
suscitadas tarefas e os dígitos são divididos entre os servidores, de acordo com
a complexidade, inclusive entre as servidoras Daniela Matos e Thyago Lúcio,
que atuam também na contadoria. Dessa divisão, excetua-se o servidor Erick
Lima Lustosa, que desenvolve tarefas específicas, quais sejam, análise inicial,
confecção de expedientes e minutas de sentenças extintivas sem resolução de
mérito. Os demais servidores realizam marcação de audiências/perícias; análise
de laudo pericial; elaboração da planilha de cálculo para audiência; assistência
do Magistrado em audiência; elaboração de RPV/alvará; minutas de despachos
e atos ordinatórios; elaboram minutas de sentenças homologatórias e de
extinção sem resolução de mérito; certificação de trânsito; pagamento de
honorários periciais; arquivamento de processos; atendem às partes e
advogados.
A Contadoria é composta por 2 (dois) servidores: a) Daniela Matos de
Oliveira; b) Thyago Lúcio Augusto dos Santos (em treinamento).
Ambos têm como atribuição a elaboração da planilha de cálculos de
todos os processos em que for necessária. Os dígitos estão com a servidora
Daniela, que repassa algumas tarefas específicas para o servidor Thyago Lúcio,
quando vislumbra necessidade e adequação.
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Por fim, a Direção. O diretor de secretaria é Igor de Souza Melo, que
tem como atribuições executar, dirigir, supervisionar e fiscalizar todas as
atividades afetas à Secretaria, fazendo com que sejam atendidas as normas
processuais e legais vigentes, orientando e instruindo os servidores lotados na
Vara. Supervisionar a recepção, autuação de ações, movimentação dos feitos,
guarda e conservação dos processos e demais papéis que tramitem pela
Secretaria da Vara e Gabinete do Juiz. Supervisionar o protocolo, o registro e o
andamento dos feitos observando os prazos legais. Controlar a remessa à
Instância Superior, observados os prazos de lei, dos processos em grau de
recurso. Realizar as diligências determinadas pelos Juízes e Corregedores.
Fornecer dados para a estatística. Assessorar o Juiz nos assuntos da alçada da
Secretaria da Vara.
7.8.3.2 Gabinete do juiz federal
O Gabinete é composto por 4 (quatro) assessores.
Como há apenas um Magistrado federal na unidade, a divisão de
atividades entre os assessores não se dá por feitos distribuídos ao Juiz Titular e
ao Juiz Substituto, mas sim por dígito: Daniel Bezerra Bohrer fica com os dígitos
0 e 1 (está em treinamento no Setor); Débora Sonaly Borges Santos fica com os
dígitos 2 e 7; Simone Carvalho dos Santos fica com os dígitos 3 e 4; e Márcio
Vinícius Passos Moreira fica com os dígitos 8 e 9.
Os dígitos 5 e 6 são repartidos entre os últimos 3 (três) assessores de
forma proporcional, 1/3 (um terço) para cada.
Além disso, a servidora Débora Sonaly Borges Santos tem a
atribuição de coordenar a Assessoria e elaborar, mensalmente, um relatório
acerca de todos os processos julgados em cada mês.
Cabe destacar, por fim, que todos os assessores elaboram minutas
de despachos, decisões e sentenças; efetuam pesquisas na doutrina, na
jurisprudência e na legislação vigente, para dar suporte a suas atividades ou
sempre que solicitado pelo Juiz.
Abre-se um parêntese para informar que a Seção de Apoio
Administrativo faz parte do Gabinete do Juiz Federal Diretor da Subseção. O
referido apoio é composto por 4 (quatro) servidores: a) Thiago Araújo Souza
Cortes, supervisor, que, além das atribuições de Secretaria, formula pedidos
para a aquisição de material de expediente ou material junto ao setor de
Patrimônio; realiza controle e fiscalização dos bens patrimoniais da Subseção,
bem como garante a devida manutenção dos bens; insere e gerencia
documentos no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e
processos administrativos (SEI); b) Mávio Carozo Alves e Luciana Chagas
Scapolatempore Bernis, Agentes de Segurança, e Cleverton Bispo Santos, o
policial militar requisitado, que zelam pela segurança do Magistrado, dos
servidores, dos visitantes, das instalações e dos bens patrimoniais do órgão,
como também garantem a adequada condução de veículos oficiais; controlam a
entrada e saída de pessoas e bens, realizam rondas para a verificação das
condições das instalações; executam atividades de prevenção e combate a
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incêndios; realizam a distribuição processual, bem como distribuem mandados
aos oficiais de justiça; e protocolam petições/documentos.
7.8.4 Organização e controle dos processos
Quanto ao sistema adotado para a organização dos processos na
Secretaria da Vara, foi dito que são organizados em pastas e subpastas nos
sistemas Creta e PJe, a fim de que o fluxo tenha uma ordem lógica de prosseguir.
Além disso, sendo o processo urgente (medicamento, réu preso etc), há
pastas/subpastas específicas com o nome “Urgente”.
Os processos em regra são movimentados com respeito à ordem
cronológica, observando-se as prioridades legais e evitando que passem mais
de 10 (dez) dias sem movimentação (se processo do JEF) ou de 15 (quinze) dias
sem movimentação (se processo do Juízo Comum).
Quanto à ordenação dos processos conclusos para julgamento,
respeita-se a ordem cronológica, observando-se as prioridades legais e
evitando-se que os processos passem mais de 30 (trinta) dias para análise.
Quanto aos métodos de controle e situação do acervo de processos,
foi mencionado que se afere, mensalmente, a quantidade de processos que
entrou no mês anterior (distribuídos, recebidos da TR/TRF5, reativados), a fim
de que, no mês em curso, saiam processos (arquivados, remetidos à TR/TRF5)
em quantidade igual ou superior. Utiliza-se planilha, preenchida mensalmente,
com o número de entradas e de saídas de processos por sistema.
Afirmou-se que há fixação de metas periódicas de produtividade.
Além da meta geral de controle, há metas específicas por setor. Na Secretaria
do Juizado Especial Federal, movimentar todos os processos no prazo de até 10
(dez) dias (analisar iniciais, elaborar RPVs/alvarás, dar cumprimento às
determinações judiciais etc); na Secretaria do Juízo Comum, movimentar todos
os processos no prazo de até 15 (quinze) dias (analisar iniciais, elaborar
Precatórios, dar cumprimento às determinações judiciais etc); na Contadoria,
todos os cálculos devem ser elaborados em até 30 (trinta) dias; na Assessoria,
o prazo para analisar processos conclusos é de 30 (trinta) dias. Porém,
estabeleceu-se cronograma de redução gradual do prazo, a fim de que, a partir
de 2022, as minutas de decisões/sentenças comuns sejam elaboradas em até
10 (dez) dias e as decisões/sentenças complexas (ACPs, penais etc) em até 25
(vinte e cinco) dias. O controle de produtividade ocorre semanalmente: os
servidores enviam relatório via e-mail, na sexta-feira ou no dia útil anterior (se
feriado na sexta), à Direção de Secretaria, informando se houve ou não o
cumprimento das metas, tendo o Diretor o encargo de aferir, na outra semana, o
cumprimento ou não por parte do servidor respectivo. Além disso, no início do
mês seguinte, informa-se se a meta de controle do acervo foi ou não alcançada.
7.8.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Anteriormente à adoção do home office, em decorrência da pandemia
do COVID19, o controle de frequência dos servidores se dava de 2 (duas)
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formas: ponto eletrônico, para os que trabalhavam presencialmente, e
atingimento das metas estabelecidas, para os servidores que estavam em
teletrabalho (respeitado sempre o percentual estabelecido na Resolução
Pleno/TRF5 n° 13/2018, que alterou a Resolução Pleno/TRF5 n° 16/2016).
Afirmou-se que, antes da pandemia, já havia 11 (onze) servidores em
teletrabalho, em alguns dias da semana. Isso porque o limite diário era de
apenas 8 (oito) servidores em trabalho remoto (40% (quarenta por cento) do
total, conforme a Resolução Pleno/TRF5 n° 13/2018, que alterou a Resolução
Pleno/TRF5 n° 16/2016). Em relação a esses servidores, as metas eram
definidas por Setor, sendo que o controle de produtividade era o atingimento ou
não das metas por cada servidor (este ficava responsável por enviar um relatório
semanal por e-mail e a aferição era feita pelo Diretor de Secretaria de forma
personalizada e mensal, já que cada servidor é responsável por dígitos).
Com a adoção do home office integral, por efeito da pandemia, o
acompanhamento das atividades dos servidores passou a ser feito pelo
atingimento das metas. Estas são para o Setor, mas a aferição é feita pelo Diretor
de Secretaria de forma personalizada, já que cada servidor é responsável por
dígitos. O controle de produtividade ocorre semanalmente: os servidores enviam
um relatório, via e-mail, à Direção de Secretaria, informando se houve ou não o
cumprimento das metas, tendo o Diretor o encargo de aferir na outra semana o
cumprimento ou não por parte do servidor respectivo. Além disso, no início do
mês seguinte, informa-se se a meta de controle do acervo foi ou não alcançada
Durante a pandemia, foi mantido o trabalho presencial diário apenas
dos Agentes de Segurança por todo o período pandêmico. No período
compreendido entre 18/03 e 04/10/2020, como estavam suspensas as
audiências (Portaria da Direção do Foro nº 39/2020), a atividade dos Agentes
compreendia tão somente garantir a segurança da terceirizada da limpeza, bem
como resguardar o patrimônio e a estrutura da unidade. A partir de outubro/2020,
com fundamento na Portaria da Direção do Foro nº 93/2020, as audiências
retornaram de maneira presencial [3 (três) vezes na semana, havia um servidor
para auxiliar o Magistrado nas assentadas]; por sua vez, o atendimento
presencial só retornou em 01/03/2021 (Portaria da Direção do Foro nº 12/2021)
e logo foi suspenso em virtude do aumento dos casos em Sergipe (Portaria da
Direção do Foro nº 17/2021), razão pela qual, também em 03/2021, as
audiências passaram a ser feitas de forma híbrida.
Atualmente, há atendimento ao público por, pelo menos, 1 (um)
servidor, no período de 8 (oito) às 15 (quinze) horas (Portaria da Direção do Foro
nº 81/2021); permanecem indo para a unidade os 2 (dois) agentes de segurança;
as audiências têm sido feitas, em regra, de forma 100% (cem por cento) virtual,
mas os advogados, se não tiverem estrutura própria, podem solicitar a realização
da audiência diretamente da Vara (levando as partes e testemunhas). No que
diz respeito às perícias médicas, vêm sendo realizadas nos consultórios médicos
(e não, na Vara).
Consignou-se que o impacto inicial da pandemia nos trabalhos da
Vara foi o grande represamento das pautas de perícias e de audiências, bem
como a diminuição da expedição de cartas aos citandos/intimandos, atividades
eminentemente presenciais. Com o retorno destas atividades, aos poucos, a
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situação vem se normalizando. Além disso, para amenizar o grande
represamento das audiências de instrução, foi adotado novo procedimento na
Vara, denominado de Registro Audiovisual de Condições de Vida e de Trabalho,
como prova oral. A prática informada foi expressamente recomendada pela
Presidência do TRF5, em reunião realizada pela Juíza Auxiliar da Presidência
com os Juízes Federais dos JEFs, por videoconferência, em 10/08/2020, a partir
da ideia do Juiz Federal Fernando Ximenes, que a implantou originalmente na
Região, na 25ª Vara Federal de Pernambuco, em Goiana, por sua vez, inspirado
na experiência da Vara Federal de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ressaltou-se
que, após adaptações para peculiaridades locais, o procedimento tem sido
exitoso e já foram designados 791 (setecentos e noventa e um) Registros
Audiovisuais até o momento (06/08/2021).
No mais, as demais atividades não sofreram grandes impactos, haja
vista que o teletrabalho já havia sido implementado na unidade antes do início
da pandemia e o acervo já se encontrava digitalizado desde 20/12/2019. O
atendimento ao público vem se efetivando através do e-mail, durante todo o
período pandêmico (a Seção Judiciária não adotou o telefone como meio de
contato) e do Balcão Virtual desde 15/03/2021, o qual ainda é de pouca procura.
O atendimento presencial só retornou em 01/03/2021 (Portaria da Direção do
Foro nº 12/2021) e logo foi suspenso em virtude do aumento dos casos de
COVID19 em Sergipe (Portaria da Direção do Foro nº 17/2021). Atualmente, sem
prejuízo do atendimento eletrônico (e-mail e BalcãoVirtual), há atendimento
presencial (e também telefônico) ao público por, pelo menos, 1 (um) servidor no
período de 8 (oito) às 15 (quinze) horas (Portaria da Direção do Foro nº 81/2021).
No momento presente, há apenas 1 (uma) servidora afastada, por
motivo de licença à gestante (PA SEI nº 0001137-28.2021.4.05.7300).
7.8.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 8ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de
processos, ressaltando que, atualmente, todos os seus processos são
eletrônicos (não havendo mais feitos físicos desde 20/12/2019) e todos eles são
de competência do único magistrado federal em atuação na Subseção:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses (em 01/08/2019)

Atualmente (em
04/08/2021)

Total

4.077 (total ajustado: 3.058)

5.203 (total ajustado: 3.745)

Fase de conhecimento
(exceto penal)

2.489 (total ajustado: 2.436)

3.511 (total ajustado: 3.196)

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

277 (total ajustado: 208)

370 (total ajustado: 245)

Processos de execução
(exceto penal)

1.276 (total ajustado: 388)

1.261 (total ajustado: 258)
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Ações penais

28 (total ajustado: 24)

31 (= total ajustado)

Processos de execução
penal

21 (= total ajustado)

24 (total ajustado: 15)

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 8ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:

8ª Vara Federal de Sergipe
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Distribuídos

Julgados

Arquivados

jul/21

jun/21

mai/21

abr/21

mar/21

fev/21

jan/21

dez/20

nov/20

out/20

set/20

ago/20

jul/20

jun/20

mai/20

abr/20

mar/20

fev/20

jan/20

dez/19

nov/19

out/19

set/19

ago/19

0

Tramitação ajustada

Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve aumento do
acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o acervo em
tramitação na unidade era de 3.156 (três mil, cento e cinquenta e seis)
processos, ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era
de 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) processos, o que resulta uma
diferença a maior de 683 (seiscentos e oitenta e três) feitos, situação que está a
exigir um esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da reversão
dessa tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse acervo.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 535 (quinhentos e trinta e cinco), em 06/08/2021.
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 9 (nove).
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 575
(quinhentos e setenta e cinco). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
236

SISTEMA CRETA
Processos sobrestados

Motivo do sobrestamento

231

ADI 5090-STF - Afastamento da TR como
índice de correção monetária dos saldos das
contas de FGTS. Determinação de
suspensão.

16

Tema 1095-STF - Adicional 25% Diverso de
Aposentadoria por Invalidez.

6

Tema 1102-STF e Tema 999-STJ Aguardando
trânsito
em
julgado
"possibilidade de aplicação da regra definitiva
prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na
apuração do salário de benefício, quando
mais favorável do que a regra de transição
contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos
segurados que ingressaram no sistema antes
de 26.11.1999 (data de edição da Lei
9.876/1999)".

5

Tema 1031 –STJ - – “Possibilidade de
reconhecimento
da
especialidade
da
atividade de vigilante, exercida após a edição
da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997,
com ou sem o uso de arma de fogo”.

2

Tema 1070-STJ – “Possibilidade, ou não, de
sempre
se
somar
as
contribuições
previdenciárias para integrar o salário-decontribuição, nos casos de atividades
concomitantes (artigo 32 da Lei n. 8.213/91),
após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu
as escalas de salário-base”.

1

Tema 261 TNU - "Saber se é possível aplicar
o índice-reajuste teto, previsto no art. 21, §3º,
da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do
primeiro reajustamento do benefício”.

1

PUIL 1316-STJ – “Saber se é devida a
incidência de Imposto de Renda sobre o valor
recebido pelos servidores da Petrobrás, a
título de auxílio-almoço”.

1

AGTR - 0500017-03.2021.4.05.9850 TRSE –
Declaração de incompetência. Acidente do
trabalho. Restabelecimento.

1

Por decisão judicial – Regularização do CPF
do autor – Fim do prazo em 09/09/2021.

SISTEMA PJE - CÍVEL
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Processos sobrestados

Motivo do sobrestamento

63

Suspensos em razão do art. 921, § 1º CPC quando o executado não possuir bens
penhoráveis, o juiz suspenderá a execução
pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se
suspenderá a prescrição.

3

Suspenso por convenção das partes,
parcelamento da dívida (cumprimento de
sentença e execução de título extrajudicial).

1

0800109-16.2014.4.05.8503
(Suspenso
enquanto aguarda alienação de imóvel no
000011959.2015.4.05.8503)

9

Aguarda julgamento de recurso no TRF.

1

Aguarda julgamento de recurso no STJ.

3

Suspensos em razão do Tema Repetitivo nº
997/STJ.

2

Suspensos em razão do Tema 386 STF
controvérsia referente à realização de etapas
de concurso público em datas e locais
diferentes dos previstos em edital por motivos
de crença religiosa do candidato.

4

Suspensos em razão do tema 1.011/STF e
1.039/STJ - suspensão dos processos que
tratem da fixação do termo inicial da
prescrição da pretensão indenizatória em
face de seguradora nos contratos, ativos ou
extintos, do Sistema Financeiro de Habitação
(Tema 1.039).

7

Suspensos em razão do Tema 1.039.

1

Suspensos em razão do tema 999 a afetação
da matéria pelo STJ, no bojo do tema
repetitivo 999, que após fixar tese, determinou
o sobrestamento em todo território nacional
durante
a
pendência
de
recurso
extraordinário representativo de controvérsia.
Suspensão do feito até que aquele Tribunal
decida em definitivo sobre a "possibilidade de
aplicação da regra definitiva prevista no art.
29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do
salário de benefício, quando mais favorável
do que a regra de transição contida no art. 3º
da Lei 9.876/1999, aos Segurados que
ingressaram no sistema antes de 26.11.1999
(data de edição da Lei 9.876/1999)".
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SISTEMA PJE – EXECUÇÃO FISCAL
Processos sobrestados

Motivo do sobrestamento

11

Aguarda julgamento de embargos ou de
recurso.

73

Sobrestamento por 1 ano - art. 40 da LEF.

121

Sobrestamento por parcelamento.

1

Sobrestamento por convenção das partes
moratória.

1

Tema 987 STJ “possibilidade da prática de
atos constritivos em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução
fiscal”.

1

Sobrestamento convenção das partes – art.
922, CPC.

SISTEMA SEEU
Processos sobrestados

Motivo do sobrestamento

9

Em observância à alteração do art. 15 da
Recomendação CNJ nº 62/2020, promovida
pela Recomendação CNJ nº 78, de 15.09.20,
que recomenda aos juízes de execução que
dispensem o comparecimento presencial nas
prestações de serviços à comunidade.

d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados: 0
(zero).
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 1.200 (um mil e duzentos), de 04/08/2019 a 04/08/2021. Consignou-se,
nesse tópico, que, no período compreendido entre 18/03/2020 e 04/10/2020, as
audiências estavam suspensas na Seção Judiciária de Sergipe (Portarias da
Direção do Foro nºs 39/2020 e 93/2020). Registrou-se, ainda, que, objetivando
desafogar a pauta de audiências, além do número de assentadas realizadas, foi
designada a realização de Registros Audiovisuais em 791 (setecentos e noventa
e um) processos do Juizado Especial Federal, a partir de 13/11/2020 até o
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momento (06/08/2021), o que resultou no julgamento mais célere. Essa opção,
por enfrentar a pauta de audiências, resultou no acúmulo de processos outros
na assessoria.
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas), 1 (uma) de 13 a 17/01/2020 e outra de 11 a 15/01/2021.
7.8.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
A unidade informou que as metas fixadas pelo CNJ estão sendo
cumpridas em parte. Em 2020, a Vara apenas não cumpriu as Metas 1 e 2 (esta
última foi cumprida em parte) e a Meta Específica CRIMINAL A. Já em relação a
2021, a Vara vem envidando esforços para terminar o ano cumprindo todas elas.
Por ora, a Meta 1 está cumprida; a Meta 2 está perto de ser cumprida; a Meta 3
está cumprida; a Meta 4 está perto de ser cumprida; a Meta 5 está perto de ser
cumprida; a Meta 6 está cumprida; a Meta 12 vem sendo cumprida; a Meta
CRIMINAL A, por ora, cumprida; a CRIMINAL B está cumprida; e a Meta
Específica, por ora, cumprida.
A pandemia da COVID-19 foi apontada como o motivo principal para
o não cumprimento da Meta 1. As necessárias restrições impostas resultaram na
desmarcação de 261 (duzentas e sessenta e uma) audiências no período (e
nenhuma foi marcada de 18/03/2020 até 18/10/2020) e no cancelamento de 270
(duzentas e setenta) perícias. Com o represamento das pautas de perícias e de
audiências, ficou difícil julgar mais processos que os distribuídos, inclusive
porque muitas sentenças são proferidas de forma oral nas audiências (isso
agrava o cumprimento dessa Meta, que é desafiadora por si só).
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): não cumprida, sendo distribuídos 3.454 (três mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro) processos e julgados 2.827 (dois mil, oitocentos e vinte e
sete).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: meta cumprida em parte. Em 12/2020, não havia processos
distribuídos até 31/12/2017, no JEF, que estivessem pendentes de julgamento.
Processo nº 0800160-90.2015.4.05.8503S: distribuído em 15/12/2016, e, por
entendimento do Juízo acerca da ausência de documentação suficiente ao
ajuizamento da ação, foi extinto, com indeferimento da inicial, em 01/02/2016.
Após recebimento da apelação, o processo foi baixado para cumprimento de
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diligências e remetido ao TRF5, em 19/01/2017. Em dezembro de 2017, o
processo retornou, após julgamento no Tribunal. A partir de então, o processo
passa por dilatado processo de instrução, mormente pelas discussões relativas
aos honorários periciais, bem assim acerca da possibilidade de levantamento
parcial da indenização expropriatória. Processo nº 0801579-57.2015.4.05.8500:
redistribuído da 9ª Vara, apenas em 02/08/2020. Processo distribuído em
01/09/2015, na 2ª Vara Federal de Sergipe. Em 02/03/2016, a competência foi
declinada para a 9ª Vara Federal de Sergipe. Em 17/07/2020, os autos foram
remetidos para a 8ª Vara Federal de Sergipe, em razão de conexão com o
Processo de nº 08000094-47.2014.4.05.8503. Com dilatada fase instrutória, em
razão da complexidade da demanda, bem assim da perícia (acrescente-se a
discussão acerca do pagamento dos honorários periciais). No momento, a
perícia aguarda apresentação de documentos complementares a serem
apresentados pela CEF. Em relação aos processos distribuídos até 31/12/2016
no Juízo Comum, meta batida com 117,65% (cento e dezessete inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) de cumprimento, conforme relatório
extraído do BI.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: meta cumprida. O percentual mínimo de 6% (seis por
cento) é alcançado com certa margem no ano corrente, 15,05% (quinze inteiros
e cinco centésimos por cento) na proporção dos processos em que houve
homologação de acordos, 520 (quinhentos e vinte), em relação aos distribuídos,
3.454 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro). Houve apenas 43 (quarenta
e três) audiências de conciliação no ano de 2020, em virtude da pandemia.
Entretanto, a fim de fomentar a conciliação, foram encaminhadas listas de
processos com maior chance de acordo, para que o INSS analisasse e, se fosse
o caso, apresentasse proposta nos respectivos feitos; bem como a CEF foi
intimada em todos os processos do JEF para apresentar proposta de acordo,
caso tivesse interesse. Houve mudança no fluxo de ações de benefícios
previdenciários por incapacidade, solicitação feita pelo próprio INSS, a fim de
que o processo só fosse remetido à autarquia para contestação, após a juntada
do laudo pericial. Tal modo de proceder tem como objetivo dar mais subsídios à
autarquia para que esta possa oferecer proposta de acordo, nos casos em que
entender possível. Além disso, incentiva-se a busca pelo acordo nas próprias
audiências de instrução, de sorte que, nestas, houve homologação de 118 (cento
e dezoito) acordos.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: meta cumprida em 142,86% (cento e
quarenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), conforme relatório
extraído do BI. Não havia processos distribuídos até 31/12/2017, nas
classes/assuntos supra que estivessem pendentes de julgamento.
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META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): meta cumprida em 250% (duzentos e
cinquenta por cento), no Juízo Comum, e em 144,09% (cento e quarenta e quatro
inteiros e nove centésimos por cento), no JEF, conforme relatório extraído do BI.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida. Não havia
ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 pendentes de julgamento. Conforme
relatório extraído do BI, meta batida com 117,65% (cento e dezessete inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) de cumprimento.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): cumprida. O processo relacionado com obra
pública paralisada, distribuído em 11/12/2019, foi julgado em 14/05/2020
(0800478-34.2019.4.05.8503).
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: quanto à Meta Criminal A (baixar), não foi cumprida, ficando o
percentual de cumprimento em 61,54% (sessenta e um inteiros e cinquenta e
quatro centésimos por cento). Em relação à Meta Criminal A (julgar), também
não foi cumprida, com grau de atingimento de 30,77% (trinta inteiros e setenta e
sete centésimos por cento). No que tange à Criminal B, não há ações penais
distribuídas até 31/12/2017 que sejam vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): cumprida, por
enquanto, sendo distribuídos 2.765 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco)
processos e julgados 2.781 (dois mil, setecentos e oitenta e um).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: próxima de ser cumprida. No JEF, em relação aos processos
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distribuídos até 31/12/2018, apenas ainda não foram julgados os feitos nºs
0502828-05.2018.4.05.8503S e 0502792-60.2018.4.05.8503. Com relação ao
Juízo Comum, a meta já está cumprida, em relação aos feitos distribuídos até
12/2016, no percentual de 114,29% (cento e quatorze inteiros e vinte e nove
centésimos por cento), e, em relação aos feitos distribuídos até 2017, a meta
está quase cumprida, em 95,59% (noventa e nove inteiros e cinquenta e nove
centésimos por cento), conforme relatório extraído do BI.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: cumprida. O percentual mínimo de 6% (seis por cento)
é alcançado com certa margem no ano corrente, 25,28% (vinte e cinco inteiros
e vinte e oito centésimos por cento), na proporção dos processos em que houve
homologação de acordo, 699 (seiscentos e noventa e nove), em relação aos
distribuídos, 2.765 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco). Houve atividades
de conciliação no primeiro semestre de 2021. A partir desse ano, houve
acréscimo, na pauta de audiências, de 2 (dois) processos diários de conciliação,
as quais são realizadas após as 10 (dez) audiências de instrução. Além disso, a
fim de fomentar a conciliação, foi mantida a mudança no fluxo de ações de
benefícios previdenciários por incapacidade, solicitação feita pelo próprio INSS,
a fim de que o processo só fosse remetido à autarquia para contestação, após a
juntada do laudo pericial. Tal modo de proceder tem como objetivo dar mais
subsídios à autarquia para que esta possa oferecer proposta de acordo, nos
casos em que entender possível. Outrossim, incentiva-se a busca pelo acordo
nas próprias audiências de instrução, de sorte que, nestas, houve homologação
de 144 (cento e quarenta e quatro) acordos.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: está quase cumprida, conforme relatório
extraído do BI, 95,24% (noventa e cinco inteiros e vinte e quatro centésimos por
cento) de cumprimento. Há apenas 1 (uma) ação de improbidade administrativa
distribuída até 31/12/2018 que ainda não foi julgada, mas que está com a
tramitação regular (0803165-18.2018.4.05.8503). Há apenas 1 (uma) ação penal
relacionada a crime contra a Administração Pública distribuída até 31/12/2018,
que não foi julgada, mas que está com a tramitação regular (080019545.2018.4.05.8503).
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: conforme relatório extraído do BI, a presente meta está em vias de ser
cumprida: em relação ao JEF, meta cumprida em 92,52% (noventa e dois inteiros
e cinquenta e dois centésimos por cento); em relação ao Juízo Comum, 79,53%
(setenta e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento).
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META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: cumprida: não há ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017 pendentes de julgamento. Conforme
relatório extraído do BI, meta cumprida em 117,65% (cento e dezessete inteiros
e sessenta e cinco centésimos por cento).
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): vem sendo cumprida. Os processos que possuem por objeto matéria
ambiental já foram todos julgados e se encontram na fase de cumprimento de
sentença (com tramitação regular), sendo eles: 0800005-24.2014.4.05.8503,
0800164-93.2016.4.05.8503 e 0800479- 24.2016.4.05.8503.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: quanto às Metas Criminais A (baixar e julgar), os percentuais de
cumprimento de ambas estão em 150% (cento e cinquenta por cento). No que
tange à Criminal B, não há ações penais distribuídas até 31/12/2018 que sejam
vinculadas aos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, à exploração sexual
e ao trabalho escravo.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
cumprida, até o momento, sendo distribuídos 2.084 (dois mil e oitenta e quatro)
processos e julgados 2.368 (dois mil, trezentos e sessenta e oito).
7.8.8 Correição anterior e autoinspeção
A unidade informou que houve observações/determinações, na
correição anterior (2019), e elas foram cumpridas. As Metas estabelecidas pelo
CNJ foram ainda mais priorizadas: cumpridas em grande parte, em 2020, em
que pese o impacto negativo da pandemia do COVID19, e, em 2021, quase
todas as metas ou já foram cumpridas ou estão em vias de ser (isso em
06/08/2021). Em relação a abreviar o tempo decorrido para prolação de
despacho/decisão/sentença, os processos conclusos não passavam mais de 30
(trinta) dias no Gabinete. Ocorre que, entre os meses de abril e maio do corrente
ano, foi determinado pelo Magistrado ao Gabinete que diligenciasse, à exceção
das urgências legais, exclusivamente nos processos previdenciários que
aguardavam sentenças com registros audiovisuais produzidos. As audiências,
na Justiça Federal de Sergipe, estavam suspensas, no período compreendido
entre 18/03/2020 e 04/10/2020, consoante as Portarias da Direção do Foro nºs
39/2020 e 93/2020, em virtude da pandemia do coronavírus. Diante desse
cenário, a pauta de audiências ficou por demais sobrecarregada. Tanto é que,
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em outubro de 2020, o Juizado Adjunto à 8ª Vara Federal/SE contava com 3.150
(três mil, cento e cinquenta) processos em tramitação, dos quais 1.175 (um mil,
cento e setenta e cinco) aguardando audiência de instrução. A fim de enfrentar
tal situação e minimizá-la, foi adotado novo procedimento na Vara, denominado
de Registro Audiovisual de Condições de Vida e de Trabalho, como prova oral,
que consiste na colheita do relato oral do autor em seu próprio local de trabalho,
por recurso audiovisual, ocasião em que ele poderá demonstrar ao juiz suas
condições de vida e de trabalho, inclusive apontando os seus meios de
produção. Nesse sentido, foi designada a realização de Registros Audiovisuais
em 791 (setecentos e noventa e um) processos do JEF, a partir de 13/11/2020
até o momento (06/08/2021). Quando a maior parte destes registros foi,
finalmente, apresentada, a unidade entendeu que tinham prioridade sobre os
demais que estavam no Gabinete (à exceção das urgências legais), pois, em
que pese terem sido conclusos após outros processos, aguardavam audiência
há mais de 1 (um) semestre, em decorrência direta da pandemia, e eram mais
antigos que o geral dos processos que estavam sendo sentenciados. Isso
resultou no julgamento mais célere de processos mais antigos, mas trouxe, como
consequência, o acúmulo de processos outros na assessoria.
Quanto à última autoinspeção, não foram fixadas metas ou fins a
serem perseguidos pela Vara.
7.8.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
A unidade apontou as seguintes boas práticas: a) Realização de
reunião com o advogado para apreciação das Tutelas Antecipadas. Esse
procedimento facilita a distinção entre os pedidos meramente protocolares e
aqueles que realmente têm fundamento e possibilita ao Magistrado analisar, de
maneira célere, tais pleitos; b) Respeitada a cronologia, caso o advogado tenha
mais de uma audiência do Juizado Especial Federal a ser realizada, procura-se
concentrar, em um mesmo dia, tais audiências, objetivando facilitar a vinda das
partes e a organização da agenda do advogado; c) Foi adotado novo
procedimento na Vara, denominado de Registro Audiovisual de Condições de
Vida e de Trabalho, como prova oral. A prática foi expressamente recomendada
pela Presidência do TRF5 em reunião realizada com os Juízes Federais dos
JEFs por videoconferência em 10/08/2020, a partir da ideia do Juiz Federal
Fernando Ximenes, que a implantou originalmente na Região, na 25ª Vara
Federal de Pernambuco, em Goiana, por sua vez, inspirado na experiência da
Vara Federal de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Após adaptações para as
peculiaridades locais, o procedimento tem sido exitoso e já foram designados
791 (setecentos e noventa e um) Registros Audiovisuais até o momento
(06/08/2021).
7.8.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 79 (setenta e
nove) processos eletrônicos, todos em tramitação no PJe ou no PJe 2.X.
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a) Processos em ordem:
0800172-94.2021.4.05.8503

0000747-17.2018.8.25.0011

0001720-14.2012.4.05.8501

0800081-38.2020.4.05.8503

0800142-93.2020.4.05.8503

0800157-62.2020.4.05.8503

0802597-40.2020.4.05.8500

0803165-18.2018.4.05.8503

0803233-65.2018.4.05.8503

0800079-05.2019.4.05.8503

0800195-45.2018.4.05.8503

0803096-83.2018.4.05.8503

0008675-92.2019.8.25.0040

0800278-56.2021.4.05.8503

0803569-44.2019.4.05.8500

0806644-91.2019.4.05.8500

0800037-87.2018.4.05.8503

0800043-89.2021.4.05.8503

0800074-46.2020.4.05.8503

0800207-54.2021.4.05.8503

0800039-28.2016.4.05.8503

0803100-23.2018.4.05.8503

0803148-79.2018.4.05.8503

0800033-55.2015.4.05.8503

0800438-23.2017.4.05.8503

0800135-77.2015.4.05.8503

0800160-90.2015.4.05.8503

0800019-37.2016.4.05.8503

0800040-76.2017.4.05.8503

0800056-30.2017.4.05.8503

0800058-97.2017.4.05.8503

0800100-49.2017.4.05.8503

0800101-97.2018.4.05.8503

0800113-48.2017.4.05.8503

0800215-36.2018.4.05.8503

0800227-50.2018.4.05.8503

0800248-94.2016.4.05.8503

0800255-86.2016.4.05.8503

0800326-88.2016.4.05.8503

0800327-73.2016.4.05.8503

0800399-60.2016.4.05.8503

0800400-45.2016.4.05.8503

0800418-32.2017.4.05.8503

0800420-36.2016.4.05.8503

0806420-27.2017.4.05.8500

0800489-68.2016.4.05.8503

0800492-23.2016.4.05.8503

0800592-75.2016.4.05.8503

0800594-45.2016.4.05.8503

0800602-22.2016.4.05.8503

0802812-75.2018.4.05.8503

0803022-29.2018.4.05.8503

0803024-96.2018.4.05.8503

0800021-12.2013.4.05.8503

0800036-73.2016.4.05.8503

0800045-35.2016.4.05.8503

0800046-54.2015.4.05.8503

0800066-45.2015.4.05.8503

0800148-76.2015.4.05.8503

0800182-51.2015.4.05.8503

0803082-02.2018.4.05.8503

0803083-84.2018.4.05.8503

0800256-32.2020.4.05.8503

0800329-04.2020.4.05.8503

0800338-63.2020.4.05.8503

0800009-95.2013.4.05.8503

0800276-28.2017.4.05.8503

0800139-07.2021.4.05.8503

0800324-21.2216.4.05.8503

0800398-75.2016.4.05.8503

b) Processo em ordem, no momento da correição, mas que mereceu
destaques ou algumas observações por situações anteriores:
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Número do processo

Observações

0803084-69.2018.4.05.8503

Demora para o cumprimento de decisão/despacho/tutela
de urgência. Deixa-se de determinar providência, porque
já houve, em 14/07/2021, a expedição de mandado de
intimação para a parte ré, da sentença proferida em
23/03/2021.

0800095-27.2017.4.05.8503

Despacho de 11/02/2021 determinou a expedição
carta precatória. A carta apenas foi enviada
10/05/2021. Comprovantes nos autos de consulta
sistema do TJSE, para fins de acompanhamento
cumprimento do expediente.

de
em
ao
do

c) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo

Providência

0800325-06.2016.4.05.8503

Regularizar em 20 (vinte) dias

0800022-94.2013.4.05.8503

Regularizar em 20 (vinte) dias

d) Demora para prolação de despacho/decisão diversa:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0800310-32.2019.4.05.8503

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Ausência de certidão do
decurso de prazo para
apresentação das alegações
finais da ré Kelly Batista.
Conclusão há mais de 30
(trinta) dias.

0800274-58.2017.4.05.8503

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Concluso desde 30/06/2021.

dias:

e) Processo sem movimentação na Secretaria há mais de 30 (trinta)

Número do processo
0803008-45.2018.4.05.8503

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Decurso do prazo da
suspensão do dever de
apresentação periódica em
juízo, do beneficiário (v.
despacho de id. 3579367).
Solicitar ao juízo deprecante
informações
sobre
a
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validade da medida, tendo
em vista o lapso temporal da
CPR, em auto de prisão em
flagrante, há mais de 2 (dois)
anos.

f) Retificar autuação:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0000073-36.2016.4.05.8503

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Alteração
da
classe
processual (fase de execução
de pena) e migração ao
SEEU.

0800153-59.2019.4.05.8503

Regularizar em 20 (vinte)
dias

B) Da unidade, foram correicionados, via Creta, 151 (cento e
cinquenta e um) processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
0500003-20.2020.4.05.8503

0500004-05.2020.4.05.8503

0500011-60.2021.4.05.8503

0500012-45.2021.4.05.8503

0500013-30.2021.4.05.8503

0500014-49.2020.4.05.8503

0500015-34.2020.4.05.8503

0500015-97.2021.4.05.8503

0500017-04.2020.4.05.8503

0500018-52.2021.4.05.8503

0500019-71.2020.4.05.8503

0500022-26.2020.4.05.8503

0500025-78.2020.4.05.8503

0500027-48.2020.4.05.8503

0500043-02.2020.4.05.8503

0500044-84.2020.4.05.8503

0500046-54.2020.4.05.8503

0500049-09.2020.4.05.8503

0500061-23.2020.4.05.8503

0500065-60.2020.4.05.8503

0500068-15.2020.4.05.8503

0500074-22.2020.4.05.8503

0500078-59.2020.4.05.8503

0500081-14.2020.4.05.8503

0500092-43.2020.4.05.8503

0500105-42.2020.4.05.8503

0500108-94.2020.4.05.8503

0500115-86.2020.4.05.8503

0500125-33.2020.4.05.8503

0500127-03.2020.4.05.8503

0500131-40.2020.4.05.8503

0500132-25.2020.4.05.8503

0500135-77.2020.4.05.8503

0500137-47.2020.4.05.8503

0500141-84.2020.4.05.8503

0500146-09.2020.4.05.8503

0500152-16.2020.4.05.8503

0500154-83.2020.4.05.8503

0500159-08.2020.4.05.8503

0500161-75.2020.4.05.8503

0500162-60.2020.4.05.8503

0500169-52.2020.4.05.8503
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0500174-74.2020.4.05.8503

0500179-96.2020.4.05.8503

0500183-36.2020.4.05.8503

0500185-06.2020.4.05.8503

0500186-88.2020.4.05.8503

0500188-58.2020.4.05.8503

0500190-28.2020.4.05.8503

0500193-80.2020.4.05.8503

0500194-65.2020.4.05.8503

0500197-20.2020.4.05.8503

0500201-57.2020.4.05.8503

0500202-42.2020.4.05.8503

0500215-41.2020.4.05.8503

0500224-03.2020.4.05.8503

0500256-08.2020.4.05.8503

0500289-95.2020.4.05.8503

0500505-56.2020.4.05.8503

0500516-85.2020.4.05.8503

0500573-40.2019.4.05.8503

0500621-62.2020.4.05.8503

0500653-67.2020.4.05.8503

0500726-39.2020.4.05.8503

0500948-41.2019.4.05.8503

0501068-84.2019.4.05.8503

0501460-24.2019.4.05.8503

0501563-31.2019.4.05.8503

0501666-38.2019.4.05.8503

0501960-90.2019.4.05.8503

0501971-22.2019.4.05.8503

0502047-46.2019.4.05.8503

0502087-28.2019.4.05.8503

0502196-42.2019.4.05.8503

0502198-12.2019.4.05.8503

0502204-19.2019.4.05.8503

0502207-71.2019.4.05.8503

0502231-02.2019.4.05.8503

0502232-84.2019.4.05.8503

0502257-97.2019.4.05.8503

0502278-73.2019.4.05.8503

0502281-28.2019.4.05.8503

0502282-13.2019.4.05.8503

0502284-80.2019.4.05.8503

0502285-65.2019.4.05.8503

0502287-35.2019.4.05.8503

0502289-05.2019.4.05.8503

0502323-77.2019.4.05.8503

0502328-02.2019.4.05.8503

0502332-39.2019.4.05.8503

0502337-61.2019.4.05.8503

0502339-31.2019.4.05.8503

0502344-53.2019.4.05.8503

0502351-45.2019.4.05.8503

0502388-72.2019.4.05.8503

0502422-47.2019.4.05.8503

0502547-15.2019.4.05.8503

0502568-88.2019.4.05.8503

0502578-35.2019.4.05.8503

0502595-71.2019.4.05.8503

0502627-76.2019.4.05.8503

0502636-38.2019.4.05.8503

0502667-58.2019.4.05.8503

0502677-05.2019.4.05.8503

0502745-52.2019.4.05.8503

0502768-95.2019.4.05.8503

0502771-50.2019.4.05.8503

0502803-55.2019.4.05.8503

0502828-05.2018.4.05.8503

0502865-95.2019.4.05.8503

0502889-26.2019.4.05.8503

0502897-03.2019.4.05.8503

0502945-59.2019.4.05.8503

0502951-66.2019.4.05.8503

0502976-79.2019.4.05.8503

0502998-40.2019.4.05.8503

0503056-43.2019.4.05.8503

0503058-47.2018.4.05.8503

0503075-49.2019.4.05.8503

0503099-43.2020.4.05.8503

0503102-95.2020.4.05.8503

0503103-80.2020.4.05.8503

0503105-50.2020.4.05.8503

0503107-20.2020.4.05.8503

0503118-49.2020.4.05.8503

0503121-04.2020.4.05.8503
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0503122-86.2020.4.05.8503

0503123-71.2020.4.05.8503

0503131-48.2020.4.05.8503

0503137-55.2020.4.05.8503

0503141-92.2020.4.05.8503

0503142-77.2020.4.05.8503

0503143-62.2020.4.05.8503

0503187-18.2019.4.05.8503

0503269-49.2019.4.05.8503

0503274-71.2019.4.05.8503

0503365-64.2019.4.05.8503

0503436-66.2019.4.05.8503

0503486-92.2019.4.05.8503

0503506-83.2019.4.05.8503

0503515-45.2019.4.05.8503

0503529-29.2019.4.05.8503

0503574-33.2019.4.05.8503

0503576-03.2019.4.05.8503

0503591-69.2019.4.05.8503

0503603-83.2019.4.05.8503

0503611-60.2019.4.05.8503

0503732-88.2019.4.05.8503

0503733-73.2019.4.05.8503

0503740-65.2019.4.05.8503

b) Demora para a designação de audiência:
Número do processo
0503113-27.2020.4.05.8503

Observações
Regularizar em 60 (sessenta) dias

C) Da unidade, foram correicionados 5 (cinco) processos de
execução penal, todos em tramitação no SEEU.
Observe-se que, como o SEEU não tem módulo de correição, o
exame processual foi feito a partir do acesso ao sistema, mas as anotações
pertinentes às situações/ocorrências/observações/recomendações, em relação
aos processos, foram feitas externamente a ele e estão aqui consignadas.
Número do processo

Situação/Ocorrência/Observação/Recomendação

0000047-86.2012.4.05.8500

Em ordem

0800134-92.2015.4.05.8503

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Deixa-se de determinar providência,
porque já houve a movimentação em 20/08/2021 e
prolação de despacho em 20/08/2021. Vide lapso
temporal entre os sequenciadores 24 e 25, da
movimentação processual.

0800021-07.2016.4.05.8503

Em ordem

0800465-40.2016.4.05.8503

Em ordem

0800560-70.2016.4.05.8503

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Dê-se impulso ao feito em 20 (vinte) dias.
Comunicações de praxe, nos termos da sentença de
seq. 33.
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Total de processos correicionados na unidade: 235 (duzentos e
trinta e cinco).
7.8.11 A entrevista presencial e alguns registros fotográficos
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Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. O
Diretor da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
As instalações físicas que abrigam a 8ª Vara Federal de Sergipe, no
primeiro andar de edifício do INSS, são precárias. Para além da depreciação
estética da fachada da edificação, há sérios problemas relacionados à
acessibilidade. Verificou-se a existência de rampas para cadeirantes, na entrada
do prédio, no entanto, não há elevador para o acesso à unidade judiciária, que
funciona no primeiro andar. Somente é possível ter acesso à Vara, através de
escadas. Quando o Magistrado e os servidores precisam efetuar atendimento a
jurisdicionados com limitações de locomoção, precisam se dirigir à sala do INSS,
no térreo da edificação. Mencionou-se haver um projeto para acessibilidade,
relacionado à aquisição de elevador, junto à Secretaria de Administração da
SJSE (PA SEI nº 0003000-53.2020.4.05.7300). Igualmente, não há
equipamentos apropriados neste quesito, nos banheiros da unidade.
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Por outro lado, merece menção a parceria com o INSS, no
compartilhamento do prédio, em união de esforços para a satisfação dos
usuários dos sistemas previdenciário e judiciário. Foram apontadas a
digitalização de todos os processos e a adoção do teletrabalho, como medidas
de sustentabilidade.
Registrou-se a necessidade de se ter um profissional da TI em plantão
exclusivamente na unidade. Consignou-se, também, que a Vara precisa de
estagiários. Apresentou-se, ainda, necessidade de ampliação do perímetro de
locomoção do Oficial de Justiça, para atendimento de áreas não tão longínquas,
mas que ultrapassam a quilometragem padrão, sugerindo-se passar de 40km
(quarenta quilômetros) para, ao menos, 65km (sessenta e cinco quilômetros).
Acerca das audiências, foi dito que, atualmente, vêm sendo realizadas
por videoconferência ou de forma híbrida, quando necessário para atender aos
excluídos digitais e/ou a requerimento das partes. Negou-se a existência de
represamento de audiências, exceto quanto aos processos do JEF.

Afirmou-se também inexistir demanda reprimida, em relação às
perícias. Quanto ao ponto, registrou-se a dificuldade de se encontrar peritos
especializados em Psiquiatria e outras especialidades, em razão do baixo valor
da tabela para pagamento dos honorários periciais.
Sem demanda reprimida, igualmente, no que toca às cartas
precatórias recebidas, porém, registrou-se a dificuldade no cumprimento,
quando deprecadas diligências para a Justiça Estadual de Sergipe. Pontuou-se
que já houve várias tentativas, sem sucesso, de cooperação, no sentido de se
obter acesso ao sistema eletrônico, para fins de acompanhamento direto das
cartas, sem que seja necessária a expedição de vários ofícios, para esta
finalidade, bem como a realização de inúmeras ligações telefônicas, para
cobrança de informações.
Reputa-se emergente uma nova tentativa de cooperação, no sentido
de se viabilizar o acesso ao sistema de acompanhamento para cumprimento de
cartas precatórias deprecadas à Justiça Estadual, mesmo porque, com o
advento da pandemia, a ampliação dos sistemas tecnológicos, bem em face do
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tempo decorrido entre última tentativa de solução conjunta, aproximadamente
em 2017, possivelmente, sobrelevaria as chances de se pautar em novo
momento da atualidade e do corporativismo institucional.
Quanto aos sistemas relacionados aos feitos criminais, referiu-se, em
específico, o BNMP, indicando que há informações inconsistentes no sistema,
tendo em vista que algumas prisões já não estão mais sob a jurisdição do Juízo
Federal da 8ª Vara de Sergipe, apesar de constarem no relatório da referida
plataforma.
Sobre a Contadoria, foi destacado que os cálculos são elaborados, na
grande maioria, por servidores da unidade que têm facilidade com as operações
matemáticas. Para cálculos mais complexos, os feitos são remetidos à
Contadoria da sede da Seção Judiciária. Não há demandas represadas,
aguardando essa providência.
Indicou-se a deficiência da Defensoria Pública da União, que não
atende à demanda dos seus assistidos, encaminhando-os à Subseção, sem
orientação sobre o pleito e/ou sem direcionamento das necessidades
manifestadas pelos hipossuficientes. Não há comparecimento de defensores
públicos na Subseção, mesmo em situações de audiências presenciais.
Solicitou-se a intervenção da Corregedoria-Regional, para estabelecer um canal
de diálogo com a DPU.
7.8.12 Conclusões e recomendações
Quanto ao mobiliário e aos equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Em relação às instalações físicas, contudo, a precariedade precisa ser
enfrentada, sendo o caso, inclusive, de se estudar a inserção em plano de obras,
para a edificação de sede própria, ou a adoção de outra solução, que possa
permitir o funcionamento mais apropriado da Subseção.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a maior parte dos processos correicionados apresenta trâmite
regular e as pequenas inconsistências verificadas em alguns poucos feitos não
têm qualquer força comprometedora do bom funcionamento da unidade
jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto;
b) A unidade deve continuar priorizando os processos abrangidos
pelas Metas definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram
cumpridas pela Vara (notadamente, a Meta Nacional 2), com vistas ao seu
atingimento;
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c) A unidade deve continuar acompanhando os feitos mais antigos ou
sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
d) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.8.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.9 9ª Vara Federal - Propriá
7.9.1 Criação, competência, localização, estrutura física e horário
de expediente
A 9ª Vara Federal de Sergipe foi criada pela Lei nº 12.011, de
04/08/2009, e implantada pela Resolução TRF5 nº 10/2014.
A Subseção Judiciária de Propriá, na qual funciona a 9ª Vara Federal,
passou a ter novas instalações físicas, por divisão do espaço do prédio onde
está instalada a Vara do Trabalho em Propriá/SE, localizado na Avenida João
Barbosa Porto, nº 1.600, Bairro Bela Vista. A inauguração ocorreu no dia
26/08/2021, no período em que se realizou a parte presencial da correição. Esse
novo endereço sana a precariedade consignada no relatório da correição
anterior (2019), quando a unidade estava situada na Rua Engenheiro Arquibaldo
Silveira, nº 115, 1º andar, Centro.
Atualmente, a Vara possui instalações adequadas para todos os
usuários (magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, membros do
Ministério Público Federal, procuradores federais, defensores públicos federais,
advogados e jurisdicionados).
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas salas, o
mobiliário e os equipamentos que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
Dentro de sua jurisdição, à 8ª Vara Federal compete processar e
julgar todas as causas de competência da Justiça Federal, inclusive execuções
fiscais, execuções penais e causas previstas na Lei nº 10.259/2001, contando,
para isso, com um JEF Adjunto.
O expediente ordinário da 8ª Vara Federal de Sergipe é das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas.
7.9.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
O quadro de pessoal da 9ª Vara Federal é constituído por 1 (uma)
Juíza Federal e 18 (dezoito) servidores efetivos, dos quais 8 (oito) são Técnicos
Judiciários – Área Administrativa, 5 (cinco) são Analistas Judiciários – Área
Judiciária, 1 (um) é Analista Judiciário – Área Administrativa, 2 (dois) são
Analistas Judiciários – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça
Avaliador Federal e 2 (dois) são Técnicos Judiciários – Área Administrativa –
Especialidade Segurança e Transporte. Não há Juiz Federal Substituto lotado na
unidade.
7.9.2.1 Magistrados federais
A Juíza Federal Adriana Franco Melo Machado exerce a magistratura
desde 05/09/2012, como Juíza Federal Substituta, e desde 11/06/2014, como
Titular, estando em atuação na 9ª Vara Federal desde 21/10/2015.
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Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a magistrada esteve afastada
pelos seguintes motivos e períodos:
a) Férias: de 26/09 a 25/10/2019 (PA SEI nº 001002785.2018.4.05.7000); de 02 a 11/12/2019 (Portaria nº 254/2019-CR); e de 09/03
a 07/04/2020 (PA SEI nº 0012123-39.2019.4.05.7000);
b) Participação em eventos: “2° Curso Nacional: O juiz e os desafios
do processo coletivo”, promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, em Brasília-DF (Ato nº 548/CR, de
24/07/2019), de 14 a 16/08/2019; e ação educacional relativa à Segurança
Institucional de Magistrados, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em
Porto Alegre/RS (Ato nº 780/CR, de 27/11/2019);
c) Licenças: c.1) para tratamento de saúde, de 09 a 23/08/2019 (PA
SEI nº 0012123-39.2019.4.05.7000); c.2) para repouso à gestante, de
17/08/2020 a 12/02/2021 (PA SEI nº 0006579-36.2020.4.05.7000); c.3) para
atuar no Conselho Nacional de Justiça, de 17/02 a 02/08/2021 (PA SEI nº
0007879-33.2020.4.05.7000).
A magistrada não exerce atividade docente.
Não reside na região metropolitana em que se localiza a 9ª Vara
Federal, contando com autorização para tanto, nos termos do art. 93, VII, da
CF/88, concedida pelo TRF5, nos autos do PA SEI nº 000653789.2017.4.05.7000.
O cargo efetivo de Juiz Federal Substituto da unidade está vago. No
entanto, cumpre sublinhar que, em razão do afastamento da Juíza Federal
Titular, a jurisdição tem sido exercida por magistrados federais substitutos,
lotados em outras unidades da Seção Judiciária de Sergipe: Pedro Esperanza
Sudário (Atos nºs 355, de 14/08/2020, e 11, de 25/01/2021, da CorregedoriaRegional) e Sérgio Silva Feitosa (Atos nºs 437, de 23/10/2020, 502, de
04/12/2020, 523, de 11/12/2020, 68, de 23/03/2021, e 129, de 18/05/2021, da
Corregedoria-Regional).
7.9.2.2 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na 9ª
Vara Federal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o
grau de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO
EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Aline Alves
Melo

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-02

Superior
completo

Ciências
Biológicas
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Amanda Vieira
Abreu

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Anderson de
Santana
Santos

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

Não

Superior
incompleto

Publicidade e
Propaganda

Antônio
Venâncio Alves
Neto

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Augusto Vinício
Freire de
Carvalho

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

Não

Superior
completo

Direito

Danilo José
Siqueira
Secundo

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Engenharia
Elétrica

Danilo
Sampaio dos
Santos Silva

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Direito

Franço Felício
de Matos Neto

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Direito

Hermes de
Oliveira Sousa

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

José Luís
Lopes Lima

Técnico
Judiciário –
Área Segurança
e Transporte

FC-04

Superior
completo

Direito

Karla Priscila
de Jesus Viana

Analista
Judiciário –
Oficial de
Justiça
Avaliador

Não

Superior
completo

Direito

Lidiane Alves
dos Santos

Analista
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-04

Superior
completo

Administração

Luciana
Bezerra
Lafaiete Rodas

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

FC-03

Superior
completo

Ciências
Contábeis
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Marcos
Vinícius Rocha
Nascimento

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

CJ-03

Superior
completo

Direito

Robério do
Nascimento

Técnico
Judiciário –
Área
Administrativa

Não

Superior
incompleto

Direito

Robson Santos
de Alcântara

Técnico
Judiciário –
Área Segurança
e Transporte

FC-05

Superior
completo

Matemática

Sandra Regina
Dantas Feitosa

Analista
Judiciário –
Área Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Tábita da Silva
Gonçalves

Analista
Judiciário –
Oficial de
Justiça
Avaliador

Não

Superior
completo

Direito

Na unidade, não há servidores requisitados de outros órgãos nem
servidores sem vínculo com o serviço público. Também não há servidores
cedidos, em auxílio, por outros órgãos. De igual modo, a unidade não cedeu
servidores ocupantes de cargos efetivos para outros órgãos.
Ademais, na unidade, não há cargos efetivos vagos, mas há 1 (uma)
função gratificada sem ocupante (FC-04).
7.9.3 Estruturação da unidade
Entre os servidores da 9ª Vara Federal de Sergipe, 15 (quinze)
exercem suas atribuições na Secretaria e 3 (três) trabalham no Gabinete da
Juíza.
7.9.3.1 Secretaria
A Secretaria da 9ª Vara Federal é organizada da seguinte forma:
I - Cartório
Atualmente, na Secretaria do Juízo Ordinário Comum, os trabalhos
são divididos em 2 (dois) grupos (despacho/decisão e cumprimento). No grupo
de despacho, encontram-se 4 (quatro) servidores (Augusto Vinício, Antônio
Venâncio, Sandra Regina e Robério do Nascimento), os quais dividem as
respectivas atribuições por dígitos. Já no grupo cumprimento, encontram-se 2
(dois) servidores (Danilo Secundo e Luciana Bezerra).
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Com relação à Secretaria do JEF Adjunto, a divisão de atribuições
também é realizada por dígitos do processo, com exceção das atribuições
atinentes aos cálculos judiciais, as quais se concentram em 2 (dois) servidores
específicos, José Luís (cálculos gerais) e Robson (cálculos de salário mínimo),
os quais possuem conhecimentos contábeis.
Ademais, a Secretaria do Juizado também auxilia a Assessoria na
confecção de minutas mais repetitivas nos processos de benefícios
previdenciários por incapacidade e LOAS.
O JEF Adjunto, atualmente, concentra os seguintes servidores: Aline
Alves, Franço Felício, Anderson Santana e Lidiane Alves. Todavia, merece
registrar que essa última servidora se encontra afastada, em razão de licença à
gestante, desde o dia 02/06/2021 (Portaria nº 486/2021, da Direção da
Secretaria Administrativa da SJSE).
II - Apoio Judiciário/Administrativo
No momento presente, o apoio é composto pelos servidores Robson
Alcântara e Luciana Lafaiete.
Esse setor é responsável pela autuação/retificação de processos
virtuais, controle de entradas e saída de IPLs e a respectiva tramitação direta,
controle de entrada e saída de correspondências físicas e virtuais, atendimento
ao público, controle de arquivamento/suspensão de processos físicos, gestão do
arquivo da unidade judiciária, publicação dos processos físicos, juntada de
petições físicas e virtuais, gestão de terceirizados, controle da vigilância, pedido
de material de expediente e manutenção predial, inspeção predial e de
segurança, manutenção de informática/telefonia.
Ressaltou-se que, com o teletrabalho extraordinário, desde março de
2020, por conta da pandemia do coronavírus, algumas dessas atribuições que
eram, via de regra, presenciais, foram reduzidas, razão pela qual também com
o objetivo de equalizar os trabalhos na unidade, principalmente, em razão da
ampliação da litigiosidade, os colegas passaram a executar atribuições de outros
setores, a saber, análise inicial dos processos do JEF Adjunto, confecção de
cálculos, atermação de pedidos de auxílio-emergencial, confecção de certidões
de atuação e cumprimento de decisões judiciais no âmbito do JEF.
7.9.3.2 Gabinete da juíza federal
No Gabinete, todos os servidores trabalham em todos os tipos de
processos (cível, criminal, JEF, execução fiscal, execução penal) e nos 4 (quatro)
diferentes sistemas (PJe, Creta, PJe 2.0 e SEEU).
As atribuições se encontram divididas por dígitos.
Estão lotados na Assessoria 3 (três) servidores, todos com formação
jurídica: Amanda Abreu, Danilo Sampaio e Hermes Sousa.
Ademais, o Gabinete também conta com o auxílio dos colegas do JEF
(Aline Alves, Franço Felício e Lidiane Alves), na confecção de minutas mais
repetitivas (LOAS e benefícios previdenciários por incapacidade).
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7.9.4 Organização e controle dos processos
Acerca do sistema adotado para a organização dos processos na
Secretaria da Vara, notadamente quanto aos processos preferenciais, foi dito
que a orientação geral do juízo é no sentido de que o art. 69-A da Lei nº
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública federal (prioridade de tramitação de procedimentos judiciais e
administrativos a um grupo específico de pessoas), seja observado.
Ademais, os processos considerados urgentes (com pedido de
relaxamento/revogação de prisão ou qualquer questão que diga respeito à
cláusula de reserva de jurisdição, com pedido liminar em mandado de
segurança, com pedido de antecipação de tutela, bem assim ações que têm por
objeto a entrega/pagamento de medicamentos) têm tramitação imediata.
Outrossim, é realizado um acompanhamento de todas as metas do
CNJ. Na eventualidade de existência de processos que estejam descumprindo
as metas fixadas, a determinação do Juízo é que eles sejam movimentados em
prazo 0 (zero).
Nesse tocante e em observância à Meta 1 do CNJ, a qual diz que se
deve “julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente”, as demandas de natureza mais simples, sobretudo
no JEF Adjunto (LOAS, auxílio-doença, direito do consumidor), deverão ser
julgadas, preferencialmente, no mesmo mês de conclusão.
Quanto à organização dos processos na Secretaria da Vara:
I – No Juízo Ordinário Comum (PJe), os processos se encontram
organizados por tarefas e caixas, e observância aos dígitos fixados previamente,
de responsabilidade de cada servidor. Destacou-se que, logo na triagem inicial,
é indicado, em razão do dígito, o nome do servidor que vai passar a ser
responsável pelo processo nos diferentes setores (despacho, cumprimento,
oficiala de justiça e assessoria). Esse mecanismo permite que, em razão da
criação de filtros no sistema PJe, o processo, ao ser movimentado para as
tarefas seguintes, já se localize nas respectivas caixas dos responsáveis, o que
evita perda de tempo com o “arrastar” de processo para as caixas respectivas.
II – No JEF Adjunto, os processos se encontram organizados em
caixas, as quais buscam observar as diferentes etapas percorridas pelo
processo até o término da efetiva prestação jurisdicional. Para otimizar o
trabalho, são utilizadas ferramentas de movimentação e intimação automática
de processos. Com o início da utilização do sistema PJe 2.0, no âmbito do JEF,
além da organização por tarefas, há criação de etiquetas, as quais indicam o
servidor responsável pelo processo, em cada uma das tarefas, o que permite
identificar, com mais facilidade, o que precisa ser feito, por meio da ferramenta
“favoritar etiquetas” por nome do servidor.
Quanto aos processos físicos (sistema Tebas), o acervo da Vara se
encontra, atualmente, totalmente digitalizado. Todavia, há situações pontuais de
descida de autos físicos do Tribunal, que, via de regra, costumam ser
prontamente digitalizados e migrados ao PJe, quando necessário. Contudo,
merece registro que, no período da pandemia, essa tarefa foi um pouco
prejudicada, em razão do período de afastamento obrigatório de servidores, por
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conta das medidas de prevenção ao novo coronavírus, diante da necessidade
de trabalho remoto.
No que respeita à ordenação dos processos conclusos para
julgamento, consignou-se, no formulário de gestão, que, mensalmente, é
instituída uma meta de movimentação processual, de modo que deverá ser
providenciada a análise dos processos conclusos em atenção à meta estipulada
para o período, priorizando-se os feitos com data de conclusão mais antiga em
detrimento dos mais novos, em atenção à norma prevista no art. 12 do
CPC/2015.
Outrossim, são estabelecidas situações prioritárias, nas quais se
exige uma resposta jurisdicional mais rápida, o que demanda uma meta de
movimentação processual ainda mais apertada. São situações de tutelas
provisórias de urgência/evidência, liminares e processos criminais que envolvam
cláusula de reserva de jurisdição (prisões, quebras de sigilo, busca e apreensão).
Naquele mesmo grupo de prioridades, encontram-se os processos
que estão nas metas do CNJ, para as quais há determinação do Juízo no sentido
de serem movimentados com prazo 0 (zero).
Nesse tocante e em observância à Meta 1 do CNJ, a qual diz que se
deve “julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente”, as demandas de natureza mais simples, sobretudo
no JEF Adjunto (LOAS, benefícios previdenciários por incapacidade), deverão
ser julgadas, preferencialmente, no mesmo mês de conclusão.
Para fins de controle e verificação da situação do acervo de processos
na unidade, periodicamente, são gerados relatórios de processos sem
movimentação, nos 4 (quatro) diferentes sistemas (Creta, PJe, PJe 2.0 e SEEU),
com o propósito de apurar os processos que se encontram indevidamente
parados, para promover o regular andamento processual, conforme as metas
previamente estabelecidas, no início de cada mês.
Ademais, nos sistemas Creta, PJe e PJe 2.0, existem mecanismos
que possibilitam o acompanhamento diário da chegada de novas petições, por
meio das ferramentas de “docs procuradores” e agrupadores “processos com
documentos não lidos”, os quais exigem um acompanhamento constante dos
servidores, a fim de que as entradas semanais sejam observadas.
Além disso, há um acompanhamento periódico das estatísticas por
parte da magistrada e da Direção de Secretaria, por meio da confecção de
gráficos de dados extraídos do Portal Business Intelligence (BI) da 5ª Região,
para fins de acompanhamento dos índices de taxa de congestionamento
(distribuídos x arquivados e distribuídos x julgados).
Afirmou-se a existência de metas de produtividade, que foram
apresentadas nos seguintes termos:
Secretaria

PJe
Relatório de Prazo Vencido – Eliminar os que estiverem com prazo vencido
há 2 dias.
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• Movimentação processual: 30 dias (deverá ser verificado para garantir
eventuais “falhas” que aconteçam, em razão da nova sistemática – relatório
de prazo vencido).
Metas de meio (6 dias úteis):
Documentos não lidos
Conhecimento
de
secretaria
(caixa
oficialas/prontos/devolvidos após cumprimento)

cartório)

(caixa

Expedientes com manifestação
Expedientes sem manifestação
Demais agrupadores
• Minutar: 6 dias úteis (despacho secretaria).
• Minutar: Promoção de arquivamento de IPL: 15 dias.
• Triagem inicial: 5 dias úteis.
• Cumprimento: 10 dias.
• Perícia: 30 dias.
• Cumprimento de audiências: cobrar a cada 5 dias.
• Cobrança de carta precatória: 30 dias.
• Meta 0 (Priorizar o processo pendente nas metas nacionais do CNJ,
quando houver ato processual pendente).
JEF

Movimentação 20 dias
LOAS (10 dias) e manter, preferencialmente, caixa zerada no final do mês
Benefícios por incapacidade (10 dias) e manter, preferencialmente, caixa
zerada no final do mês
Metas de meio (análise inicial – 5 dias/Recursos Prazo em Curso e
Contrarrazões – 10 dias/Marcação de perícia médica e social – 20 dias
Expedição de pagamento de peritos – 10 dias
Após implantação do benefício, movimentar para RPV (não esperar
movimentação do autor sobre implantação)
RPV – 7 dias
Docs/Procuradores – 10 dias
Alvará – 10 dias
Laudo Atesta Capacidade – 10 dias e manter caixa zerada no final do mês
LOAS – Correção: 2 dias úteis
CEF – Correção: 2 dias úteis

Contadoria

Cálculos salário mínimo (Creta) – 5 dias
Cálculo outros (Creta) – 10 dias
Cálculo PJe – 15 dias
Cálculo correção – 48 horas

Assessoria

Creta: Movimentação – 10 dias
PJe – 15 dias

264

Urgências e liminares – 5 dias corridos
Assessoria: Correção – 2 dias úteis (todos os sistemas)
Priorizar as minutas de AIA, ao início da meta, quando existir processo
Meta 0 (Priorizar o processo, quando houver ato processual pendente nas
metas nacionais do CNJ)
Oficialas
Justiça

de

Mandados: Cumprimento – 10 dias, salvo dificuldades por conta da
pandemia; Certificar, nos autos, imediatamente, quando do cumprimento.
Bloco constritivo – 5 dias (todo o bloco constritivo deverá ser realizado,
durante tal período, o que compreende Sisbajud, Renajud e CNIB.
Análise inicial semanal – 5 dias

7.9.5 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
No período pré-pandemia, o controle de frequência dos servidores
acontecia por meio do sistema de ponto eletrônico da Justiça Federal de Sergipe
(Sistema Informativo do Controle de Frequência - SICF).
Afirmou-se que, antes da pandemia, já havia 15 (quinze) servidores
em teletrabalho, de modo respeitoso aos normativos pertinentes ao home office,
previstos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo TRF5. Em relação a esses
servidores, havia fixação de metas individuais a serem atendidas (segundo
critérios dispostos na tabela do item 7.9.4) e a sua inobservância, por servidores
de determinado setor da unidade, implicava redução do número de dias de
teletrabalho possível, durante determinado período. O controle de produtividade,
além da observância das metas individuais, era aferido por meio da consideração
das metas setoriais da unidade, reuniões setoriais e individuais (essa última,
quando necessária) e mecanismos de controle de movimentação processual, por
servidor, quando existentes nos sistemas processuais eletrônicos.
Com a adoção do home office integral, por efeito da pandemia, o
acompanhamento das atividades dos servidores continuou seguindo os mesmos
critérios (tabela do item 7.9.4). Nesse período, o controle de produtividade e de
atendimento às metas individuais foi realizado através de ferramentas
disponíveis no BI da 5ª Região.
Quanto à produtividade, registrou-se que houve, na unidade, durante
o período pandêmico, um crescimento, mesmo com a ampliação da litigiosidade
(causada principalmente pelo aumento da distribuição de processos afetos a
benefícios previdenciários e assistenciais). Durante o teletrabalho, foram
produzidos, entre sentenças, decisões e despachos, 14.015 (catorze mil e
quinze) atos do magistrado, enquanto no ano anterior, no mesmo período, esse
número alcançou a marca de 9.731 (nove mil, setecentos e trinta e um) atos, ou
seja, houve um crescimento de, aproximadamente, 44% (quarenta e quatro por
cento).
Apenas após a publicação da Portaria da Direção do Foro nº 93/2020
da SJSE, é que houve autorização para a retomada do trabalho presencial afeto
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a perícias, audiências e cumprimento de algumas diligências presenciais pelos
Oficiais de Justiça.
Em todo esse período de pandemia e de teletrabalho extraordinário,
o atendimento presencial foi permitido em momentos excepcionais (Portarias nºs
39/2020 e 12/2021, ambas da Direção do Foro da SJSE). Todavia, esses
instantes foram bastante reduzidos, em razão do recrudescimento da situação
de crise sanitária gerada pela pandemia no Estado de Sergipe.
Todavia, a fim de atender os jurisdicionados e minimizar os impactos
à população, foram criados canais para atendimento remoto (e-mail e Balcão
Virtual), os quais foram, rigorosamente, observados pela unidade judicial, com
prestação de contas, mensalmente, em processo aberto no SEI, pela Direção do
Foro de Sergipe.
Consignou-se que o principal impacto da pandemia nos trabalhos da
Vara aconteceu em relação à realização das audiências, em especial, aquelas a
designar no âmbito do JEF Adjunto. De modo a minimizar essa situação, a
unidade, a partir de agosto de 2021, tem buscado marcar, ordinariamente,
pautas semanais de 35 (trinta e cinco) audiências, entre conciliações e
audiências de instrução e julgamento.
Nesse período, foram incrementados os mutirões de conciliação, com
a coordenação de servidores e da Direção da Secretaria da unidade.
No momento presente, há apenas 3 (três) servidores afastados, 2
(dois) por motivo de férias e 1 (uma) em razão de licença à gestante (desde
02/06/2021).
7.9.6 Número de processos em tramitação, audiências e
inspeções judiciais
A 9ª Vara Federal apresentou os seguintes quantitativos de
processos:
Classe/Fase

Há 24 (vinte e quatro)
meses

Atualmente

Total

2.415

3.861

Fase de conhecimento
(exceto penal)

1.212

2.486

Fase de execução
(cumprimento de sentença)

193

386

Processos de execução
(exceto penal)

891

891

Ações penais

96

83
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Processos de execução
penal

8

14

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução da 9ª Vara Federal, no período de agosto de 2019 a julho
de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:
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Tramitação ajustada

Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, houve aumento do
acervo de processos em tramitação na unidade. Há 2 (dois) anos, o acervo em
tramitação na unidade era de 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) processos,
ao passo que, no momento da correição de 2021, esse conjunto era de 2.927
(dois mil, novecentos e vinte e sete) processos, o que resulta uma diferença a
maior de 1.094 (um mil e noventa e quatro) feitos, situação que está a exigir um
esforço adicional da Vara, no sentido da contenção e da reversão dessa
tendência de crescimento, tendo por foco a redução desse acervo.
A Vara informou, ainda:
a) Número de processos que se encontram pendentes de prolação de
sentença, atualmente: 171 (cento e setenta e um).
b) Número de processos conclusos com pedidos urgentes pendentes
de análise, atualmente: 4 (quatro).
c) Número de processos sobrestados/suspensos, atualmente: 386
(trezentos e oitenta e seis). Motivos para os sobrestamentos/suspensões:
aguardando julgamento de Tribunais superiores (correção de FGTS, devolução
de valores recebidos em tutela antecipada revogada – Tema 692/STJ, “Revisão
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da Vida Toda”); aguardando providência da parte autora; ausência de bens;
aguardando julgamento de embargos; citação editalícia (art. 366 do CPP).
d) Número de processos extraviados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
e) Número de processos restaurados nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 0 (zero).
f) Número de processos da Vara com pendências junto a outros
setores da Administração e/ou órgãos (Contadoria, Ministério Público Federal,
Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional entre outros) e com advogados: 0
(zero), conisderando que o sistema está integralmente digitalizado e migrado
para sistemas processuais eletrônicos.
g) Número de audiências realizadas nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses: 1.039 (um mil e trinta e nove).
h) Número de inspeções judiciais realizadas, nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses: 2 (duas), 1 (uma) de 11 a 05/05/2020 (Edital nº 10/2020) e outra
de 10 a 14/05/2021 (Edital nº 10/2021).
7.9.7 Cumprimento das Metas e Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça
Para começar, a unidade informou que a Meta 1, no âmbito do JEF,
não foi cumprida. O principal motivo para o não atingimento foi a ampliação na
distribuição e no grau de litigiosidade no Juízo, no corrente ano, atrelado às
dificuldades para marcação de pautas de audiência no JEF, em razão das
medidas de prevenção sanitária ao contágio do novo coronavírus. Aliado a isso,
a jurisdição da Vara tem sido exercida por Juízes Substitutos na forma de rodízio,
em razão do afastamento da Magistrada Titular, a qual se encontra em atuação
junto à Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.
Foi consignado, ainda, que a Meta 2 também não foi cumprida. Além
das razões antes mencionadas, somaram-se algumas dificuldades que, na
prática, muitas das vezes, têm sido encontradas pelo Juízo para o deslinde e o
julgamento de algumas demandas, a exemplo do recrutamento de peritos, em
demandas ambientais de grande complexidade, em que as partes são
beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuita.
Além disso, convém registrar que, quando da coleta de dados,
percebeu-se que o Portal Business Intelligence (BI) tem considerado os números
do JEF Adjunto da 9ª Vara Federal como sendo dados da Turma Recursal, fato
que pode comprometer a fidedignidade dos dados relativos ao cumprimento da
meta. A fim de regularizar essa situação, a Direção da Secretaria abriu chamado
junto ao suporte do BI.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Vara especificou:
METAS 2020
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META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): Percentuais de cumprimento de 79,32% (setenta e nove inteiros e
trinta e dois centésimos por cento), para os processos do PJe, e 95,47%
(noventa e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), para os
processos do JEF.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2017]: em relação aos processos da competência comum, distribuídos até
31/12/2015, o percentual de cumprimento foi de 96% (noventa e seis por cento),
e, no tocante aos distribuídos em 2016, o grau de atendimento foi de 89,97%
(oitenta e nove inteiros e noventa e sete centésimos por cento). Já quanto aos
processos do JEF, a meta foi cumprida em 100% (cem por cento). Nesse tópico,
a unidade reiterou que, quando da captura dos dados, através do Portal BI,
constatou que o sistema está considerando, como números do JEF Adjunto da
9ª Vara Federal, os da TR, o que pode comprometer a fidedignidade do registro,
razão pela qual, com vistas à regularização, foi aberto chamado junto ao suporte
do BI.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: meta cumprida, com alcance de 6,39% (seis inteiros e
trinta e nove centésimos por cento) de processos conciliados, em relação aos
distribuídos. Em 2020, foram realizadas atividades de conciliação. Houve 68
(sessenta e oito) conciliações nesse ano.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: meta cumprida em 115,21% (cento e quinze
inteiros e vinte e um centésimos por cento).
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): meta cumprida em 337,50% (trezentos e
trinta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: cumprida, em 102,17%
(cento e dois inteiros e dezessete centésimos por cento).
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META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): sem registro.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: quanto à Meta Criminal A (baixar), foi cumprida, em 102,17% (cento
e dois inteiros e dezessete centésimos por cento). Em relação à Meta Criminal
A (julgar), não foi cumprida, ficando com grau de atingimento de 66,67%
(sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento). No que tange
à Criminal B, não foi alcançada, porque o único processo correspondente à
descrição se encontra pendente de julgamento (0800249-42.2017.4.05.8504).
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração)
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): percentuais
de cumprimento de 112,77% (cento e doze inteiros e setenta e sete centésimos
por cento), para os processos do PJe, e 88,43% (oitenta e oito inteiros e quarenta
e três centésimos por cento), para os processos do JEF, até o momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: em relação aos processos da competência comum, distribuídos até
31/12/2016, o percentual de cumprimento está em 68,42% (sessenta e oito
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), e, no tocante aos distribuídos
em 2017, o grau de atendimento está em 53,92% (cinquenta e três inteiros e
noventa e dois centésimos por cento). Já quanto aos processos do JEF, o
cumprimento da meta está em 88,43% (oitenta e oito inteiros e quarenta e três
centésimos por cento). Nesse tópico, a unidade reiterou que, quando da captura
dos dados, através do Portal BI, constatou que o sistema está considerando,
como números do JEF Adjunto da 9ª Vara Federal, os da TR, o que pode
comprometer a fidedignidade do registro, razão pela qual, com vistas à
regularização, foi aberto chamado junto ao suporte do BI.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: a unidade registrou um percentual de 117,85% (cento
e dezessete inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) de processos
conciliados, em relação aos distribuídos, de sorte que a meta vem sendo
alcançada. Houve atividades de conciliação no primeiro semestre de 2021,
resultando num total de 77 (setenta e sete) acordos.
270

META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: cumprida, em 112,90% (cento e doze
inteiros e noventa centésimos por cento).
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: o percentual de cumprimento está em 89,73% (oitenta e nove inteiros e
setenta e três centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus): O grau de cumprimento
está, no momento, em 94,12% (noventa e quatro inteiros e doze centésimos por
cento).
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): o grau de atendimento está em 38,89% (trinta e oito inteiros e oitenta
e nove centésimos por cento).
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: quanto à Meta Criminal A (baixar), o grau de cumprimento está em
250% (duzentos e cinquenta por cento). Em relação à Meta Criminal A (julgar),
o grau de atingimento está em 100% (cem por cento). No que tange à Criminal
B, não foi alcançada, porque o único processo correspondente à descrição
continua pendente de julgamento (0800249-42.2017.4.05.8504).
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
cumprida, até o momento, com percentual de 123,08% (cento e vinte e três
inteiros e oito centésimos por cento). Nesse tópico, a unidade reforçou, mais uma
vez, que, quando da captura dos dados, através do Portal BI, constatou que o
sistema está considerando, como números do JEF Adjunto da 9ª Vara Federal,
os da TR, o que pode comprometer a fidedignidade do registro, razão pela qual,
com vistas à regularização, foi aberto chamado junto ao suporte do BI
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7.9.8 Correição anterior e autoinspeção
A unidade informou que, na correição anterior (2019), houve a
indicação da necessidade de correções da Meta 2, que não tinha sido, na
ocasião, cumprida integralmente.
Como de praxe a unidade, ordinariamente, persegue o cumprimento
das metas do CNJ, fazendo o acompanhamento e a avaliação periódicos de
todas aquelas. Nas hipóteses em que há, inclusive, pendência de julgamento em
qualquer delas, o Juízo determina que os processos identificados sejam
movimentados com meta 0 (zero).
A unidade consignou, no entanto, que, ainda assim, há situações
externas que escapam ao controle do Juízo, que podem gerar um inevitável
atraso. A título de exemplo, já ocorreram situações em que há dificuldade para
indicação de peritos, em razão da complexidade da demanda, em especial,
casos ambientais, quando a parte solicitante da perícia é beneficiária da AJG.
Quanto à última autoinspeção, foram fixadas algumas metas: 1.
necessidade de melhoria na análise dos processos em segredo de justiça
distribuídos no sistema Creta; 2. melhor detalhamento nas certidões de
cumprimento pelas Oficialas de Justiça da unidade; 3. processos com
pendências para designação de audiência, em razão das restrições sanitárias
exigidas pela pandemia de COVID19.
Sobre os autos sigilosos, a unidade aperfeiçoou a rotina, quando da
análise inicial, de modo a solicitar esclarecimentos à parte, sobre possíveis
hipóteses legais que ensejariam o segredo. Essa prática evita a utilização de
ardis para esconder eventuais coisa julgada, prevenção ou litispendência.
No tocante aos atos de comunicação, fora realizada reunião pela
Direção de Secretaria com as Oficialas do Juízo, solicitando um melhor
detalhamento das certidões de cumprimento, principalmente, naquelas
realizadas de forma eletrônica, com o objetivo de evitar alegações de nulidade.
Em relação às audiências, a Secretaria do Juízo, a despeito das
limitações e dificuldades trazidas pela pandemia, continua envidando os
esforços já adotados, pela unidade, no sentido de regularizar a situação, por
meio do estabelecimento de pautas semanais de audiências de conciliação e,
também, de instrução e julgamento.
7.9.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
Nesse ponto do formulário de gestão, a unidade afirmou que, a
despeito da ampliação da produtividade do Juízo, no cenário do teletrabalho
extraordinário imposto pela pandemia do COVID19, mesmo com o aumento da
taxa de litigiosidade e da distribuição de processos, a pandemia trouxe
significativos desafios para a regularização das pautas de audiências na
unidade, em razão das medidas sanitárias adotadas para prevenção do
contágio.
Em especial, nas demandas do JEF, em que parcela significativa de
processos distribuídos exige a marcação de audiência de instrução e julgamento
para aferição da qualidade de segurado especial.
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Registrou-se que, em que pese o enorme desafio, a unidade tem
envidado todos os esforços possíveis, no sentido da regularização dessa
situação. Passou, no período, a estabelecer, além das pautas de instrução e
julgamento, pautas de conciliação.
No que tange às boas práticas, foram arroladas as seguintes: a)
distribuição de atribuições, na Secretaria e na Assessoria, por dígito do processo,
para que todos conheçam as mesmas tarefas, evitando prejuízo para
continuidade dos serviços, durante férias e outros afastamentos; b) verificação
periódica, quanto ao cumprimento das metas do CNJ, em específico para as
Metas 1, 2 e 4; c) certificação e disponibilização, no próprio termo do link de
gravação de mídia, da audiência para as partes e os advogados, nos processos
do PJe; d) utilização da tecnologia da informação como grupo institucional no
WhatsApp, com o objetivo de aproximar a comunicação e difundir, com mais
velocidade, a metodologia de trabalho e eventuais alterações; e) análise das
decisões de arquivamento de inquérito policial, pelo Cartório, o que auxilia a
Assessoria, na medida em que ela pode se concentrar em casos mais
complexos; f) comunicação de atos processuais e remessa/recebimento de
documentos ao perito, por meio de correio eletrônico; g) organização da pauta
de audiências, no JEF, de forma a reunir, no mesmo dia, processos do mesmo
advogado. Essa prática se revela um instrumento eficaz na redução de ausência
de advogados e partes e pedidos de adiamento; h) Oficiais de Justiça da Vara
auxiliam os trabalhos do Juizado, em específico, na análise inicial dos processos;
i) fixação de metas periódicas de desempenho, aferidas mensalmente; j)
cobrança mensal de cartas precatórias e outros expedientes externos de
comunicação até que sejam devolvidos. Há um acompanhamento das cartas
precatórias por meio do site correspondente ao Juízo deprecado e, quando
verifica a demora no andamento, há contato telefônico para pedir informações e
solicitar andamento; k) confecção de formulários de audiência, o que dá
celeridade e facilita o julgamento oral, em processos do JEF; l) julgamento dos
processos mais simples conclusos no mês (LOAS, AD/AI, CEF, homologação de
acordo); m) acompanhamento mensal das estatísticas da Vara, no Portal
Business Intelligence; n) meta de processos conclusos para sentença, de 10
(dez) dias, no JEF, e 15 (quinze), no PJe; o) acompanhamento de relatórios de
processos sem movimentação e verificação diária de agrupador de “doc não
lidos” (PJe e PJe 2.X) e “docs. procuradores” (Creta), a fim de evitar a existência
de “tempo morto” no processo; p) realização de reuniões periódicas entre
Direção de Secretaria e a equipe, por meio de aplicativos de conversação, a
exemplo do Zoom e do Microsoft Teams; q) designação de pautas de
conciliação, no âmbito do JEF, com o escopo de minimizar os efeitos causados
pela pandemia, nas marcações de audiências; r) criação de respostas-padrão
aos diversos pedidos de atendimento realizados por meio do canal de
atendimento remoto (e-mail).
7.9.10 Análise individual dos processos da amostra selecionada:
principais constatações
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A) Da unidade, foram correicionados, via Instant, 74 (setenta e
quatro) processos eletrônicos, todos em tramitação no PJe ou no PJe 2.X.
a) Processos em ordem:
0800113-16.2015.4.05.8504

0800048-55.2014.4.05.8504

0800139-14.2015.4.05.8504

0800073-34.2015.4.05.8504

0800176-36.2018.4.05.8504

0803002-35.2018.4.05.8504

0800223-39.2020.4.05.8504

0800037-79.2021.4.05.8504

0800206-71.2018.4.05.8504

0803005-41.2014.4.05.8500

0800310-34.2016.4.05.8504

0800604-52.2017.4.05.8504

0800085-77.2017.4.05.8504

0000087-51.2015.4.05.8504

0000163-75.2015.4.05.8504

0000211-34.2015.4.05.8504

0000655-04.2014.4.05.8504

0000954-24.2013.4.05.8501

0001296-69.2012.4.05.8501

0800008-97.2019.4.05.8504

0800028-93.2016.4.05.8504

0800034-03.2016.4.05.8504

0800141-76.2018.4.05.8504

0800183-62.2017.4.05.8504

0800191-14.2018.4.05.8501

0800302-23.2017.4.05.8504

0800369-94.2017.4.05.8501

0800386-33.2017.4.05.8501

0800557-87.2017.4.05.8501

0802752-02.2018.4.05.8504

0803019-71.2018.4.05.8504

0803108-94.2018.4.05.8504

0803129-70.2018.4.05.8504

0803248-31.2018.4.05.8504

0803250-98.2018.4.05.8504

0000290-95.2010.4.05.8501

0800154-12.2017.4.05.8504

0800358-56.2017.4.05.8504

0800048-21.2015.4.05.8504

0800076-23.2014.4.05.8504

0800079-36.2018.4.05.8504

0800168-25.2019.4.05.8504

0800289-53.2019.4.05.8504

0800539-57.2017.4.05.8504

0802986-81.2018.4.05.8504

0800169-39.2021.4.05.8504

0800181-53.2021.4.05.8504

0800153-90.2018.4.05.8504

0000085-81.2015.4.05.8504

0802860-31.2018.4.05.8504

0803127-03.2018.4.05.8504

0802391-36.2014.4.05.8500

0800375-87.2020.4.05.8504

b) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo

Observações

0800074-82.2016.4.05.8504

Priorizar (Meta 6/CNJ)

0801113-29.2016.4.05.8500

Priorizar (Meta 6/CNJ)

0801538-90.2015.4.05.8500

Priorizar (Meta 6/CNJ)
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c) Demora para a conclusão do processo:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0002305-06.2011.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Processo com defesa prévia
apresentada há mais de 30
(trinta) dias, sem conclusão
dos autos ou intimação da
parte contrária. Decurso de 8
(oito) dias para apreciação
de pedido de revogação de
prisão preventiva.

0003471-44.2009.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Decorrido o prazo do
parágrafo único do art. 316
do CPP, com manifestação
do MPF. Última decisão de
revisão da decretação da
prisão
preventiva
em
22/04/2021.

0803001-50.2018.4.05.8504

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Conclusão para análise da
petição de id. 4605269,
quanto à renúncia do
causídico constituído nos
autos.

d) Demora para prolação de despacho/decisão diversa:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0800253-79.2017.4.05.8504

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Concluso desde 26/05/2021.

0800106-24.2015.4.05.8504

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Concluso desde 05/07/2021.

0800376-72.2020.4.05.8504

Dar impulso em 20 (vinte)
dias

Concluso desde 06/07/2021.

e) Retificar autuação:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0803140-02.2018.4.05.8504

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Falta de cadastramento da
Defensoria Pública da União e
de exclusão do réu falecido.

275

0800104-15.2019.4.05.8504

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Já oferecida e recebida a
denúncia.

0800240-12.2019.4.05.8504

Regularizar em 20 (vinte) dias

Necessidade de alteração da
classe processual após o
recebimento da denúncia.

f) Demora para a designação de audiência:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0800105-29.2021.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

0800023-71.2016.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

A decisão que determinou a
designação de audiência
data de 27/04/2020. Priorizar
(Meta 4/CNJ).

0800150-38.2018.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

Priorizar (Meta 4/CNJ)

0800634-87.2017.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

Priorizar (Meta 4/CNJ)

0803376-51.2018.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

Processo aguardando a
realização de audiência
desde 2019.

0803006-72.2018.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias

60

Processo com mais de 30
(trinta)
dias
sem
movimentação, com último
despacho em 11/05/2021,
em sede de inspeção anual,
noticiando a pendência de
audiência.

0800410-81.2019.4.05.8504

Regularizar
em
(sessenta) dias
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g) Demora para a expedição de requisitório (precatório/RPV):
Número do processo
0800506-67.2017.4.05.8504

urgência:

Providência
Regularizar em 60 (sessenta) dias

h) Demora para cumprimento de decisão/despacho/tutela de
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Número do processo
0800348-12.2017.4.05.8504

Providência

Observações adicionais

Regularizar em 20 (vinte)
dias

Não foi cumprido o despacho
de inspeção de id. 4753861
(retificar a autuação).

B) Da unidade, foram correicionados, via Creta, 158 (cento e
cinquenta e oito) processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
0500001-13.2021.4.05.8504

0500005-50.2021.4.05.8504

0500008-05.2021.4.05.8504

0500009-24.2020.4.05.8504

0500012-42.2021.4.05.8504

0500017-64.2021.4.05.8504

0500025-75.2020.4.05.8504

0500028-30.2020.4.05.8504

0500041-29.2020.4.05.8504

0500050-88.2020.4.05.8504

0500059-50.2020.4.05.8504

0500063-87.2020.4.05.8504

0500086-96.2021.4.05.8504

0500087-81.2021.4.05.8504

0500092-18.2021.4.05.8500

0500096-77.2020.4.05.8504

0500130-52.2020.4.05.8504

0500133-07.2020.4.05.8504

0500150-43.2020.4.05.8504

0500151-28.2020.4.05.8504

0500160-87.2020.4.05.8504

0500165-12.2020.4.05.8504

0500185-03.2020.4.05.8504

0500194-62.2020.4.05.8504

0500199-50.2021.4.05.8504

0500216-23.2020.4.05.8504

0500218-90.2020.4.05.8504

0500233-59.2020.4.05.8504

0500236-77.2021.4.05.8504

0500239-66.2020.4.05.8504

0500254-35.2020.4.05.8504

0500263-94.2020.4.05.8504

0500282-03.2020.4.05.8504

0500285-55.2020.4.05.8504

0500288-73.2021.4.05.8504

0500291-28.2021.4.05.8504

0500294-17.2020.4.05.8504

0500301-09.2020.4.05.8504

0500313-23.2020.4.05.8504

0500318-45.2020.4.05.8504

0500329-40.2021.4.05.8504

0500337-51.2020.4.05.8504

0500342-73.2020.4.05.8504

0500343-58.2020.4.05.8504

0500346-76.2021.4.05.8504

0500351-98.2021.4.05.8504

0500354-87.2020.4.05.8504

0500358-27.2020.4.05.8504

0500359-12.2020.4.05.8504

0500369-56.2020.4.05.8504

0500370-41.2020.4.05.8504

0500373-93.2020.4.05.8504

0500381-70.2020.4.05.8504

0500387-43.2021.4.05.8504

0500389-47.2020.4.05.8504

0500391-80.2021.4.05.8504

0500396-39.2020.4.05.8504

0500402-46.2020.4.05.8504

0500406-83.2020.4.05.8504

0500424-07.2020.4.05.8504

0500454-08.2021.4.05.8504

0500510-41.2021.4.05.8504

0500514-78.2021.4.05.8504
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0500602-19.2021.4.05.8504

0500617-85.2021.4.05.8504

0500620-74.2020.4.05.8504

0500647-23.2021.4.05.8504

0500648-08.2021.4.05.8504

0500657-67.2021.4.05.8504

0500658-52.2021.4.05.8504

0500663-11.2020.4.05.8504

0500671-51.2021.4.05.8504

0500682-80.2021.4.05.8504

0500695-79.2021.4.05.8504

0500713-08.2018.4.05.8504

0500714-85.2021.4.05.8504

0500722-62.2021.4.05.8504

0500723-47.2021.4.05.8504

0500724-32.2021.4.05.8504

0500726-02.2021.4.05.8504

0500780-02.2020.4.05.8504

0500780-65.2021.4.05.8504

0500810-03.2021.4.05.8504

0500846-79.2020.4.05.8504

0500864-66.2021.4.05.8504

0500925-24.2021.4.05.8504

0501021-78.2017.4.05.8504

0501099-33.2021.4.05.8504

0501114-36.2020.4.05.8504

0501115-21.2020.4.05.8504

0501115-84.2021.4.05.8504

0501204-05.2010.4.05.8501

0501220-66.2018.4.05.8504

0501246-93.2020.4.05.8504

0501425-27.2020.4.05.8504

0501535-02.2015.4.05.8504

0501717-12.2020.4.05.8504

0501724-04.2020.4.05.8504

0501877-71.2019.4.05.8504

0501886-33.2019.4.05.8504

0501902-84.2019.4.05.8504

0501909-42.2020.4.05.8504

0501910-27.2020.4.05.8504

0501932-85.2020.4.05.8504

0501933-70.2020.4.05.8504

0501938-29.2019.4.05.8504

0501968-64.2019.4.05.8504

0502038-47.2020.4.05.8504

0502044-54.2020.4.05.8504

0502046-24.2020.4.05.8504

0502060-08.2020.4.05.8504

0502065-64.2019.4.05.8504

0502092-47.2019.4.05.8504

0502177-96.2020.4.05.8504

0502185-10.2019.4.05.8504

0502196-39.2019.4.05.8504

0502219-82.2019.4.05.8504

0502252-72.2019.4.05.8504

0502290-84.2019.4.05.8504

0502326-29.2019.4.05.8504

0502395-27.2020.4.05.8504

0502447-23.2020.4.05.8504

0502460-56.2019.4.05.8504

0502490-91.2019.4.05.8504

0502573-73.2020.4.05.8504

0502576-62.2019.4.05.8504

0502586-72.2020.4.05.8504

0502593-64.2020.4.05.8504

0502598-86.2020.4.05.8504

0502610-03.2020.4.05.8504

0502611-85.2020.4.05.8504

0502612-70.2020.4.05.8504

0502614-40.2020.4.05.8504

0502615-25.2020.4.05.8504

0502618-77.2020.4.05.8504

0502619-62.2020.4.05.8504

0502621-32.2020.4.05.8504

0502622-17.2020.4.05.8504

0502624-84.2020.4.05.8504

0502631-76.2020.4.05.8504

0502633-80.2019.4.05.8504

0502635-16.2020.4.05.8504

0502641-23.2020.4.05.8504

0502676-17.2019.4.05.8504

0502687-46.2019.4.05.8504

0502808-74.2019.4.05.8504

0502894-86.2020.4.05.8500
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0503120-50.2019.4.05.8504

0510383-14.2020.4.05.8500

0510959-07.2020.4.05.8500

b) Demora para a designação de audiência:
Número do processo

Observações

Observações adicionais

0500077-71.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
31/08/2020.

tarefa de
desde

0500147-88.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
18/12/2020.

tarefa de
desde

0500188-55.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
29/06/2020.

tarefa de
desde

0500278-63.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo
audiência
19/10/2020.

0500341-88.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
12/03/2020.

tarefa de
desde

0500405-98.2020.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
06/10/2020.

tarefa de
desde

0501898-47.2019.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo na
audiência
07/01/2021.

tarefa de
desde

0502328-96.2019.4.05.8504

Regularizar em 60 (sessenta)
dias

Processo
audiência
16/06/2020.
conclusão
01/02/2021.

aguardando
desde

aguardando
desde
Demora na
feita
em

C) Da unidade, foram correicionados 3 (três) processos de
execução penal, todos em tramitação no SEEU.
Observe-se que, como o SEEU não tem módulo de correição, o
exame processual foi feito a partir do acesso ao sistema, mas as anotações
pertinentes às situações/ocorrências/observações/recomendações, em relação
aos processos, foram feitas externamente a ele e estão aqui consignadas.
Número do processo

Situação/Ocorrência/Observação/Recomendação
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0803715-56.2017.4.05.8500

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Dê-se impulso ao feito em 20 (vinte) dias.

0800305-75.2017.4.05.8504

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Dê-se impulso ao feito em 20 (vinte) dias.

0800616-66.2017.4.05.8504

Sem movimentação na secretaria por mais de 30
(trinta) dias. Dê-se impulso ao feito em 20 (vinte) dias.

Total de processos correicionados na unidade: 235 (duzentos e
trinta e cinco).
7.9.11 A entrevista presencial e alguns registros fotográficos
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Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. O
Diretor da Secretaria demonstrou conhecimento da unidade e que vem
realizando os controles abrangidos pelas atribuições do seu cargo.
Ao tempo da realização da parte presencial da correição, aconteceu
a inauguração da nova sede da Subseção Judiciária Federal de Propriá. A
unidade passou a dividir, mediante comodato, o mesmo prédio do TRT20, com
a Vara do Trabalho sediada no Município, compartilhando ambientes comuns, a
exemplo da sala de audiência e da recepção, bem como parte do mobiliário.
A primeira recepção conta com a triagem feita em comum, para a
Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, utilizando-se do mesmo sistema de
acesso e segurança. O público se submete ao detector de metais e, logo após,
segue a orientação dos departamentos. A segurança eletrônica monitora a
entrada e a saída de pessoas.
Independentemente de agendamento, os servidores da recepção ou
da secretaria, que estão de plantão no expediente, fazem o atendimento ao
público. A atermação é feita por qualquer servidor, independentemente de setor
específico.

Acerca da acessibilidade, remanescem as tratativas entre a JT e a JF,
para implementá-la, na parte externa da edificação.
Sobre a sustentabilidade, informou-se a existência de planejamento e
de estudos para convênios com instituições de reciclagem de lixo.
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Quanto às audiências, atualmente, são realizadas por
videoconferência ou de forma híbrida, quando necessário para atender aos
excluídos digitais e/ou a requerimento das partes. Não se vislumbrou sala
específica para a audiência de conciliação. Consignou-se que há demanda
reprimida de processos aguardando a realização de audiências, em média, 40%
(quarenta por cento) para o JEF, 20% (vinte por cento) no âmbito criminal e 25%
(vinte e cinco por cento) no cível.

Negou-se a existência de feitos represados no aguardo de perícias,
embora tenha sido mencionada a dificuldade de se encontrar peritos
especializados em Psiquiatria, em razão do baixo valor da tabela judicial para
pagamento dos honorários periciais.
Certificou-se a inexistência de processos físicos em tramitação na 9ª
Vara Federal, inclusive com a anotação de que, embora o relatório do BI indique
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haver um feito físico (Processo nº 0000254-68.2015.4.05.8504), ele não está em
tramitação, tendo sido remetido ao Setor de Arquivo, em Aracaju/SE.
Asseverou-se que não há demanda reprimida de cartas precatórias
recebidas, porém, registrou-se a dificuldade no cumprimento, quando
deprecadas diligências para a Justiça Estadual de Sergipe. Pontuou-se que já
houve várias tentativas, sem sucesso, de cooperação, no sentido de possibilitar
o acesso ao sistema eletrônico, para fins de acompanhamento direto das cartas,
sem que seja necessária a expedição de vários ofícios, para esta finalidade, bem
como a realização de inúmeras ligações telefônicas, para cobrança de
informações.
Reputa-se emergente uma nova tentativa de cooperação, no sentido
de viabilizar o acesso ao sistema de acompanhamento, para cumprimento de
cartas precatórias dirigidas à Justiça Estadual, mesmo porque, com o advento
da pandemia, a ampliação dos sistemas tecnológicos, bem em face do tempo
decorrido entre a última tentativa de solução conjunta, aproximadamente em
2017, possivelmente, sobrelevaria as chances de se pautar em novo momento
da atualidade e do corporativismo institucional.
Acerca do cumprimento das obrigações pertinentes aos feitos
criminais, informou-se a possibilidade de realização de audiência de custódia por
videoconferência, embora seja raro; que, no SEEU, tramitam cerca de 14
(catorze) processos de execução penal; que há dificuldade de se encontrar
entidades regulares para cadastramento, para fins de cumprimento de prestação
pecuniária e/ou de serviços à comunidade; que não há sala específica para
presos custodiados.
Quanto à Contadoria, na grande maioria, os cálculos são elaborados
por um servidor da Vara. Para os cálculos mais complexos, os feitos são
remetidos ao Contador Judicial da sede (SJSE). Sem demandas represadas.
Não há pendências, também, quanto a mandados expedidos.
O Diretor de Secretaria realiza o controle e o acompanhamento dos
bens apreendidos e depositados. A unidade mantém um arquivo de processos
findos. Os processos encerrados (físicos) não são enviados para o Arquivo Geral
da Sede, em regra.
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Pontuou-se a deficiência da Defensoria Pública da União, que não
atende à demanda dos seus assistidos, encaminhando-os à Subseção, sem
orientação sobre o pleito e/ou sem direcionamento das necessidades
manifestadas pelos hipossuficientes. Não há comparecimento de defensores
públicos na Subseção, mesmo em situações de audiências presenciais, situação
que está a exigir a atuação da Corregedoria-Regional, no sentido da busca de
uma solução para essa dificuldade.
Acerca das boas práticas, ao lado das que já foram detalhadas no
formulário de gestão, consignou-se a sensibilidade para a percepção das
aptidões dos servidores, de modo a melhor aproveitá-los no desempenho das
atribuições dos seus cargos, assim como em atividades de interação entre os
colegas de trabalho.
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O servidor Robson Alcântara, Supervisor da Seção de Apoio Administrativo, tocou violino na
inauguração da nova sede da 9ª Vara Federal, em Propriá

7.9.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Vara.
Através do exame processual efetuado durante a correição,
constatou-se que a maior parte dos processos correicionados apresenta trâmite
regular e as poucas inconsistências verificadas em alguns feitos não têm
qualquer força comprometedora do bom funcionamento da unidade jurisdicional.
A partir da análise da unidade, algumas observações/recomendações
se impõem, com fins corretivos ou de aperfeiçoamento do serviço judiciário:
a) A unidade deve envidar esforços no sentido de inverter o fluxo de
crescimento que foi verificado, no comparativo de 2 (dois) anos, em relação ao
acervo em tramitação, tendo por foco a redução desse conjunto, bem como no
sentido de realizar as audiências que estão represadas;
b) A unidade deve continuar priorizando os processos abrangidos
pelas Metas definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram
cumpridas pela Vara (notadamente as Metas Nacionais 1 e 2), com vistas ao seu
atingimento;
c) A unidade deve manter o acompanhamento dos feitos mais antigos
ou sem movimentação processual por tempo excessivo, de modo a prevenir e
corrigir demoras injustificadas;
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d) A unidade deve cumprir as recomendações feitas em relação aos
processos correicionados (item 7.9.10), caso ainda não tenha corrigido ou dado
o andamento devido entre a efetivação da correição e o momento do
recebimento deste relatório.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se pela
eficiência da prestação do serviço judiciário pela unidade correicionada.
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7.10 Turma Recursal do Juizado Especial Federal - Aracaju
7.10.1 Criação, competência, localização, estrutura física e
horário de expediente
A Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária
de Sergipe foi instalada a partir da promulgação da Lei nº 10.259/2001.
A unidade funciona no prédio onde se localiza a sede da Seção
Judiciária de Sergipe.
À Turma Recursal compete julgar os processos advindos de JEF com
recurso interposto contra a sentença. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995,
o recurso será julgado por uma turma composta por 3 (três) juízes togados, em
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do JEF, devendo as
partes estar obrigatoriamente representadas por advogado.
Com a promulgação da Lei nº 12.665/2012, foi criada uma estrutura
permanente para as Turmas Recursais dos JEFs, formada por 3 (três) juízes
federais titulares dos cargos de Juiz Federal de Turmas Recursais e 1 (um) juiz
federal suplente.
A estrutura da Turma Recursal conta com espaço físico, mobília e
equipamentos de informática suficientes para o seu adequado funcionamento.
Quando da visita presencial, verificou-se que as suas instalações, o
mobiliário e o maquinário que nela havia se encontravam em adequadas
condições de limpeza e conservação.
O horário de expediente (interno e externo) da Turma Recursal
(incluídas as Relatorias) é das 9 (nove) às 18 (dezoito) horas.
7.10.2 Corpo funcional: magistrados e servidores
A TR é composta pelo Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima (que
preside o órgão colegiado e é o titular da Segunda Relatoria), pelo Juiz Federal
Gilton Batista Brito (titular da Primeira Relatoria) e pelo Juiz Federal Marcos
Antônio Garapa de Carvalho (titular da Terceira Relatoria), bem como por 10
(dez) servidores efetivos (ou seja, todos os cargos efetivos previstos para a
unidade estão ocupados) e 2 (dois) servidores requisitados de outros órgãos.
7.10.2.1 Juiz Federal Titular da Primeira Relatoria
O Juiz Federal Gilton Batista Brito exerce a magistratura desde
24/05/2005, integrando a TR, como membro efetivo, desde 19/10/2015.
Integra o TRE/SE desde 08/08/2020 e é o Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Sergipe desde 01/04/2021. Ademais, coordenou o núcleo local da
Escola da Magistratura entre 03/04/2019 e 31/03/2021 e foi Vice-Diretor do Foro
entre 04/04/2019 e 31/03/2021 e Presidente da TR entre 06/01/2019 e
05/01/2021.
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Nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, o magistrado esteve afastado
pelos seguintes motivos e períodos: a) Férias: de 14/10 a 12/11/2019 (PA SEI nº
0010027-85.2018.4.05.7000); de 15/07 a 03/08/2020 (PA SEI nº 001212329.2019.4.05.7000) e de 15 a 27/07/2021 (PA SEI nº 000870122.2020.4.05.7000); b) Participação em Seminário/Congresso: de 18 a
19/09/2019 (PA SEI nº 0010122-81.2019.4.05.7000); c) Participação em Curso
de Especialização: de 29 a 30/08/2019 (PA SEI nº 0007588-67.2019.4.05.7000);
d) Afastamento sem prejuízo da jurisdição: de 09/10/2010 a 11/10/2019 (PA SEI
nº 0010347-04.2019.4.05.7000).
Respondeu pela 1ª e 4ª Varas Federais sergipanas, nos períodos de
25/06 a 14/07/2021 (Ato nº 171/2021-CR) e de 25/09 a 14/10/2020 (Ato nº
393/2020-CR), respectivamente, sem prejuízo da jurisdição originária e de outras
designações.
O magistrado exerceu atividade docente, nas seguintes condições:
2019, segundo semestre: Associação Objetivo de Ensino Superior, quarta-feira,
19h15 às 22h; e 2020, primeiro semestre: Associação Objetivo de Ensino
Superior, quarta-feira, 19h15 às 22h. Essa atividade docente foi registrada no
sistema SARH WEB – Sistema de Gestão de Recursos Humanos.
O juiz federal reside na região metropolitana onde funciona a TR.
7.10.2.2 Juiz Federal Presidente e Titular da Segunda Relatoria
O Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima exerce a magistratura desde
14/03/2007, integrando a TR, como membro efetivo, desde 31/03/2014, e
presidindo o órgão colegiado desde 07/01/2021.
Ademais, foi indicado para o Comitê Estadual de Saúde, segundo os
Atos nºs 223/2021 e 252/2021, da Presidência do TRF5. É membro do Centro
Local de Inteligência da Seção Judiciária de Sergipe (CLI/SJSE), de acordo com
a Portaria nº 2/2021, da Direção do Foro da Seccional sergipana.
Nos últimos 24 (vinte e quatro meses) meses, o magistrado esteve
afastado pelos seguintes motivos e períodos: a) Férias: de 20/11 a 19/12/2019
(PA SEI nº 0010027-85.2018.4.05.7000); de 20/05 a 18/06/2020 (PA SEI nº
0012123-39.2019.4.05.7000); de 19/11 a 18/12/2020 (PA SEI nº 001212339.2019.4.05.7000); de 18/05 a 16/06/2021 (PA SEI nº 000870122.2020.4.05.7000); b) Participação em Curso de Especialização: de 30/09 a
01/10/2019 (PA SEI nº 0009733-96.2019.4.05.7000).
Respondeu pela 1ª Vara Federal sergipana, nos períodos de 16 a
19/09/2019, de 24 a 29/09/2019 e de 02 a 15/10/2019 (Ato nº 626/2019-CR),
sem prejuízo da jurisdição originária e de outras designações.
O magistrado não exerce atividade docente.
O juiz federal reside na região metropolitana onde funciona a TR.
7.10.2.3 Juiz Federal Titular da Terceira Relatoria
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O Juiz Federal Marcos Antônio Garapa de Carvalho exerce a
magistratura desde 25/07/2007, integrando a TR, como membro efetivo, desde
31/03/2014 (foi suplente do órgão colegiado, de 07/01/2013 a 07/01/2014).
Integrou o TRE/SE, como membro efetivo, de 09/08/2019 a
08/08/2020, e compõe a Corte Eleitoral, como membro suplente, desde
26/08/2021. Vem atuando no TRF5: a) Primeira Turma, mutirão no Gabinete do
Desembargador Federal Alexandre de Luna Freire, de 01/06/2020 a 29/3/2021
(Atos nºs 206/2020 e 115/2021), sem prejuízo da jurisdição originária; b) Quarta
Turma, substituição do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho
(férias), de 21/06 a 20/7/2021 (Ato nº 192/2021), com prejuízo da jurisdição
originária; c) convocado para auxílio no cumprimento das Metas do Conselho
Nacional de Justiça no âmbito do TRF5 da 5ª Região (Ato nº 294/2021), sem
prejuízo da jurisdição originária.
Além disso, foi o Encarregado Seccional da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), de 20/10/2020 a 03/04/2021 (Portaria da Direção do Foro nº
112/2020), e Membro da Comissão de Segurança Permanente no âmbito da 5ª
Região, de 16/05/2019 a 03/04/2021 (Ato nº 189/2019). É Coordenador
Seccional do JEF desde 07/04/2021.
Nos últimos 24 (vinte e quatro meses) meses, o magistrado esteve
afastado pelos seguintes motivos e períodos: a) Férias: de 16/10 a 14/11/2019
(Portaria nº 428/CR/2018); de 09/03 a 07/04/2020 (Portaria nº 334/CR/2019); de
13/04 a 02/05/2021 (Portaria nº 356/CR/202020); b) Convocado para substituir o
Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, no TRF5: de 21/06 a
20/07/2021 (Ato nº 192/2021).
O magistrado não exerce atividade docente.
O juiz federal reside na região metropolitana onde funciona a TR.
7.10.2.4 Servidores
Na tabela a seguir, estão listados os servidores ocupantes de cargos
efetivos, do quadro de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe, lotados na Turma
Recursal, bem como os cargos em comissão e as funções de confiança, o grau
de instrução e a área de formação de cada um deles:
NOME

CARGO EFETIVO

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÁREA DE
FORMAÇÃO

Alexsandra Aragão
Santos

Analista Judiciário - Área
Judiciária

FC-06

Superior
completo

Direito

Cleidson Wandros
Santos Pereira
(exercício na
Turma Recursal a
partir de
21/12/2020)

Técnico Judiciário

FC-03

Ensino
Médio
completo

-
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Márcia Lidian
Oliveira Santos

Analista Judiciário - Área
Judiciária

FC-05

Superior
completo

Direito

Maristela Dias
Pereira

Técnico Judiciário

FC-05

Ensino
Médio
completo

-

Luis Abelardo Mota
Fontes

Analista Judiciário - Área
Administrativa

FC-05

Superior
completo

Administração
e Direito

Pedro Henrique
Moura de Jesus

Técnico Judiciário

FC-04

Superior
completo

Direito

Daniel Bezerra
Neto

Técnico Judiciário

FC-05

Superior
completo

Direito

Sílvia Patrícia
Cavalcanti Pereira
Paixão

Analista Judiciário - Área
Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Ana Flávia Galvão
Gonçalves
(exercício na
Turma Recursal a
partir de
16/11/202)

Técnico Judiciário

FC

Superior
completo

Direito

Alberto Pinheiro da
Silva Filho

Analista Judiciário - Área
Judiciária

FC-04

Superior
completo

Direito

Além desses servidores ocupantes de cargos efetivos, a TR conta,
ainda, com os seguintes servidores requisitados de outros órgãos:
NOME

CJ/FC

GRAU DE
INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM

Carol Dantas
Cordeiro

FC-05

Superior
completo
(Direito)

Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe

Raisa Reis Oliveira

FC-05

Superior
completo
(Direito)

Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe

Não há servidores da unidade cedidos a outros órgãos.
7.10.3 Estruturação da unidade
Os servidores efetivos da TR estão distribuídos da seguinte forma: a)
2 (dois) exercem as suas atribuições na Presidência; b) 4 (quatro) atuam na
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Secretaria; e c) em cada Relatoria, há 2 (dois) servidores, desempenhando as
suas atribuições.
7.10.4 Controle de frequência e home office durante a pandemia
do COVID19
Anteriormente à imposição do teletrabalho, por força da pandemia do
COVID19, o controle de presença dos servidores era feito pelo ponto eletrônico.
Observou-se, contudo, que os servidores ocupantes de função de confiança FC05, na Presidência e na Secretaria, foram dispensados do ponto eletrônico, nos
termos do art. 204, § 1º, da Portaria nº 01/2021, da Direção do Foro da Seção
de Sergipe. Nesse caso, o controle ocorria através do acompanhamento diário
da presença pela Direção.
Antes da instalação do período pandêmico, havia 6 (seis) servidores
trabalhando em home office, 2 (dois) da Assessoria da Presidência e 4 (quatro)
da Secretaria. O controle das metas e o acompanhamento da produtividade, em
relação a eles, eram realizados através de relatórios de atividades e de
movimentação da TR e de atividades do servidor, gerado pelo sistema Creta.
Realizava-se a análise comparativa com meses anteriores, bem como o
acompanhamento diário do painel do Creta.
Decretada a pandemia e estabelecido o home office, como
modalidade prevalecente de trabalho, não foram mantidas atividades
presenciais, efetuando-se o acompanhamento das atividades dos servidores em
trabalho remoto nos mesmos moldes detalhados no parágrafo anterior (extração
de relatórios, cotejo com o desempenho antecedente e verificação diária de
painel).
Sobre o impacto da pandemia na unidade jurisdicional, foi dito que
houve um aumento de demanda, em razão do auxílio emergencial. Por outro
lado, por não ter mais o tempo gasto no percurso do trabalho, trouxe mais tempo
para o servidor realizar o seu trabalho.
Sobre o atendimento ao público, ocorre através de e-mail
(turmarecursal.atendimento@jfse.jus.br) e do Balcão Virtual (anteriormente à
implantação do Balcão Virtual, o atendimento se dava apenas por correio
eletrônico).
No momento da correição, não havia servidores afastados por motivo
de licença para tratamento de saúde ou por qualquer outra razão.
7.10.5 Organização, divisão e controle do trabalho na Secretaria
da Turma Recursal
Segundo informado no questionário de gestão, tramitam, atualmente,
na Secretaria da TR, 558 (quinhentos e cinquenta e oito) processos (dados
obtidos no painel geral do Creta Turma Recursal, em 27/07/2021 às 16h48), que,
divididos por 4 (quatro) servidores em atividade no setor, revelam a proporção
de 139,5 (cento e trinta e nove inteiros e cinco décimos) processos por servidor.
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Na Secretaria da Turma Recursal de Sergipe, estão lotados 4 (quatro)
servidores. O setor se organiza do seguinte modo: a) Direção da Turma
Recursal: 1. Coordenação geral das atividades da Secretaria, organização e
acompanhamento de pautas e sessões, com as providências correlacionadas; e
2. Atendimento ao público; b) Triagem: recebimento/envio de processos (juízo
de origem, instância superior etc), com encaminhamento ao seu destino na TR,
de acordo com a fase correspondente; e c) Controle de prazos e cumprimento:
1. Acompanhamento dos prazos processuais e movimentação de acordo com as
fases subsequentes; e 2. Realização de diligências não ambientadas no Sistema
Creta.
Os métodos utilizados para controle e verificação da situação do
acervo de processos a cargo da Secretaria da TR são os relatórios de atividades
e de movimentação da Turma Recursal e de atividades do servidor, gerados pelo
Sistema Creta, e a realização de análise comparativa e de acompanhamento
diário de painel do sistema.
As atividades da Secretaria da Turma Recursal são planejadas,
adotando-se medidas de reformulação de setores, a partir da identificação de
demandas e entraves, e de realocação de servidores, procurando-se identificar
habilidades e vocações.
Mensalmente, os resultados da Secretaria são avaliados, a partir de
relatórios estatísticos e de atividades do servidor.
Na organização e no controle das suas atividades, a TR se utiliza dos
relatórios disponíveis no sistema Creta, notadamente: Painel do Usuário e Geral
do Sistema Creta; e no Painel do Sistema Creta: Consultas – atividade do
servidor e Estatísticas - Atividades da Turma Recursal.
As sessões
quinzenalmente.

de

julgamento

da

Turma

Recursal

ocorrem

7.10.6 Acervo processual em tramitação na Turma Recursal
Consoante informado no questionário de gestão, estão tramitando,
atualmente, na Turma Recursal (segundo dados obtidos no painel geral do Creta
Turma Recursal, em 27/07/2021 às 16h48), 4.038 (quatro mil e trinta e oito)
processos, sendo que 82 (oitenta e dois) são feitos de competência originária
(dados obtidos através de chamado ao sistema Exodus, de nº 01166465). Desse
total, 2.881 (dois mil, oitocentos e oitenta e um) estão aguardando julgamento
(dados obtidos através de chamado ao sistema Exodus, de nº 01166465).
Ademais, de acordo ainda com o questionário de gestão, preenchido
pela unidade correicionada, há 1.910 (um mil, novecentos e dez) processos
suspensos/sobrestados, na TR (segundo dados obtidos no painel geral do Creta
Turma Recursal, em 27/07/2021 às 16h48), aguardando decisões do STF, do
STJ, da TNU ou do TRF.
Considerada cada uma das Relatorias, os quantitativos apresentados
foram os seguintes, com base nos dados colhidos ao tempo do preenchimento
do formulário de gestão (registros obtidos nos painéis geral e de usuário do Creta
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Turma Recursal, em 27/07/2021 às 16h48; e através de chamado ao sistema
Exodus, de nº 01166465):
Categoria

1ª Relatoria

2ª Relatoria

3ª Relatoria

Número de processos em tramitação

583

2.769

686

Número de processos de competência
originária

28

51

3

Número de processos aguardando
julgamento

194

2.341

329

Número
de
suspensos/sobrestados

768

497

645

0

8

0

processos

Número de processos conclusos com
pedidos urgentes pendentes de
apreciação

Considerados os dados informados pela Divisão de Estatística do
Tribunal, a evolução do acervo vinculado à cada Relatoria da TR, no período de
agosto de 2019 a julho de 2021, pode ser retratada através do seguinte gráfico:

Acervos ajustados das Relatorias da TR/Sergipe
1ª Relatoria

2ª Relatoria

3ª Relatoria
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Observa-se que, no período de 2 (dois) anos, os acervos de
processos em tramitação vinculados às 3 (três) Relatorias sofreram aumentos,
conquanto o maior incremento tenha ocorrido, em relação à Segunda Relatoria.
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Em agosto de 2019, o acervo em tramitação referente à Primeira
Relatoria era de 622 (seiscentos e vinte e dois) processos, ao passo que, no
momento da correição de 2021, esse conjunto havia alcançado o número de 784
(setecentos e oitenta e quatro) processos, isto é, uma diferença a maior de 162
(cento e sessenta e dois) processos.
Já a Segunda Relatoria contava, em agosto de 2019, 1.010 (um mil e
dez) processos, e, quando da correição de 2021, havia alcançado o patamar de
2.745 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco) feitos, ou seja, 1.735 (um mil,
setecentos e trinta e cinco) processos a mais.
Por fim, a Terceira Relatoria possuía, em agosto de 2019, 606
(seiscentos e seis) processos, ostentando o número de 746 (setecentos e
quarenta e seis) feitos, quando da correição de 2021, o que representa um
aumento de 140 (cento e quarenta) processos.
Consultando-se a produtividade das Relatorias da TR, através do BI,
referente ao ano de 2020, obtêm-se os seguintes quantitativos:
Tipo do ato

1ª Relatoria

2ª Relatoria

3ª Relatoria

Despacho

417

242

1.124

Decisão

1.445

576

1.226

Acórdão

2.918

1.866

2.521

Confiram-se as telas correspondentes do sistema:
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De janeiro a julho de 2021, a produtividade foi a seguinte:
Tipo do ato

1ª Relatoria

2ª Relatoria

3ª Relatoria

Despacho

328

175

406

Decisão

766

299

421

Acórdão

1.941

1.132

1.550

Seguem as imagens:
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7.10.7 Funcionamento e cumprimento das Metas e Resoluções
do Conselho Nacional de Justiça pelas Relatorias da Turma Recursal
7.15.7.1 PRIMEIRA RELATORIA
A Primeira Relatoria é composta por 2 (dois) assessores, pelo que,
considerando a quantidade de 583 (quinhentos e oitenta e três) processos
pendentes de julgamento, tem-se um total de 291,5 (duzentos e noventa e um
inteiros e cinco décimos) processos por assessor.
Quanto às metas de produtividade, foi informado que a produção
mínima semanal, por assessor, é de 35 (trinta e cinco) minutas de acórdão, sem
prejuízo de incremento em processos repetitivos e conforme o aumento a
distribuição. Ademais, são realizadas reuniões quinzenais, para discussão da
pauta de julgamentos.
Acerca do impacto da pandemia nos trabalhos da unidade, consignouse que houve ganho de tempo com a desnecessidade de deslocamento para a
presença no gabinete físico, mas, por outro lado, a necessidade de adaptação
de rotinas para orientação da assessoria, com reuniões virtuais e intensificação
no uso de aplicativo de mensagens, e para recebimento da advocacia pública e
privada em audiência remota. Também houve necessidade de priorizar ainda
mais os processos urgentes, considerando o perfil de demandas e demandantes
nos Juizados. A experiência de sessão virtual da Turma Recursal também foi
exitosa, inclusive sem registro de reclamação pela advocacia.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Relatoria especificou:
METAS 2020:
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): não cumprida, com percentual de 95,92% (noventa e cinco inteiros e
noventa e dois centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2017]: cumprida, em 100% (cem por cento).

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
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(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: não se aplica à TR.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): não se aplica à TR.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: não se aplica à TR.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração):
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): percentual de
cumprimento, até o momento, de 114,64% (cento e catorze inteiros e sessenta
e quatro centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2018]: Cumprida, em 100% (cem por cento).

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
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por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: não se aplica à TR.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: percentual de cumprimento da Meta de 91,28% (noventa e um inteiros e
vinte e oito centésimos por cento), em 27/07/2021. Taxa de Congestionamento
Líquida Não Fiscal 2020 de 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por
cento). Taxa de Congestionamento Líquida Não Fiscal 2021 de 1,42% (um inteiro
e quarenta e dois centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: não se aplica à TR.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
percentual de cumprimento de 136,92% (cento e trinta e seis inteiros e noventa
e dois centésimos por cento), até o momento.
7.10.7.2 SEGUNDA RELATORIA
A Segunda Relatoria é composta por 2 (dois) assessores, pelo que,
considerando a quantidade de 2.769 (dois mil, setecentos e sessenta e nove)
processos pendentes de julgamento, tem-se um total de 1.384,5 (um mil,
trezentos e oitenta e quatro inteiros e cinco décimos) processos por assessor.
Foi informado que as metas de produtividade são variáveis, mas se
adotam alguns parâmetros: 1) levar entre 100 (cem) a 150 (cento e cinquenta)
processos por sessão; 2) julgar recursos por blocos de matérias, visando uma
maior racionalização da força de trabalho; 3) julgamento de processos por ordem
de antiguidade, contudo, há exceções: a) matérias repetitivas com
entendimentos da Relatoria; b) matérias repetitivas referentes a temas julgados
pelas instâncias superiores; c) pedidos de preferência devidamente justificados;
4) julgamento dos recursos que não ultrapasse o prazo máximo de 1 (um) ano,
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contado da data de entrada na Turma Recursal (em razão do aumento da
demanda, este prazo não tem sido alcançado); 5) priorizar o julgamento de
embargos de declaração e dos processos convertidos em diligência; 6) reuniões
semanais para transmitir orientações e seleção de temas; e 7) preferência pelo
julgamento de matérias previdenciárias, com foco naquelas alusivas a segurados
especiais, benefícios por incapacidade e benefícios de prestação continuada.
Sobre o impacto da pandemia nos trabalhos da unidade, foi relatado
que, em um primeiro momento, houve o afastamento do contato diário com os
servidores. Depois, essa situação foi melhorada com as reuniões virtuais e, em
alguns casos, presenciais. Houve, ainda, aumento expressivo da demanda, além
de maior cobrança no julgamento de processos, através do Balcão Virtual, o que
tem ocasionado alguma dificuldade para os servidores. Surgiu uma macrolide
decorrente da judicialização do auxílio emergencial. Deu-se uma prioridade no
julgamento dos recursos inominados e isso vem repercutindo no julgamento de
outras matérias.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Relatoria especificou:
METAS 2020:
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): não cumprida, com percentual de 62,67% (sessenta e dois inteiros e
sessenta e sete centésimos).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2017]: Cumprida, em 100% (cem por cento).

até
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META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: não se aplica à TR.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): não se aplica à TR.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
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por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B ;[Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: não se aplica à TR.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração):
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): percentual de
cumprimento de 58,68% (cinquenta e oito inteiros e sessenta e oito centésimos
por cento), até o momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento) dos
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e nas
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos até
31/12/2018]: percentual de cumprimento de 98,97% (noventa e oito inteiros e
noventa e sete centésimos por cento), até o momento.
META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 (Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018): Não se aplica à TR.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: percentual de cumprimento da Meta de 79,61% (setenta e nove inteiros
e sessenta e um centésimos por cento), até 27/07/2021. Taxa de
Congestionamento Líquida 2020 de 1,52% (um inteiro e cinquenta e dois
centésimos por cento). Taxa de Congestionamento Líquida 2021 de 1,89% (um
inteiro e oitenta e nove centésimos por cento).
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META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: não se aplica à TR.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
73,11% (setenta e três inteiros e onze centésimos por cento) da Meta cumpridos,
até o momento.
7.10.7.3 TERCEIRA RELATORIA
A Terceira Relatoria é composta por 2 (dois) assessores, pelo que,
considerando a quantidade de 686 (seiscentos e oitenta e seis) processos
pendentes de julgamento, tem-se um total de 343 (trezentos e quarenta e três)
processos por assessor.
Acerca das metas de produtividade da unidade, foi informado que,
atualmente, tem-se trabalhado com os processos que são distribuídos, já que
não há “passivo” de monta. Nos primeiros 6 (seis) meses de 2021, a Terceira
Relatoria recebeu uma média de 246 (duzentos e quarenta e seis) processos por
mês de distribuição. O Processo nº 0501799-89.2019.4.05.8500 é o mais antigo
no Gabinete da Terceira Relatoria (distribuído em 04/03/2021), ainda pendente
de julgamento de mérito, mas já foi incluído na pauta da sessão de 18/08/2021,
apesar de já ter recebido decisão colegiada antes em 27/11/2019. O Processo
nº 0501814-15.2020.4.05.8503 é o mais antigo distribuído à Terceira Relatoria
(distribuído em 02/02/2021), mas se encontra pendente de instrução
complementar, a aguardar cumprimento de carta precatória. Ao todo, no
momento do preenchimento do formulário de gestão (25/07/2021, às 9h42) e
segundo o “Relatório de Processos em Andamento” do Sistema Creta, há 354
(trezentos e cinquenta e quatro) processos pendentes de julgamento definitivo
afetos à Terceira Relatoria, sendo que, destes, há apenas 164 (cento e sessenta
e quatro) feitos pendentes de elaboração de voto e inclusão em pauta de
julgamento. A meta básica é pautar o máximo de processos possível, evitandose o acúmulo de acervo.
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Acerca dos efeitos da pandemia para os trabalhos da unidade
judiciária, foi afirmado que houve pontos positivos e negativos. Impactos
positivos: a) melhora da dinâmica das sessões de julgamento via sistema de
videoconferência; b) incremento na produtividade de 1 (um) dos servidores da
assessoria, em razão do ganho de tempo poupado em deslocamentos para a
sede; c) aumento da participação dos advogados nas sessões de julgamento.
Repercussões negativas: a) aumento dos erros cometidos por 1 (uma) servidora
da assessoria, pela dispersão da atenção necessária à execução das tarefas de
minutar atos processuais; b) redução da produtividade esperada da mesma
servidora de atenção dispersa.
Sobre as Metas/CNJ 2020 e 2021 identificadas no questionário de
gestão encaminhado pela Corregedoria-Regional, a Relatoria especificou:
METAS 2020:
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente): o percentual de cumprimento ficou em 99,27% (noventa e nove inteiros
e vinte e sete centésimos por cento).
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2020, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2015 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2016; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2017]: cumprida em 100% (cem por cento).

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2020: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2017. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2017]: não se aplica à TR.
META 5: (Impulsionar processos à execução: Baixar quantidade
maior de processos de execução não fiscal que o total de casos novos de
execução não fiscal no ano corrente): não se aplica à TR.
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2020: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2016, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
META 12: (Impulsionar os processos relacionados com obras públicas
paralisadas: Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem
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sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos
de 31/12/2014 a 31/12/2019): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2017]: não se aplica à TR.
METAS 2021 (primeiro semestre de apuração):
META 1 (Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente): 95,42%
(noventa e cinco inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) da Meta
cumpridos, até o momento.
META 2 [Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar
31/12/2021, no 1º e 2º graus da Justiça Federal, 100% (cem por cento)
processos distribuídos até 31/12/2016 e 85% (oitenta e cinco por cento)
processos distribuídos em 2017; e nos Juizados Especiais Federais e
Turmas Recursais, 100% (cem por cento) dos processos distribuídos
31/12/2018]: cumprida em 100% (cem por cento).

até
dos
dos
nas
até

META 3 [Estimular a conciliação: Fomentar o alcance do percentual
mínimo de 6% (seis por cento) na proporção dos processos conciliados em
relação aos distribuídos]: não se aplica à TR.
META 4 [Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos
eleitorais: Identificar e julgar até 31/12/2021: FAIXA 1: 70% (setenta por cento)
das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a
crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2018. FAIXA 2: 60%
(sessenta por cento) das ações de improbidade administrativa e 70% (setenta
por cento) das ações penais relacionadas a crimes contra a administração
pública distribuídas até 31/12/2018]: não se aplica à TR.
META 5 [Reduzir a taxa de congestionamento: Reduzir em 2 (dois)
pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções
fiscais, em relação a 2020. Cláusula de barreira: 43% (quarenta e três por
cento)]: 82,76% (oitenta e dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento) da
Meta cumpridos pela Terceira Relatoria, até 25/07/2021. Taxa de
congestionamento líquida 2020 de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos
por cento). Taxa de congestionamento líquida 2021 de 1,46% (um inteiro e
quarenta e seis centésimos por cento).
META 6 [Priorizar o julgamento das ações coletivas: Identificar e julgar
até 31/12/2021: FAIXA 3: 70% (setenta por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80% (oitenta
por cento) dos processos de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º
e 2º graus. FAIXA 1: 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos de ações
coletivas distribuídas até 31/12/2017, no 1º e 2º graus]: não se aplica à TR.
305

META 12 (Impulsionar os processos de ações ambientais: Identificar
e impulsionar, até 31/12/2021, os processos que tenham por objeto matéria
ambiental): não se aplica à TR.
METAS ESPECÍFICAS: CRIMINAL A (Baixar quantidade maior de
processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente/Julgar
quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no
ano corrente); CRIMINAL B [Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70%
(setenta por cento) das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao
tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até
31/12/2018]: não se aplica à TR.
META ESPECÍFICA: Julgar mais ações previdenciárias e
assistenciais do que as distribuídas no ano, incluindo o auxílio emergencial:
percentual de cumprimento de 101,36% (cento e um inteiros e trinta e seis
centésimos por cento), até o momento.
7.10.8 Correição anterior e autoinspeção
Quanto à correição anterior (2019) e à última autoinspeção, a Primeira
e a Terceira Relatorias informaram que não lhes foram feitas observações e/ou
recomendações, nem foram fixadas novas metas ou fins a serem perseguidos
pelas unidades. De seu lado, a Segunda Relatoria deixou sem resposta as
questões que lhes foram formuladas a respeito desses pontos.
7.10.9 Dificuldades, sugestões e boas práticas
A Primeira Relatoria indicou: Boas práticas: redução/simplificação das
minutas de decisões/acórdãos, diminuindo o tempo de elaboração e a
possibilidade de erros e aumentando a produtividade; a sessão remota
incrementou a participação da advocacia na sustentação oral, importando em
elevação do trabalho na preparação pela Secretaria e da duração do ato, mas a
permanência do formato do teletrabalho tem tido um resultado favorável, com
redução de custos e aumento de produtividade. Dificuldade: a alteração da
sistemática de intimação, em virtude da Resolução CJF nº 718/2021, com prazo
mínimo de 10 (dez) dias para a intimação prévia da sessão e necessidade de
intimação posterior específica pelo sistema do resultado de julgamentos
pautados, que implicará aumento do tempo de tramitação na Turma Recursal.
A Segunda Relatoria consignou: A maior dificuldade é a equalização
da força de trabalho proporcional à demanda. O gabinete do Juiz da Turma
Recursal somente possui 2 (dois) servidores, enquanto o gabinete do Juiz de
uma Vara Comum da Capital possui 3 (três) servidores na Assessoria. Nas
férias/afastamento de 1 (um) servidor, o Juiz da Turma fica somente com 1 (um)
servidor para prestar apoio à Assessoria (tutelas recursais e recursos
inominados). Constantemente, são criadas teses que geram milhares de
processos novos. Assim, o Juizado é bastante impactado pelo surgimento de
macrolides que necessitam de uma resposta rápida (exemplo: auxílio
emergencial, que, embora mais simples, envolve a análise de diversos
requisitos). Visando superar a dificuldade da questão de servidor, faz-se uma
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seleção de matérias (julgamento por tema), objetivando uma melhor otimização
da força de trabalho. No Creta, não há mecanismo de selecionar processos por
matéria para um julgamento otimizado. Espera-se que essa situação seja
corrigida no futuro, com a alocação de mais 1 (um) servidor na Assessoria das
Turmas Recursais, visando uma melhor equalização das forças de trabalho.
A Terceira Relatoria não teceu qualquer consideração, em relação a
esse aspecto.
7.10.10 Análise individual
selecionada: principais constatações

dos

processos

da

amostra

Da unidade, foram correicionados, via Creta, 251 (duzentos e
cinquenta e um) processos eletrônicos em tramitação nesse sistema.
a) Processos em ordem:
0500001-56.2020.4.05.8501

0500003-53.2020.4.05.9850

0500004-65.2021.4.05.8504

0500007-54.2020.4.05.8504

0500007-56.2021.4.05.9850

0500012-85.2020.4.05.8501

0500016-25.2020.4.05.8501

0500017-67.2020.4.05.8503

0500023-17.2020.4.05.8501

0500024-05.2020.4.05.8500

0500023-77.2021.4.05.8502

0500026-69.2020.4.05.8501

0500027-57.2020.4.05.8500

0500028-36.2020.4.05.8502

0500030-09.2020.4.05.8501

0500032-36.2021.4.05.8503

0500033-24.2021.4.05.8502

0500035-25.2020.4.05.8503

0500037-91.2021.4.05.9850

0500038-49.2021.4.05.8501

0500038-83.2020.4.05.8501

0500040-19.2021.4.05.8501

0500053-55.2020.4.05.8500

0500057-55.2021.4.05.8501

0500060-41.2020.4.05.8502

0500060-47.2020.4.05.8500

0500061-89.2021.4.05.8502

0500065-57.2020.4.05.8504

0500066-14.2021.4.05.8502

0500067-39.2020.4.05.8500

0500067-96.2021.4.05.8502

0500079-07.2021.4.05.8504

0500080-29.2020.4.05.8503

0500083-81.2020.4.05.8503

0500084-66.2020.4.05.8503

0500086-02.2021.4.05.8503

0500087-30.2020.4.05.8500

0500091-57.2021.4.05.9850

0500093-28.2020.4.05.8503

0500094-19.2020.4.05.8501

0500098-50.2020.4.05.8503

0500102-56.2021.4.05.8502

0500102-87.2020.4.05.8503

0504167-65.2019.4.05.8502

0500103-18.2019.4.05.8500

0500106-30.2020.4.05.8502

0500109-48.2021.4.05.8502

0500110-61.2020.4.05.8504

0500112-33.2021.4.05.9850

0500124-20.2021.4.05.8501

0500126-27.2020.4.05.8500

0500127-06.2020.4.05.8502

0500129-79.2020.4.05.8500

0500135-86.2020.4.05.8500
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0500136-62.2020.4.05.8503

0500154-29.2019.4.05.8500

0500169-58.2020.4.05.8501

0500175-68.2020.4.05.8500

0500177-38.2020.4.05.8500

0500183-45.2020.4.05.8500

0500187-79.2020.4.05.8501

0500189-52.2020.4.05.8500

0500195-59.2020.4.05.8500

0500196-78.2019.4.05.8500

0500220-38.2021.4.05.8500

0500247-55.2020.4.05.8500

0500292-59.2020.4.05.8500

0500313-35.2020.4.05.8500

0500332-41.2020.4.05.8500

0500343-70.2020.4.05.8500

0500424-82.2021.4.05.8500

0500617-34.2020.4.05.8500

0500779-54.2019.4.05.8503

0500805-27.2020.4.05.8500

0500861-88.2019.4.05.8502

0500891-92.2020.4.05.8501

0501121-40.2020.4.05.8500

0501190-03.2019.4.05.8502

0501295-49.2020.4.05.8500

0501476-41.2020.4.05.8503

0501509-40.2020.4.05.8500

0501643-64.2020.4.05.8501

0501661-25.2019.4.05.8500

0501798-95.2019.4.05.8503

0501953-70.2020.4.05.8501

0502116-24.2018.4.05.8500

0502192-14.2019.4.05.8500

0502194-69.2019.4.05.8504

0502195-57.2019.4.05.8503

0502232-47.2020.4.05.8504

0502301-93.2017.4.05.8501

0502351-11.2020.4.05.8503

0502419-69.2017.4.05.8501

0502454-55.2019.4.05.8502

0502461-47.2019.4.05.8502

0502530-22.2018.4.05.8500

0502562-58.2017.4.05.8501

0502591-77.2018.4.05.8500

0502600-56.2020.4.05.8504

0502602-40.2017.4.05.8501

0502634-31.2020.4.05.8504

0502641-60.2019.4.05.8503

0502742-77.2017.4.05.8500

0502755-96.2019.4.05.8503

0503041-83.2019.4.05.8500

0503097-97.2011.4.05.8500

0503109-24.2019.4.05.8503

0503137-86.2019.4.05.8504

0503156-41.2018.4.05.8500

0503199-35.2019.4.05.8502

0503285-06.2019.4.05.8502

0503311-10.2019.4.05.8500

0503346-04.2018.4.05.8500

0503390-77.2019.4.05.8503

0503414-08.2019.4.05.8503

0503569-14.2019.4.05.8502

0503630-12.2018.4.05.8500

0503696-18.2020.4.05.8501

0503731-06.2019.4.05.8503

0503734-58.2019.4.05.8503

0503831-04.2018.4.05.8500

0504017-50.2020.4.05.8502

0504041-21.2019.4.05.8500

0504126-98.2019.4.05.8502

0504206-62.2019.4.05.8502

0504229-08.2019.4.05.8502

0504360-86.2019.4.05.8500

0504497-05.2018.4.05.8500

0504682-24.2010.4.05.8500

0504844-38.2018.4.05.8500

0505057-44.2018.4.05.8500

0505154-44.2018.4.05.8500

0505573-30.2019.4.05.8500

0505606-20.2019.4.05.8500

0505760-04.2020.4.05.8500

0505765-26.2020.4.05.8500

0505802-87.2019.4.05.8500

0505978-66.2019.4.05.8500
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0505998-91.2018.4.05.8500

0506024-55.2019.4.05.8500

0506176-06.2019.4.05.8500

0506397-23.2018.4.05.8500

0506543-64.2018.4.05.8500

0506610-29.2018.4.05.8500

0506952-40.2018.4.05.8500

0507191-10.2019.4.05.8500

0507341-88.2019.4.05.8500

0507380-85.2019.4.05.8500

0507382-55.2019.4.05.8500

0507385-10.2019.4.05.8500

0507391-17.2019.4.05.8500

0507409-38.2019.4.05.8500

0507428-44.2019.4.05.8500

0507434-51.2019.4.05.8500

0507443-13.2019.4.05.8500

0507482-10.2019.4.05.8500

0507503-83.2019.4.05.8500

0507508-08.2019.4.05.8500

0507517-67.2019.4.05.8500

0507718-59.2019.4.05.8500

0507978-39.2019.4.05.8500

0507988-49.2020.4.05.8500

0508003-52.2019.4.05.8500

0508318-17.2018.4.05.8500

0508703-62.2018.4.05.8500

0509074-94.2016.4.05.8500

0509629-09.2019.4.05.8500

0509678-84.2018.4.05.8500

0510358-35.2019.4.05.8500

0510525-52.2019.4.05.8500

0511023-17.2020.4.05.8500

0511113-59.2019.4.05.8500

0512657-82.2019.4.05.8500

0513124-61.2019.4.05.8500

0513374-94.2019.4.05.8500

0513408-69.2019.4.05.8500

0513557-65.2019.4.05.8500

0513825-22.2019.4.05.8500

0513830-44.2019.4.05.8500

0513842-58.2019.4.05.8500

0513876-33.2019.4.05.8500

0513894-54.2019.4.05.8500

0513895-39.2019.4.05.8500

0507376-48.2019.4.05.8500

b) Demora na inclusão em pauta/prolação de acórdão (demora no
julgamento):
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500009-33.2020.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
10/07/2020.

0500019-77.2020.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
22/07/2020.

0500040-50.2020.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
17/02/2021.

0500044-87.2020.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
03/12/2020.

0500071-64.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/05/2020.
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0500081-11.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/10/2020.

0500089-94.2020.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
10/07/2020.

0500094-16.2020.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/10/2020.

0500101-02.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/01/2021.

0500109-88.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021.

0500111-46.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020.

0500113-19.2020.4.05.8503

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/01/2021.

0500114-13.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
04/11/2020.

0500122-87.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020. Petição requerendo
andamento,
anexada
em
05/06/2021.

0500138-29.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020. Petição requerendo
andamento,
anexada
em
29/07/2021.

0500146-15.2020.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/10/2020.

0500170-46.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
18/02/2021.

0500194-71.2020.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
09/11/2020.

0500203-36.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
04/09/2020.

0500309-95.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021.

0500359-24.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020.

0500410-35.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
05/06/2021.
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0500424-19.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
19/05/2021.

0501496-29.2020.4.05.8504

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
04/05/2021.

0501823-20.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
21/06/2021.

0502183-49.2019.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/05/2020.

0502213-78.2019.4.05.8503

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
23/06/2020.

0502477-98.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
03/02/2021.

0502487-45.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
15/12/2020.

0502807-67.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
16/06/2021.

0503066-90.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
14/04/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
20/01/2021.

0503432-04.2020.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
08/01/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
21/06/2021.

0503584-80.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
02/02/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
27/07/2021.

0503743-26.2019.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
18/02/2021.

0503746-78.2019.4.05.8501

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/10/2020.

0503984-60.2020.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
02/02/2021.
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0504217-91.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
27/10/2020.

0504234-30.2019.4.05.8502

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
04/11/2020.

0504251-72.2019.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
16/09/2020.

0504887-38.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020.

0505884-55.2018.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
08/03/2021.

0507356-57.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
01/07/2020.

0507378-18.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/08/2020.

0507394-69.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
20/03/2020.

0507400-76.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
07/07/2020.

0507420-67.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
04/09/2020.

0507432-81.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
07/07/2020.

0507435-36.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
28/05/2020.

0507436-21.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
20/05/2020.

0507470-93.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
18/02/2021.

0507505-53.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
18/08/2020.

0507525-44.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
30/11/2020.

0508731-93.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
16/09/2020. Petições requerendo
o andamento do feito, anexadas
em 28/04/2021 e 02/08/2021.

0509871-65.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020. Petição requerendo o
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andamento do feito, anexada em
16/04/2021.
0510553-20.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
08/04/2021.

0512393-65.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
01/07/2021.

0512428-25.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021. Petição requerendo o
andamento do feito, anexada em
26/05/2021.

0513820-97.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
04/11/2020.

0513846-95.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
17/02/2021.

0513851-20.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020.

0513854-72.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
22/07/2020.

0513864-19.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
05/10/2020.

0513892-84.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
11/01/2021.

0513897-09.2019.4.05.8500

Julgar em 90 (noventa)
dias

Processo na assessoria desde
01/12/2020.

c) Demora na prolação de despacho/decisão:
Número do processo

Providência

Observações adicionais

0500102-96.2020.4.05.8500

Regularizar em 20 (vinte)
dias.

Petição pendente de exame
desde 09/02/2021 (anexo 34).

c) Processos em ordem, no momento da correição, mas que
mereceram destaques ou algumas observações por situações anteriores:
Número do processo

Observações
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0500693-52.2020.4.05.8502

Demora na prolação do despacho de 13/08/2021 (anexo 37).
Processo na assessoria desde 15/10/2020.

0513602-69.2019.4.05.8500

Demora na prolação do despacho de 13/08/2021 (anexo 33).
Processo na assessoria desde 05/10/2020.

7.10.11 A entrevista presencial e alguns registros fotográficos
Importante ressaltar, inicialmente, que a equipe da CorregedoriaRegional foi bem recebida na unidade, com atenção, simpatia e transparência.
As portas lhe foram abertas e as informações solicitadas lhe foram prestadas. A
Diretora do Núcleo e os assessores que estavam presentes demonstraram
conhecimento da unidade e que vêm realizando as atividades e os controles
abrangidos pelas atribuições dos seus cargos.
Sobre a entrevista com a Diretora do Núcleo, cumpre registrar os
seguintes tópicos.
A gestora exerce as suas atividades na Secretaria da Turma Recursal,
com o apoio de 3 (três) servidores, sendo cada um deles vinculado a uma
Relatoria. A atribuições desenvolvidas dizem respeito a toda a estrutura de
Secretaria, referente à confecção de expedientes, como ofícios, mandados,
inclusão em pauta de julgamento, remessa dos processos convertidos em
diligência para a Contadoria ou quando há designação de audiência de instrução.
A Diretora possui a atribuição de leitura dos e-mails que chegam para
a busca de informações processuais e de movimentação dos processos. Esses
e-mails (a procura de informações processuais via e-mail é bem mais utilizada
pelas partes do que pelos advogados) são repassados para as respectivas
Assessorias, que dão retorno ao jurisdicionado. Essa comunicação é dirigida a
um grupo de e-mails, onde estão os servidores de cada Relatoria, juntamente
com o magistrado.
Foi dito que o atendimento via Balcão Virtual é pouquíssimo
procurado, sendo o maior volume dos atendimentos efetuados por e-mail. Há
também uma procura de atendimento por telefone, que serve como orientação
para a solicitação de informações via e-mail, haja vista que, ante a necessidade
de repassar a informação às Assessorias das Relatorias, é preciso que a
solicitação seja feita por escrito.
Recentemente, no início do mês de agosto de 2021, em observância
à resolução do CJF, para o atendimento dos excluídos digitais, foi estruturado
um rodízio de trabalho presencial, que se dá de segunda a sexta, das 9 (nove)
às 18 (dezoito) horas, e a Secretaria conta com a ajuda dos 2 (dois) servidores
da Presidência (cedidos do TJSE). Além disso, o trabalho presencial foi
retomado com 30% (trinta por cento) do quadro das unidades.
Os servidores vinculados à Presidência da Turma Recursal possuem
as atribuições de fazer admissibilidade recursal para os tribunais superiores (STF
e STJ) e as Turmas Regional e Nacional de Uniformização, além de cuidar dos
sobrestamentos processuais.
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Não há estagiários, no momento. A Seção Judiciária está em vias de
firmar um acordo com a UNIT e a TR faz jus a 5 (cinco) estagiários, sendo 1 (um)
para cada Relatoria, 1 (um) para a Presidência e mais 1 (um) para a Secretaria.
Relatou que, com o início do período da pandemia, houve uma
dificuldade de adaptação, já que nunca havia trabalhado nessa sistemática. Já
havia servidores em teletrabalho, que também precisaram passar por uma
adaptação, ora já superada. Apontou, como ponto positivo do teletrabalho
integral, a sensação de segurança dos servidores, haja vista a necessidade de
proteção contra o COVID19. Diversamente do que ocorreu em outras unidades,
não houve pedido de cessão de equipamentos, para o home office.
Informou que a preferência dos servidores, atualmente, é que seja
realizado um trabalho híbrido, com o comparecimento à repartição, de 2 (duas)
ou 3 (três) vezes por semana.
Referiu-se que houve incremento de produtividade com o teletrabalho
integral. Foi relatado, também, um aumento de pedidos de sustentações orais
com as sessões telepresenciais. A solicitação de sustentação oral é feita pelos
advogados, com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, através do
sistema Creta.
As sessões de julgamento são realizadas a cada 15 (quinze) dias, de
forma telepresencial, sendo levados cerca de 400 (quatrocentos) processos, das
3 (três) Relatorias. Os assessores participam diretamente das sessões, ao lado
dos magistrados.
Consignou que o sistema Creta confere liberdade na organização das
tarefas, de modo que cada unidade as define segundo as suas rotinas e
conveniências.
Por outro lado, disse da preocupação com as limitações do sistema
PJe 2.X (ausência de validação em lote, por exemplo), bem como com a
mudança na dinâmica das intimações, em razão da edição de nova resolução do
CJF, o que vai impactar no tempo de tramitação do processo, haja vista a
necessidade de maior prazo, para dar vazão aos feitos.
Negou-se a existência de represamento de mandados a serem
expedidos ou aguardando cumprimento.
Disse que há feitos remetidos à Contadoria e muitas perícias
designadas, em virtude de conversões em diligências, mas não tem como
quantificar, porque o Creta não emite tais relatórios.
Relatou, como maior dificuldade para realizar o trabalho, a deficiência
numérica de pessoal, sublinhando a questão de que as servidoras da
Presidência são requisitadas, de modo que, se retornarem ao seu órgão de
origem, o trabalho da Turma Recursal ficará bastante prejudicado.
Indicou a necessidade de treinamento para a utilização do sistema BI,
destacando que houve uma solicitação recente, por iniciativa da própria gestora,
ao tomar conhecimento de um treinamento que foi disponibilizado para a Seção
Judiciária de Pernambuco, mas não, para as demais Seccionais.
Enfatizou que o acompanhamento das Metas é realizado através do
Creta e de relatórios do Portal BI.
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Reforçou que um dos maiores problemas da Turma Recursal é a
carência de servidores, em todos os setores (Presidência, Secretaria e
Relatorias).
Em diálogo com 5 (cinco) dos assessores, o sentimento principal
percebido foi de cansaço e sobrecarga, ouvindo-se que 2 (dois) deles se
recuperaram, recentemente, de adoecimento por COVID19.
Mencionaram que o sentimento é de penalização, quando, por
exemplo, gozam férias, porque, ao retornarem, deparam-se com um enorme
volume de trabalho represado, por não haver servidores que possam “rendê-los”
nas férias e outros tipos de afastamento.
Destacaram que o número de assessores na TR (2 (dois) por Relator)
é insuficiente para lidar com o universo de processos em tramitação, também
não contando a unidade com estagiários.
Segundo as suas palavras, em 7 (sete) anos, viram as demandas
mais que triplicarem, numericamente, e se complexificarem, ao passo que a
estruturação da unidade continua a mesma, o que evidencia a impossibilidade
de enfrentar o acervo em agigantamento.
Indicaram, ainda, preocupação com a perda de produtividade a curto
prazo, em decorrência da implantação do PJe 2.X, haja vista as incompletudes
desse sistema, a exemplo da ausência da ferramenta de validação em lote,
tecendo considerações, ainda, sobre os impactos da mudança na dinâmica das
intimações, por força de resolução do CJF.
Acerca da diferença numérica de acervos (tramitação ajustada) das 3
(três) Relatorias (a 2ª Relatoria tem quase o dobro do número dos processos
somados da 1ª e da 3ª Relatorias), além de pontuado que cada Relator tem a
sua forma de gerir, foi noticiado à equipe da Corregedoria que o Juiz Federal
Titular da 2ª Relatoria encaminhará à Corregedoria-Regional uma representação
contra o art. 15, § 8º, do Regimento Interno da TR de Sergipe, ao qual atribui
essa discrepância quantitativa, considerado o procedimento lá inscrito, no
sentido de que, uma vez vencido o Relator, em sessão de julgamento, o
processo correspondente deve ser redistribuído ao prolator do voto vencedor, ao
passo que o Relator vencido deverá receber distribuição processual
compensatória (“Quando o relator for vencido na votação, o processo será
redistribuído ao juiz que proferiu o primeiro voto vencedor, nos termos do art. 22,
§ 9º, deste Regimento Interno, compensando-se automaticamente os acervos
através dos próprios mecanismos do Sistema Processual”).
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7.10.12 Conclusões e recomendações
As instalações, o mobiliário e os equipamentos existentes na unidade
foram encontrados em bom estado de conservação e limpeza e se mostram
suficientes e adequados às atividades da Turma Recursal.
No exame processual efetuado durante a correição, verificou-se que
todas as observações e recomendações lançadas dizem respeito a processos
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em tramitação na 2ª Relatoria, tratando-se, sobretudo, de demora na inclusão
em pauta/prolação de acórdão (demora no julgamento). Assim, quanto a esse
aspecto, a 2ª Relatoria deverá cumprir as recomendações que foram feitas em
relação aos processos correicionados (item 7.10.10), caso ainda não tenha
corrigido ou dado o andamento devido entre a efetivação da correição e o
momento do recebimento deste relatório. Não foram feitas observações ou
recomendações, em processos em tramitação na 1ª e 3ª Relatorias.
No mais, com vistas ao aperfeiçoamento do serviço judiciário, a TR,
como um todo (abrangendo as 3 (três) Relatorias), deverá: a) envidar esforços
no sentido de inverter o fluxo de crescimento que foi verificado, no comparativo
de 2 (dois) anos, em relação aos acervos em tramitação, tendo por foco a
redução desses conjuntos; b) priorizar os processos abrangidos pelas Metas
definidas pelo CNJ, em especial as Metas que ainda não foram cumpridas, com
vistas ao seu atingimento; e c) priorizar o julgamento dos processos mais
antigos.
Sopesados todos os dados reunidos na correição, conclui-se que a
unidade correicionada presta o serviço judiciário de modo adequado.
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8 O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS E
CIDADANIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE (CEJUSC-JFSE)

O Coordenador do CEJUSC-JFSE é o Juiz Federal Substituto Pedro
Esperanza Sudário, da 7ª Vara Federal de Sergipe (Estância).
O Centro conta, ainda, com 2 (dois) servidores permanentes, 1 (um)
dos quais está, atualmente, afastado, por motivo de licença-paternidade. A outra
servidora se fez presente, quando da visita que foi realizada pela equipe da
Corregedoria, por ocasião da parte presencial da correição. Os conciliadores são
voluntários. Não há mediadores, que se reputa, inclusive, desnecessários.
No CEJUSC, são realizadas audiências em 2 (dois) dias por semana
(segunda-feira, para as demandas da CEF, e terça-feira, para outros feitos), com
projeto de ampliação para 3 (três) dias por semana. Em média, ocorrem 6 (seis)
audiências, em cada dia. Atualmente, as audiências estão sendo realizadas no
modo telepresencial, sendo consideradas exitosas, quanto ao modelo por
videoconferência. Em havendo necessidade, é possível a realização de
audiências de conciliação pelo sistema híbrido, a fim de atender eventuais
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excluídos digitais e em outros casos, quando requerido. Os mutirões são
realizados através do Centro, sendo que, atualmente, no modo virtual ou híbrido.
As audiências são pautadas eletronicamente, em sistema próprio, em comunhão
com os Juízes Federais da Seção e das Subseções correlatas. As unidades de
Aracaju tendem a fazer as suas próprias audiências de conciliação,
encaminhando ao CEJUSC, no mais das vezes, apenas nos casos de mutirões.
Os conciliadores são voluntários, dando-se prioridade aos que comumente se
prontificam a atuar (são, aproximadamente, 9 (nove) conciliadores voluntários).
Inexistem conciliadores remunerados e/ou vinculados permanentemente ao
CEJUSC. As demandas que envolvem o maior número na pauta de audiência
de conciliação são as de matérias afetadas aos Juizados (mutirões nos casos de
auxílio emergencial) e à Justiça Comum (incluindo as audiências preliminares do
art. 334 do CPC), tais como, as relativas aos Conselhos (ex. anuidades da OAB),
à CEF, aos benefícios do INSS, além dos mutirões diversos. Raríssimos são os
casos de conciliações na sistemática pré-processual. O serviço de atermação é,
essencialmente, online, com a possibilidade de o usuário optar pelo Juizado ou
pela Conciliação.
A implantação da plataforma MOL está em andamento, no intuito de
auxiliar no controle da pauta eletrônica, da visualização dos processos
encaminhados para a autocomposição, de gerar ocorrências, de propiciar as
audiências, tanto no modo pré-processual, quanto no processual, observandose a vigência da cooperação entre a MOL e o Tribunal (1 (um) ano)

Modelo de pauta eletrônica

Está programada, fora da pauta ordinária, a realização de mutirão
para aproximadamente 120 (cento e vinte) ações civis públicas, em setembro de
2021, relativamente a matéria de Direito Ambiental, mormente no tocante à
intervenção humana em áreas ambientalmente protegidas (notadamente, praias
e vegetação típica delas).
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Quanto às boas práticas, projeta-se no sentido de o CEJUSC envidar
esforços para fomentar a autocomposição, com levantamento, junto às Varas,
de processos passíveis de conciliação, de modo mais constante e finalístico.
No tocante às dificuldades, foi pontuada a necessidade de se obter
um canal (ícone) do CEJUSC local, no portal da Seção na internet, que
proporcione maior ênfase ao Centro de Conciliação, além de fazer referência a
contatos do corpo funcional do Núcleo, visualização das pautas, pedidos de
audiências de conciliação, entre outras opções correlatas. Alegou-se que já
houve uma tentativa de se obter referido recurso, porém, a resposta da TI foi no
sentido de inexistir autonomia na unidade, quanto à configuração de novo layout
no Portal local, pois a página oficial seria padrão. Apontou-se, também, a falta
de uma conta eletrônica especificamente para o CEJUSC, para os fins
pertinentes.
Verificou-se, quanto aos processos advindos do Tribunal, através do
Gabinete de Conciliação (NUPEMEC), para fins de tentativa de resolução
consensual, que inexiste, atualmente, um controle específico para a anotação de
que se trata de uma demanda remetida pelo TRF5. Este controle é importante
para que, tanto as Varas, como o CEJUSC, em conjunto, possam dar maior
celeridade na finalização ou na devolução dos processos que estavam em grau
de recurso, além de viabilizar o acompanhamento desse trâmite pelo NUPEMEC
da 5ª Região. Sugeriu-se, na ocasião, a utilização da Plataforma MOL, para este
controle, além de um acompanhamento mais detido, para com as Varas e o
CEJUSC, quanto ao ponto.

Salas de espera

São 3 (três) salas de conciliação, sendo 1 (uma) deles utilizada para
a parte administrativa:
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Foi verificado que, na configuração do layout da sala, houve a pintura
das paredes em cor lilás, diferenciada, para proporcionar um ambiente mais
propício para a conciliação, a mobília se encontra conservada e a climatização
e os espaços são satisfatórios. Sem destaques visuais mais voltados a dissociar
de um espaço de judicialização, tais como, a ornamentação com quadros,
brinquedos, a presença de mais mesas redondas, jarros etc. Note-se que a
configuração atual leva em conta que não estão sendo realizadas audiências de
conciliação, na modalidade presencial, em virtude do período pandêmico.

Gabinete do Juiz Federal Coordenador
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Sala dos servidores do Centro
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9 CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos correicionais, não foram identificadas
irregularidades graves na Seção Judiciária de Sergipe.
A Subseção de Propriá/SE passou a funcionar em novas instalações,
superando, assim, problemas de estrutura física verificados na correição anterior
(2019). Por outro lado, contudo, a Subseção de Lagarto/SE continua
funcionando em ambiente inadequado, no primeiro andar de edifício do INSS.
Essa precariedade precisa ser enfrentada, sendo o caso, inclusive, de se estudar
a inserção em plano de obras, para a edificação de sede própria, ou a adoção
de outra solução, que possa permitir o funcionamento mais apropriado da
Subseção.
No geral (com exceção da situação de Lagarto, antes mencionada),
os espaços físicos têm ganhado novos contornos e funcionalidades,
ressignificação, a partir de novas conformações e perspectivas de trabalho,
inauguradas com a pandemia de COVID19, que, convém dizer, a despeito de
todas as agruras que ocasionou, não paralisou a Justiça.
Com efeito, a Justiça reagiu, sem meneios, diante das exigências
sanitárias de isolamento social e, valendo-se da tecnologia, deu andamento ao
seu acervo processual, eletrônico em sua maior parte, e procedeu à virtualização
do que ainda estava em papel. Atendimento ao público, audiências, perícias,
cumprimento de mandados foram adaptados, na medida do possível, às novas
circunstâncias.
Mobiliário e equipamentos de informática são considerados, pelas
unidades, suficientes e adequados ao funcionamento dos serviços judiciários.
Na análise processual, verificou-se que as ocorrências mais
numerosas são relativas à existência de demoras ao longo da tramitação dos
processos, grande parte delas associada ao expressivo volume de entrada de
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casos novos (distribuição), exigindo das unidades, sobretudo no período da
pandemia, com todas as limitações iniciais, capacidade de organização e de
elaboração de novas estratégias para o enfrentamento da litigiosidade
crescente, ao passo que o quadro de pessoal não aumenta.
A propósito, as unidades tiveram a oportunidade de indicar as boas
práticas que, em cada uma delas, fizeram a diferença para o aperfeiçoamento
do serviço, medidas que seguem transcritas no relatório, para que sejam
difundidas e possam inspirar outras unidades.
As falhas verificadas em relação a cada unidade estão apontadas no
relatório, inclusive com a indicação de prazo máximo para a efetivação das
correções recomendadas.
Além disso, 3 (três) necessidades gerais sobressaem para as
unidades: 1) que continuem contribuindo com as conferências que lhes cabem,
para a validação dos dados inscritos no Portal Business Intelligence (BI), que é
o repositório oficial das estatísticas da Justiça Federal da 5ª Região; 2) que
priorizem os processos albergados pelas Metas definidas pelo CNJ,
notadamente as Metas Nacionais 1 e 2 (julgar mais do que os casos novos
distribuídos e julgar os feitos mais antigos); e 3) que atentem à fase de
conclusão, evitando situações anômalas e distorcidas de “pré-conclusão” ou de
“não-conclusão” e zelando para que os processos recebam despachos, decisões
e sentenças no tempo devido, bem como que eles sejam cumpridos de modo
eficiente.
Quanto às dificuldades que foram relatadas pelas unidades (a
exemplo das deficiências do sistema PJe 2.X, da ausência da Defensoria Pública
da União no interior, dos entraves para a realização das perícias, do
oferecimento de cursos de treinamento, entre outros), no que esteja dentro da
sua alçada, a Corregedoria-Regional estudará e dará o encaminhamento
possível, para que esses problemas possam ser contornados, minorados ou, ao
menos, discutidos pelos responsáveis.
No mais, é de se reconhecer o valoroso trabalho que vem sendo
desenvolvido pela Seccional sergipana da Justiça Federal, da qual se destaca o
elevado grau de comprometimento dos seus magistrados federais e servidores
com a prestação diligente, célere e segura dos serviços judiciários.

Desembargador Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO
Corregedor-Regional da Justiça Federal da 5ª Região
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