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Diretores de Secretaria da Seção Judiciária de Alagoas visitam a
Justiça Federal de Sergipe
Com o propósito de conhecer a metodologia de trabalho
aplicada pelas Varas Federais em Sergipe, três Diretores de Secretaria
da Seção Judiciária de Alagoas visitaram, nos dias 06 e 07 de
dezembro, a 1ª, 2ª e 3ª Varas Federais. A visita deu continuidade ao
trabalho iniciado com o Workshop realizado em Maceió entre os dias 04
e 05 de outubro, em cumprimento à Meta 5 do Judiciário. Naquela
ocasião, Diretores de Secretaria das duas Seções Judiciárias se
reuniram para mapear o processo comum ordinário e extrair as boas
práticas de gestão, as quais serão padronizadas na rotina de trabalho
das Seções Judiciárias.
A Meta 5 do Judiciário, definida como prioritária para 2010
pelo Conselho Nacional de Justiça, objetiva implantar método de
gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo
menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau.
Em entrevista com os Diretores visitantes, os três foram
unânimes em declarar que a rotina mais interessante implementada pela
Seção Judiciária de Sergipe é a de “controle de prazos no sistema”, em
que os relatórios controlam os prazos da Secretaria automaticamente.
Salientaram que tal prática ainda não é utilizada pela Justiça Federal de
Alagoas, mas acreditam que os magistrados irão implementar, diante da
celeridade e eficiência que a rotina oferece.
Acompanharam e debateram as rotinas processuais com os
Diretores de Secretaria da 1ª Vara, Dr. Gustavo de Melo, da 3ª Vara, Dr.
Gunnar Trennepohl e da 4ª Vara, Dra. Sílvia Regina Rodrigues Campos,
as Diretoras da 2ª Vara, Dra. Klédia Dantas de Mendonça, da 3ª Vara,
em substituição, Dra. Sílvia Patrícia Cavalcanti Pereira Paixão e da 1ª
Vara, em substituição, Dra. Genivalda Cardoso da Silva.
Ao final do primeiro dia de visita os Juízes da 2ª Vara, Dr. Ronivon
de Aragão e Dr. Fernando Escrivani Estefaniu receberam os Diretores da
Seção Judiciária de Alagoas e ressaltaram a importância da troca de
experiências entre os Diretores de Secretaria das Seções vizinhas, a fim
de padronizarem certas rotinas e agilizarem a prestação jurisdicional.
Postado 13/12/2010
Em
Arquivo
Arquivo

31/5/2011 20:23

Detalhes do Registro

2 de 2

http://www.jfse.jus.br/site/sist/news/nw_co_newsite/nw_co_newsite.p...

Foto

31/5/2011 20:23

