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JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE
 

OFÍCIO DA DIREÇÃO DO FORO

Nº108/2021

Aracaju, 30 de março de 2021.
À Sua Senhoria o Senhor
Servidor GILBERTO OLIVEIRA MELO
Coordenador-Geral do SINDJUF/SE
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe
Av. Augusto Franco, n. 2980, Loja 7G, bairro Ponto Novo
Aracaju/SE, CEP: 49097670

Senhor Coordenador-Geral:
Cumprimentando-o, esclareço que o objeto deste Ofício é a resposta dada às

demandas/necessidades que o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de
Sergipe apresentou à Direção do Foro, quando do início da gestão, biênio 2019-2021, após este
Magistrado haver feito reunião com Vossa Senhoria e integrantes desse Sindicato:

1. Manutenção dos aparelhos de ar condicionado com a limpeza frequente dos filtros de
ar. Resultado: Demanda atendida. Foi instituída rotina para a realização de manutenções periódicas
nos equipamentos condicionadores de ar.

2. Revisão do pagamento do Auxílio-Transporte para que seja retroativo ao período do
pleito em fevereiro de 2018. Resultado: Demanda atendida. Foram proferidas as decisões, nos casos
concretos e nos respectivos PAs, após a devida instrução processual.

3. Revisão da norma de renovação do token para utilizar o PJe, de modo que aconteça
como era feita anteriormente, ou seja, na própria Justiça Federal. Resultado: Demanda superada. O
atendimento aos usuários (magistrados e servidores) ocorre nas unidades indicadas pela empresa
contratada, em observância ao que dispõe o respectivo instrumento de contrato que, não raro, é
resultante de adesão à Ata de Registro de Preços-ARP promovida por outro Órgão; portanto, não
dispondo esta Seccional de autonomia para alterar a relação pactuada.

4. Funcionamento dos elevadores até às 18h. Resultado: Demanda atendida. Ao
menos 1 (um) elevador está funcionando sem interrupção.

Atenciosamente,
 

Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO,
      Diretor do Foro.

 

Documento assinado eletronicamente por RONIVON DE ARAGÃO, JUIZ FEDERAL DIRETOR
DO FORO, em 31/03/2021, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2038397 e o
código CRC DFAD23CE.
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