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Seção de Serviços Gerais
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta(SECOS)

A lâmpada queimou, a porta do ar-
mário despencou, a porta da sala não 
abre, o telefone ficou mudo, o ar condi-
cionado está fraco. Não se desespere, a 
Seção de Serviços Gerais (SESEG) está 
aqui para ajudar! 

Peça indispensável para o funcionamen-
to da Justiça Federal como um todo, a Se-
ção que tem a supervisora Sonia Monteiro 
à frente, integra o Núcleo de Administração 
de Serviços Gerais (NUASG), dirigido por 
Maria de Lourdes Araújo.

Manutenção predial, manutenção de 
elevadores, limpeza e copeiragem são 
apenas alguns exemplos de atividades de-
senvolvidas pela SESEG, que é responsá-
vel por “manter a ordem da casa”. Isso 
envolve a realização de pequenas obras, 
cuidados com o reservatório de água, ins-
talações elétricas, serviços de esgoto e te-
lefonia, entre outros. 

A Seção trabalha de maneira preventi-
va e emergencial, atendendo a chamados 
dos servidores quando há algum proble-
ma. “Nós atendemos às solicitações fei-
tas por SIAT. Recebemos em média 300 
solicitações por mês”, conta Sônia Mon-
teiro, supervisora da SESEG. Ela explica 
que, muitas vezes, uma solicitação gera 
outras. “Às vezes, as pessoas nos cha-
mam para o conserto de uma tomada, 
que parece uma coisa simples. Só que 
aquela tomada tem uma fiação e acaba 
envolvendo o quadro elétrico. Uma pe-
quena coisa pode ter vários desdobra-
mentos”, exemplifica. 

A área de elétrica, aliás, é a campeã 
em solicitações. Ainda que trabalhe pre-
ventivamente, a Seção não consegue im-
pedir que alguns problemas aconteçam 
como a queima de uma lâmpada ou a 
queda da linha telefônica. Já o ar-condi-
cionado ocupa o segundo lugar no ranking 
de SIATs. “Nós temos muita demanda por 
não termos uma central digital de ar-con-
dicionado. Às vezes, dependendo do dia, 
fica frio ou quente demais e, então, nos 
solicitam”, conta Sônia.

A Seção de Serviços Gerais é uma da-
quelas unidades onde sempre tem muito 
trabalho a se fazer. De segunda a sexta-fei-
ra, o horário de funcionamento é das 08h 
às 20h e nos sábados e domingos, há es-
calas de plantão. “Muitos dos serviços nós 
só podemos fazer nos finais de semana, 
fora do horário do expediente da Justiça 
Federal, para não alterar a funcionalida-
de do dia a dia”, explica a supervisora da 
SESEG.

A SESEG também cuida indiretamen-
te da saúde do público da Justiça Federal 
quando, periodicamente, realiza descupi-
nização, desratização e desinsetização dos 
prédios, livrando-nos dos pequenos animais 

indesejáveis. Também está na sua esfera de 
atividades a periódica limpeza dos dutos de 
ar condicionado, garantindo o ar limpo que 
respiramos diariamente, além da desconta-
minação das lâmpadas fluorescentes, cui-
dando assim do meio ambiente e evitando 
que essas lâmpadas queimadas se quebrem 
liberando gases venenosos na armosfera. 
Isso sem contar das pinturas regulares das 
áreas internas e extenas dos nossos prédios.

Na área de manutenção predial, a SE-
SEG conta com dois funcionários na sede e 
dois no prédio doS JEFs. Eles são especia-
lizados em elétrica, encanamento, constru-
ção, marcenaria e eletrônica e atendem a 
demandas simples, como reparos na fiação 
elétrica ou a troca de divisórias. Quando o 
serviço é mais complexo, como aconteceu, 
por exemplo, com a reforma do telhado do 
restaurante, é necessária a contratação de 
uma empresa por meio de licitação. 

A Seção ainda administra os materiais 
necessários para realizar todo esse traba-
lho, mantendo uma espécie de almoxa-
rifado. No estoque, itens diversos, como 
lâmpadas, água mineral e produtos de lim-
peza. “Nós somos responsáveis por abrir 
todos esses processos básicos de reforma 

e compra de materiais, por atas de registro 
e compra direta. Controlamos os materiais 
e suprimos o estoque”, conta Sônia.

Para ajudar a realizar tantas tarefas, 
trabalham ainda na SESEG os servido-
res Adroaldo Fonseca, Ciro de Queiroz, 
Erenilson de Oliveira, Isabel Cristina de 
Souza, Tereza Gasse, a servidora requi-
sitada Laise Bransão e os estagiários 
Elinaldo Nascimento e Amanda Krus-
chewsky (foto ao lado).

Contratos – O cafezinho que ajuda a 
dar disposição aos servidores no meio da 
tarde e as plantas sempre bem cuidadas 
e viçosas que enfeitam a Seção Judiciária 
também passam pelas mãos cuidadosas da 
SESEG. É que a Seção é responsável pelos 
serviços de copeiragem, limpeza e jardina-
gem, por meio da administração do con-
trato com uma empresa terceirizada, que 
mantém o efetivo de 55 colaboradores. 

Além disso, eles realizam a organiza-
ção e limpeza do auditório para os mais 
diversos eventos e o transporte de bens. 
Em casos de mudança de leiaute em al-
guma Vara ou Seção, por exemplo, os co-
laboradores terceirizados trocam inclusive 
os móveis de lugar. 

A Seção de Serviços Gerais também é 
responsável pela execução e acompanha-
mento dos contratos contínuos de restau-
rante, seguro predial, manutenção de ele-
vadores, fornecimento de água e energia, 
retirada de entulho e chaveiro. Além deles, 
há contratações periódicas para a limpeza 
do reservatório de água.

O serviço da SESEG, apelidado como 
“trabalho de formiguinha”, é do tipo que 
se torna visível para os demais servidores 
da Seção Judiciária apenas quando alguma 
coisa não vai bem. “Se algo dá errado, todo 
mundo reclama. Mas se tudo está certo, 
nosso trabalho passa despercebido”, diz a 
supervisora da SESEG. 

Alguns problemas acontecem devido 
à própria estrutura do prédio, que já tem 
21 anos, mas todas as solicitações são 
atendidas em tempo razoável, respeitando 
a ordem normal de execução dos SIATs. 
“Somos uma equipe limitada, mas nos-
so lema é prestar o serviço em nível de 
excelência, da melhor maneira possível”, 
resume Sônia Monteiro

Da série Conhecendo a Área Área Ad-
ministrativa, o Justiça Federal Hoje já 
publicou matérias sobre a SEVIT (18/2),  
SESIS (27/2), ASJUR (7/3), SEPROL 
(14/3), SECOM (26/3), SECAM (11/4), 
SEPAG (24/4), SEPAT (31/5), CEMAN 
(21/6) e SEMAD (17/7). 

Tribunais discutem diretrizes para 
Semana Nacional de Conciliação 2013

Representantes de tribunais de todo o País reúnem-se em 5 de agosto para definir as 
diretrizes para a Semana Nacional de Conciliação, que ocorrerá no final deste ano. O III 
Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação, promovido pelo CNJ, contará com a parti-
cipação de magistrados e assessores de comunicação dos TJs, dos TRTs e dos TRFs. 

Durante o encontro, também serão apresentados os resultados detalhados da Sema-
na de Conciliação de 2012, com número de acordos e valores obtidos nas audiências 
realizadas em mutirões em todo o País. Será apresentado aos participantes o tema e 
a data da Semana de Conciliação deste ano. No ano passado, 49 tribunais realiza-
ram mutirões com a realização de 351.898 audiências. As negociações resultaram em 
175.173 acordos homologados que envolveram R$ 749,7 milhões.

“Vou aproveitar o evento para pedir a todos os tribunais que continuem a desenvolver 
suas atividades, porque a composição dos litígios é uma das ações mais importantes que 
nós temos”, afirmou Neves Amorim, coordenador do Movimento pela Conciliação. 

A Secretaria de Comunicação Social do CNJ apresentará aos assessores de imprensa 
dos tribunais a campanha de divulgação da Semana de Conciliação deste ano.


