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“O trabalho afasta de nós três grandes males: 
o tédio, o vício e a necessidade”. 

Voltaire 
 

Bem-Vindo! Informativo 
Patrocinador 

A Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Judiciário- 

FUNPRESP-JUD informa que o prazo para 

migração do Regime anterior para o Regime 

de Previdência Complementar encerrará dia 

13 de outubro de 2015. 

Seguem algumas informações disponibilizadas 

no site da instituição: 

A Seção Judiciária do Acre recebe com carinho 

o seu novo magistrado, o Juiz Federal 

Substituto Moisés da Silva Maia. Acreano, 

formou-se pela Universidade Federal do Acre, 

e desde cedo já despertava interesse pela 

carreira de servidor público, visto que se 

consagrou em diversos concursos, como PC, 

TJAC, MPT e PGF. 

Mas foi no cargo de assessor aqui mesmo na 

SJAC, que a decisão de ser magistrado surgiu, 

e após uma longa jornada de estudos e 

concursos, além de uma estadia na SJ/Ceará 

(5º Região), eis que o acreano volta para casa, 

com a expectativa de servir a sociedade. 

Para Moisés, o fato de a Seção Judiciária 

possuir mais um magistrado acreano trás 

estabilidade para o atendimento à população 

e êxito para a evolução de processos. 

Seja bem-vindo! 

O servidor que estiver na ativa no Poder 

Judiciário, MPU ou no Conselho Nacional do 

Ministério Público terá duas maneiras de aderir 

ao Plano: 

1. Renúncia às regras de aposentadoria do 

Regime anterior. Fará jus a um benefício 

especial. 

2. Aderindo como participante vinculado, 

situação que não renuncia às regras 

anteriores de aposentadoria. A 

contribuição é feita somente pelo 

participante e não há contrapartida do 

órgão ao qual o membro ou servidor 

está vinculado. 

O benefício especial não considera o tempo de 

contribuição cumprido no RGPS. 

Não há direito ao benefício especial em caso de 

desligamento do serviço público. 

O membro ou servidor poderá se beneficiar do 

instituto do autopatrocínio se aderir como 

participante vinculado ou patrocinado. 

Para mais informações acessar: 

www.funprespjud.com.br, “Informativo do 

patrocinador”. 

 

 

Informativo- Biblioteca SJAC 

A biblioteca da Seção Judiciária do Acre está 

com um novo horário de funcionamento. 

De 08:00 às 17:00 H 

Segunda a sexta-feira 

 

Juiz Federal Substituto Moisés da Silva Maia 
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SEI- 1 ano de modernização 
O Sistema Administrativo Eletrônico- SEI comemorou 1(um) ano de implantação no dia 

08 de setembro de 2015. A data marca a inicialização do Processo Administrativo 

Eletrônico- PAe no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no Distrito Federal. Já na 

Seção Judiciária do Acre e em sua Subseção de Cruzeiro do Sul, o PAe foi introduzido na 

data de 10 de novembro de 2014. 

O SEI foi desenvolvido pelo TRF4 em 2009 e já foi cedido para mais de 50 órgãos públicos. 

Criado para substituir antigos sistemas como o SISPRA (Sistema de Acompanhamento de 

Processos Administrativos) e o e-SISAD (Sistema de Gerenciamento e Controle de 

Documentos), bem como para facilitar a gestão documental transformando processos físicos em eletrônicos, 

acrescentando mais segurança, transparência, racionalização, 

agilidade, fluxo e controle aos processos, o Sistema impactou de 

forma profunda a rotina de trabalho e os gastos financeiros dos 

Tribunais, Seções e Subseções Judiciárias. 

De acordo com a coordenadora do SEI na SJAC, Claudia Maria B. de 

Oliveira, a ferramenta trouxe praticidade e novas possibilidades 

para o trabalho com processos, possibilitando o multiacesso e o 

controle da demanda, e mesmo com o impacto da mudança do 

volume físico para o eletrônico, a servidora considera essa 

modernização positiva para a Seção Judiciária. 

Durante sua implantação nos diversos órgãos públicos, foi criado um grupo que aglomera as entidades que 

já possuem o sistema com aquelas que têm a 

pretensão de utilizá-lo, o SEI Federação. O grupo 

realizou um encontro em Porto Alegre em 2013 

para relatar as experiências com o novo ambiente 

de trabalho e revelou pontos positivos, como a 

economia de dinheiro público, e pontos a serem 

analisados, como o caso da acessibilidade.  

Em janeiro de 2015 o SEI passou por uma atualização, em que 

foram inseridas novas funcionalidades e mecanismos de segurança. 

Por meio da ouvidoria, os criadores do sistema estão atentos às 

dificuldades e necessidades dos usuários visando o 

aperfeiçoamento da ferramenta.  

Para o Diretor do Núcleo de Administração da SJAC, Gilmar Palú, a 

implantação do SEI trouxe economia de material, além de 

praticidade para a tramitação dos processos por diversas unidades 

simultaneamente.  

Neste primeiro ano de modernização, nota-se a satisfação dos usuários com a flexibilidade que a ferramenta 

de trabalho proporcionou. O SEI está sendo utilizando para agilizar de forma segura os processos 

administrativos que tramitam na SJAC e em muitos outros órgãos, municipais, estaduais e federais. 

“Cada um que passa a usar o sistema economiza 

cerca de R$ 20 milhões em dinheiro público, custo 

de um sistema similar ao SEI oferecido no 

mercado.” Comunicação Social TRF4, estimativa 2014. 

 

Claudia Maria B. de Oliveira/ Coordenadora do SEI-SJAC. 

Gilmar Palú- Diretor do Núcleo de Administração 

Fonte: www.trf4.jus.br 


