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Integração

Com o objetivo de compartilhar as boas práticas, as ações e os resultados da 

JFSE, será realizada, no dia 28 de janeiro, quinta-feira, a 2ª edição do evento 

‘Integração JFSE: agregando valores’. O evento acontecerá das 9h30 às 11h30 

e das 13h30 às 18h, via plataforma digital, e pode ser acessado através do link 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-eFfA_L3TCOStcwFmHvIZw. 

Na ocasião, os magistrados e servidores que integram as áreas fim e meio irão 

apresentar as principais ações desenvolvidas ao longo de 2020, além dos 

resultados positivos gerados com a adoção das novas práticas. Também irão 

participar do evento instituições que mantêm relações de trabalho com a JFSE, 

tais como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União.

Leilão Unificado

Nos dias 3 e 10 de fevereiro, a partir das 10h, a JFSE realizará seu primeiro leilão 

judicial unificado em 2021, abrangendo lotes oriundos das 1ª, 3ª, 4ª, 8ª e 9ª Varas 

Federais. Em virtude do atual quadro de pandemia mundial de Covid-19, a 

realização do leilão será na modalidade eletrônica, hospedada no 

site www.realizaleiloes.com.br. Entre os bens ofertados encontram-se prédios 

comerciais e residenciais, terrenos, veículos automotores, máquinas etc. Tanto no 

primeiro quanto no segundo leilão, a arrematação será pelo maior lance, 

observados os critérios definidos por cada unidade jurisdicional nos anexos do 

edital em relação aos respectivos lotes.

Portaria DF/JFSE n. 002/2021 

Por meio da Portaria n. 002/2021, a Direção do Foro da JFSE 

institui, altera a composição, consolida e uniformiza as 

denominações das comissões. O documento é fruto da 

necessidade de reavaliar, anualmente, as comissões 

instituídas na competência da Direção do Foro. Entre as 

comissões recém-instituídas estão a Comissão do Escritório 

de Mapeamento de Processos Administrativos de Trabalho; a 

Comissão Gestora do Sistema Eletrônico de Informações -

SEI; e a Comissão para elaboração do Plano Anual de 

Contratações - PAC. A Portaria estabelece, ainda, a 

composição da Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio 

e de Primeiros Socorros da Seção Judiciária de Sergipe. Todas 

as comissões constituídas ou reconstituídas através da 

Portaria n. 002/2021, exceto o Centro Local de Inteligência, 

têm como finalidade auxiliar o Diretor do Foro na tomada de 

decisões relativas aos seus respectivos objetos.

Documentos internos e externos

São chamados de documentos internos aqueles que são 

gerados dentro do SEI!. Todo documento que consistir em 

um novo pedido ou novo encaminhamento deve ser um

documento interno. A regra é simples: se em papel você 

precisava assinar para enviar (e não apenas juntá-lo ao 

processo ou ao expediente), você deve criar um 

documento interno. Já os documentos externos são 

aqueles que fundamentam e/ou justificam os pedidos e 

informações solicitadas por meio de documentos internos,

como documentos em PDF, planilhas e imagens.

PJe 2.x

A 5ª Vara - Juizado Especial Federal (JEF) começou a despachar os primeiros processos 

no novo sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2.x, que foi implantado no âmbito da 

JFSE no dia 7 de janeiro de 2021. O novo sistema traz inovações que agilizam o 

andamento processual e reduzem o tempo de tramitação das ações, através da 

automatização de procedimentos. Dessa forma, com a ampla utilização do PJe 2.x, 

haverá uma celeridade ainda maior na execução dos atos processuais. Neste primeiro 

momento, ainda de adaptação dos usuários, a utilização do sistema será facultativa, 

para ajuizamento e tramitação das demandas judiciais de competência dos JEFs.


