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Nesta sexta-feira, 26, a Direção do Foro da JFSE promoveu um evento de encerramento da gestão 2019-2021, via plataforma 

Zoom. Na ocasião, o diretor do Foro, Ronivon de Aragão, falou sobre as principais ações desenvolvidas na instituição durante os 

dois anos de gestão, além de apresentar, ao vivo, as principais obras realizadas no edifício-sede da JFSE. O diretor da Secad, Luis 

Carlos Soares Cavalcante, falou sobre as realizações da área meio. Durante o evento de encerramento, também foi publicizado o 

convênio entre a JFSE e o TRT20, que em breve será assinado, através do qual será viabilizado o compartilhamento do espaço da 

Vara do Trabalho de Propriá com a 9ª Vara. Em seguida, magistrados e diretores de Secretaria das 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas 

apresentaram, nos respectivos prédios das Subseções, as principais inovações e reformas realizadas nas sedes das unidades 

judiciárias. O evento contou também com a participação do presidente do TRF5, o desembargador federal Vladimir Souza

Carvalho, e do corregedor regional, o desembargador federal Carlos Rebêlo Júnior.

Transferência

A JFSE, por meio da Seção de Arquivo e Depósito Judicial, finalizou nesta semana a transferência dos 

processos e documentos de guarda permanente, do galpão locado para o arquivo do edifício-sede 

da instituição. A transferência desse acervo, bem como a catalogação nos respectivos sistemas de 

acompanhamento e gestão documental, foi iniciada em abril de 2020 e finalizada neste mês de 

março. Foram transferidas 2.690 caixas de arquivo contendo processos findos e 343 caixas com 

documentos variados de guarda permanente. O material transferido encontra-se acondicionado em 

arquivo deslizante, que permite o arquivamento de modo compacto, organizado e acessível.

Em 18 de março de 2020, com a declaração pública de pandemia da Covid-19 pela OMS, a JFSE 

instituiu, por meio da Portaria n. 39/2020 da Direção do Foro, o regime diferenciado de trabalho 

na instituição, com a realização de todos os atos processuais a distância, em consonância com o 

Ato n. 112/2020, do TRF5. A partir de então, com o intuito de garantir a integridade física de 

magistrados, servidores, terceirizados e jurisdicionados, foram instituídas as atividades 

telepresenciais no âmbito da instituição, diminuindo a quantidade de pessoas circulando nos 

prédios da JFSE. O objetivo principal foi reduzir os riscos de contágio por Covid-19 e, ao mesmo 

tempo, garantir a continuidade da prestação de serviços jurisdicionais à sociedade sergipana. Ao 

longo do último ano, foram divulgados, mensalmente, boletins de produtividade, a fim de 

conferir maior transparência à execução do trabalho remoto na JFSE. Foram produzidos 123.424 

atos judiciais, sendo 65.820 despachos, 17.785 decisões, 31.712 sentenças e 8.107 acórdãos. 

Covid-19: Um ano de teletrabalho na JFSE
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