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Cosambi

Nesta sexta-feira, 21, a Comissão Socioambiental e Gestora do Plano de Logística 

Sustentável (Cosambi) realizou a primeira reunião com o novo diretor do Foro da JFSE

e presidente da comissão, Gilton Batista Brito. Durante a reunião, os membros da 

Cosambi discutiram as metas e planos de ação para o Plano de Logística Sustentável 

(PLS) no ciclo 2021-2026. Entre os indicadores que nortearão o PLS neste ciclo estão o 

consumo de papel, copos descartáveis, energia elétrica, combustível, impressão, 

telefonia, serviços de vigilância e limpeza, reformas e construções, gestão de resíduos, 

frota veicular, qualidade de vida, além de capacitação e sensibilização socioambiental.

Visita virtual - 4ª Vara

Dando continuidade à série de visitas e reuniões da gestão à frente da JFSE para o 

biênio 2021-2023, o diretor do Foro, Gilton Batista Brito, realizou, na última 

quarta-feira, 19, uma visita virtual à 4ª Vara. Na oportunidade, o magistrado 

solicitou, assim como aconteceu nas demais visitas, que fosse encaminhada uma 

lista com as cinco principais demandas de interesse da unidade. O juiz titular da 4ª

Vara e vice-diretor do Foro, Fernando Escrivani Stefaniu, agradeceu a visita, que 

possibilitou uma maior aproximação dos servidores com a Administração. Já os 

servidores presentes manifestaram seus votos de sucesso à nova Direção do Foro.

Inspeção ordinária

Entre os dias 7 e 11 de junho, a 1ª Vara Federal de Sergipe passará por inspeção nos 

livros, autos e serviços a cargo da sua Secretaria, conforme Edital 11/2021. Durante esse 

período, será suspenso o atendimento externo e ficam prorrogados os vencimentos dos 

prazos dos processos do PJe para o primeiro dia útil subsequente à realização dos 

trabalhos. A inspeção será realizada das 9h às 18h, nas dependências da 1ª Vara, 

localizada no 2º andar do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral. Se houver prorrogação 

do prazo de suspensão do trabalho presencial durante o período de inspeção, os 

trabalhos serão realizados por meio remoto, em regime de home office.

Candidatos aprovados

A fim de tratar de assuntos de interesse da categoria, o 

diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, esteve reunido 

no dia 14 de maio com candidatos aprovados no último 

concurso do TRF5. Integraram a pauta da reunião assuntos 

como a previsão de novas nomeações e o quantitativo de 

autorizações de provimento de cargos vagos para 2021. 

O primeiro grau da Justiça Federal, recriado pelo Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965, ratificado pela Emenda 

Constitucional n. 16, de 26 de novembro de 1965, foi organizado pela Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966.

Art. 1°. A administração da Justiça Federal de primeira instância nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios compete a 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, com a colaboração dos órgãos auxiliares instituídos em lei e pela forma nela 

estabelecida.

Com isso, o primeiro grau da Justiça Federal, que era exercido pela Justiça Estadual desde a Constituição de 10 de novembro de 

1937, foi recriado de forma definitiva. A Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, ainda está em vigor, com alterações legislativas que 

foram integradas ao seu texto originário.

Um pouco de história

Indisponibilidade

No próximo sábado, 22, será realizado um serviço de 

manutenção preventiva no link de internet da Justiça Federal 

em Sergipe (JFSE). A atividade, de caráter preventivo, terá

início às 8h30, com previsão de duração de 2 horas. Durante 

esse período, todos os sistemas utilizados pela JFSE, como o 

PJe e o Creta, estarão indisponíveis.


