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Atividades presenciais

Em decorrência do ainda elevado número de novos casos e óbitos decorrentes 
do novo coronavírus em todo o estado, a Direção do Foro da JFSE publicou a Portaria n. 
66/2021, que mantém suspensos, até o dia 30 de junho, o atendimento presencial no 
âmbito da instituição. As demandas continuarão a ser atendidas através do e-mail e 
também por meio do Balcão Virtual, recentemente implantado na JFSE. Também 
permanecem suspensas as audiências presenciais, sendo mantidas audiências e sessões de 
julgamento híbridas ou totalmente virtuais, de acordo com a respectiva normatização. 

Reunião

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, 2, uma reunião com os servidores do Núcleo de Administração. Na 
oportunidade, o diretor do Foro ressaltou a importância das reuniões com os 
servidores no sentido de ampliar e facilitar a comunicação e o bom 
relacionamento interpessoal, especialmente neste momento de pandemia e 
consequente isolamento social. 

Suspensão de expediente

Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 40.738/2020 pelo Governo do 
Estado de Sergipe e do Decreto Municipal nº 01/2021 pela Prefeitura Municipal de 
Itabaiana, o juiz titular da 6ª Vara, Tiago José Brasileiro Franco, resolve, por meio da 
Portaria nº 11/2021, suspender o expediente na referida Vara nos dias 24 e 29 de 
junho de 2021. Ficam prorrogados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte os 
prazos processuais que se vencerem ou iniciarem nos dias 24 e 29 de junho de 2021 
na Subseção Judiciária de Itabaiana.

O primeiro juiz federal titular da Secção de Sergipe, Lourenço Freire de Mesquita Dantas, 
natural de Laranjeiras (SE), foi nomeado em 28 de novembro de 1890 e tomou posse em 7 de 
março de 1891.

O magistrado permaneceu no cargo até sua aposentadoria, em 31 de dezembro de 1901.

Um pouco de história

Notificação por e-mail

Ao remeter processos no SEI, é possível enviar notificações 
ao e-mail cadastrado da unidade destinatária, avisando-a 
do envio. Nesse caso, ao tramitar o processo, na tela de 
envio, é necessário selecionar a opção “Enviar e-mail de 
notificação” e o e-mail cadastrado na unidade destinatária 
receberá a notificação do envio.

Exclusão de e-mails

Ao excluir acidentalmente uma mensagem de seu e-mail 
no Outlook.com, você poderá recuperar esses itens, caso 
eles ainda estejam na pasta "Itens Excluídos" ou "Lixo 
Eletrônico". É importante ressaltar que os e-mails 
excluídos, assim como os arquivos do One Drive, ficam 
disponíveis na pasta "Itens Excluídos" por 30 dias, sendo 
excluídos definitivamente após esse período.


