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Visita institucional

Nesta sexta-feira, 11, o diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou uma 
visita institucional virtual à presidência do TRT20. Participaram da visita o 
desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, presidente do órgão, e Tadeu Matos 
Henriques Nascimento, diretor geral, além do diretor da Secad da JFSE, Luis Carlos 
Soares Cavalcante, e do diretor do Núcleo Judiciário, Moisés Adorno. Na ocasião, o 
diretor do Foro da JFSE destacou que, nos últimos anos, a Justiça Federal tem se 
aproximado de forma bastante positiva da Justiça do Trabalho, possibilitando uma 
importante cooperação institucional. 

Correição

No mês de agosto, a JFSE passa por correição realizada pela Corregedoria Regional da JF5. A 
Seção Judiciária será a primeira correicionada no biênio 2021-2023. Os processos 
eletrônicos serão inspecionados no período de 9 a 13 de agosto; já os eventuais processos 
físicos devem ser correicionados entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. As correições têm o 
objetivo de verificar a regularidade do funcionamento e distribuição da Justiça, inclusive no 
que diz respeito às atividades administrativas, sendo adotadas, quando necessário, medidas 
adequadas à eliminação de erros, omissões ou abusos.

17/06- Luiz Abelardo Mota Fontes (Turma Recursal)

Redirecionamento de e-mails

No mês de março, foi implementada pelo Núcleo de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) uma nova 
sistemática de estruturação das listas de e-mails da JFSE, 
como forma de garantir a segurança da informação. Uma 
das atividades desenvolvidas neste sentido foi o 
redirecionamento das mensagens enviadas para os 
antigos e-mails de "acesso coletivo". Tais redirecionamentos 
foram realizados por 90 dias, prazo que se encerrará no dia 
16 de junho. A partir desta data, os e-mails somente serão 
recebidos pelos atuais endereços padronizados pelo NTIC.

Atendimentos - Maio

De acordo com o relatório consolidado no último dia 9, foi 
registrada a realização de 1.306 atendimentos remotos entre 
os dias 1º e 31 de maio pela JFSE, considerando o trabalho 
realizado nos diversos canais de comunicação disponíveis 
pelas nove Varas, Turma Recursal, Cejusc, Secretaria 
Administrativa (Secad) e núcleos administrativos. Em 
decorrência da pandemia da Covid-19, a JFSE segue as 
recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, com a 
maior parte dos magistrados, servidores e colaboradores 
trabalhando de forma remota.

Resíduos sólidos

No bojo de ACPs de autoria da Associação de Moradores de Tabocas (Amota) e do MPF, a 
juíza titular da 1ª Vara, Telma Maria Santos Machado, decidiu impedir a instalação do polo
de gerenciamento de resíduos pela empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção 
Ltda., no Km 87 da BR 101, em Nossa Senhora do Socorro. Em sua decisão, a magistrada 
reconheceu que a proximidade do empreendimento da Floresta Nacional do Ibura e sua 
localização dentro da Área de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Santa Maria e do 
Aeroclube de Sergipe representam um real risco à segurança aérea, que deve ser evitado.

Reunião TRF5

Na última segunda-feira, 7, os magistrados que compõem a JFSE participaram de 
uma reunião com o presidente do TRF5, desembargador federal Edilson Nobre, e o 
corregedor regional, desembargador federal Élio Siqueira Filho. O encontro faz parte 
de uma série de reuniões virtuais promovidas semanalmente pela Presidência da 
Corte com as Seções Judiciárias da 5ª Região. Durante o encontro, foram discutidos, 
entre outros assuntos, questões referentes à retomada do trabalho presencial. 


