
02/07/2021 - ANO VI - Nº 216 - ascom@jfse.jus.br

@jfederalse/ @jfse_oficial/ @JFederalSE/

Cobertura live

A noite da última terça-feira, 29 de junho, quando se comemorou o dia de São Pedro, foi 
de alegria e integração entre todos aqueles que fazem a JFSE. O fato de estarmos ainda 
vivendo um momento difícil, em meio a uma pandemia sem precedentes, não impediu 
que as tradições juninas fossem valorizadas, ao som de muito forró. A animação da live
promovida pela Comissão do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (CPQVT) e 
transmitida através do perfil da JFSE no Instagram (@jfse_oficial), ficou por conta de 
Jailson do Acordeon. 

Atividades presenciais

A Direção do Foro da JFSE publicou a Portaria n. 77/2021, que mantém suspensos, até
o dia 31 de julho, o atendimento presencial no âmbito da instituição, em decorrência 
do ainda elevado número de novos casos e óbitos decorrentes do novo coronavírus em 
todo o estado. 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. 

MPF-SE

Em continuidade à série de visitas realizadas pela nova Direção do Foro à frente da 
JFSE, o juiz federal Gilton Batista Brito realizou, na última quinta-feira, 1º, uma visita 
institucional virtual ao procurador-chefe do MPF/SE, Flávio Pereira da Costa Matias. 
Na ocasião, foram discutidas questões como o trabalho remoto desenvolvido durante 
a pandemia; as possibilidades de parcerias institucionais a serem firmadas entre JFSE 
e MPF-SE; o bem sucedido trabalho remoto; entre outras pautas de interesse de 
ambas as instituições. 

Sustentabilidade

A Justiça Federal da 5ª Região (JF5) ficou em primeiro lugar no Índice de Desempenho 
de Sustentabilidade (IDS) da Justiça Federal. O resultado do 5º Balanço da 
Sustentabilidade do Poder Judiciário foi divulgado no dia 29 de junho, pelo CNJ, e 
apontou que a JF5 alcançou um percentual de 60,1%, em 2018; 58,2%, em 2019; e 
62,7%, em 2020. O IDS é um indicador único, capaz de avaliar, em uma só dimensão, o 
resultado combinado de vários fatores distintos, permitindo a comparação objetiva 
entre os tribunais. Entre os indicadores avaliados e condensados no IDS estão o 
consumo de energia elétrica, de água, de copos descartáveis e de papel. 

AGU-SE

Como parte das visitas institucionais realizadas pela nova gestão à frente da 
Direção do Foro da JFSE, estiveram reunidos, no dia 1º de julho, o diretor do Foro, 
Gilton Batista Brito, e a procuradora-chefe da União (AGU/SE), Andrea Carla Veras 
Lins. Durante a visita, foram discutidos temas como o trabalho remoto 
desenvolvido durante a pandemia, incluindo as audiências telepresenciais; 
possíveis parcerias institucionais a serem firmadas entre JFSE e AGU-SE; bem como 
demandas da AGU a serem apresentadas à Direção do Foro da JFSE. 


