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DPU-SE

O diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou, nesta sexta-feira, 9, uma visita 

institucional ao defensor público-chefe da Defensoria Pública da União em Sergipe 

(DPU/SE), Vinicius Freire Vinhas. Na ocasião, o diretor do Foro ressaltou a importância 

de possibilitar, através das visitas virtuais, a aproximação da JFSE com as instituições 

com as quais mantém relações de trabalho. Por esse motivo, destacou que a Seção 

Judiciária está à disposição para conhecer as demandas oriundas da DPU e as sugestões 

do órgão no sentido de proporcionar a melhoria do relacionamento institucional. 

Atendimentos

De acordo com o relatório consolidado no último dia 5, foi 

registrada a realização de 6.889 atendimentos remotos entre 

os dias 1º e 30 de junho pela JFSE, considerando o trabalho 

realizado nos diversos canais de comunicação disponíveis 

pelas nove Varas, Turma Recursal, Cejusc, Secad e núcleos 

administrativos. Em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus, a JFSE segue as recomendações da OMS e do 

Ministério da Saúde para restrição de contatos sociais, com a 

maior parte dos magistrados, servidores e colaboradores 

trabalhando de forma remota.

Leilão

Nos dias 20 e 27 de julho, a partir das 10h, a JFSE realizará o leilão unificado, 

abrangendo lotes das 1ª, 4ª, 8ª e 9ª Varas Federais. Devido à pandemia, o leilão será

realizado na modalidade eletrônica, através do site www.rjleiloes.com.br. Entre os bens 

ofertados encontram-se prédios comerciais e residenciais, terrenos, veículos 

automotivos etc. Tanto no primeiro quanto no segundo leilão, a arrematação será pelo 

maior lance, observados os critérios definidos no edital por cada unidade jurisdicional.

Governança Participativa

Está disponível, até o dia 15 de julho, a consulta pública 

promovida pela Justiça Federal para a definição das metas 

para 2022. A pesquisa, coordenada pelo CJF, tem por 

objetivo fomentar a construção de políticas da Justiça 

Federal, utilizando princípios de gestão participativa e 

democrática. A consulta é destinada a cidadãos, 

servidores, magistrados, advogados, defensores e 

promotores. O usuário levará cerca de três minutos para 

responder ao questionário, que conta com 12 itens de 

avaliação. Participe!

Justiça Unida

No último dia 7, os juízes federais Adriana Franco Melo Machado e Ronivon de Aragão, 

bem como o diretor de Secretaria da 9ª Vara, Marcos Nascimento, reuniram-se com o 

advogado e consultor do Prêmio Innovare em Sergipe, Carlos Augusto Monteiro 

Nascimento. Na oportunidade, foram entrevistados sobre a prática “Justiça Unida”, 

pré-selecionada para concorrer à edição de 2021 do prêmio, na categoria Juiz. O 

projeto objetiva assegurar o acesso à justiça ao cidadão ribeirinho, contribuindo para a 

manutenção da capilaridade da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. 

Visita PFN-SE

O diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou, no último dia 2, uma visita 

institucional virtual ao procurador-chefe da Fazenda Nacional no Estado de Sergipe 

(PFN/SE), Flávio Alberto de Melo Araújo. O diretor do Foro da JFSE afirmou que a 

visita é uma oportunidade de ouvir as demandas da PFN para, então, buscar 

maneiras de atendê-las. O procurador-chefe Flávio Alberto destacou que o 

encontro proporcionou uma maior troca de informações entre as instituições.

Resíduos Solídos

No último dia 6, a Comissão Socioambiental e Gestora do Plano de Logística 

Sustentável (Cosambi) da JFSE esteve reunida para discutir algumas observações feitas 

pela empresa Sinergia, contratada para elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), em resposta aos questionamentos enviados pela referida 

comissão acerca da minuta do Plano apresentada pela empresa. 


