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Workshops LGPD

A partir desta semana, o TRF5 promove o workshop "Implementação da LGPD - Boas 

práticas”, ministrado por Alaim Nascimento e Juliana Guimarães, servidores da JFSE. O 

workshop será ministrado para todas as Seções Judiciárias da Região com o objetivo de 

auxiliá-las no processo de implementação da LGPD. O convite aos servidores da JFSE para 

ministrar o workshop foi feito em função do destaque obtido pela JFSE no trabalho de 

implementação da LGPD. Além disso, o encarregado de Dados Pessoais da JFSE, juiz 

federal Edmilson Pimenta, colocou à disposição do TRF5 e das demais Seções todo o 

conhecimento e as boas práticas já levantadas pelo grupo técnico sergipano.

Resultado do leilão

No último dia 27 de julho, foi concluída a sexta praça de 2021 

do leilão unificado da JFSE, gerido pela 4ª Vara. Em virtude da 

pandemia, o leilão foi online e seu resultado foi um sucesso. 

Dos 19 bens ofertados, após as suspensões, 11 foram 

vendidos. A 4ª Vara alcançou um montante de R$ 1.861.306. 

Além da arrecadação advinda das arrematações, foram 

suspensos três processos por parcelamento, na referida Vara, 

em função do leilão realizado, totalizando R$ 143.063,39.

Atividades presenciais

A partir de 2 de agosto, será retomado o atendimento presencial no âmbito da JFSE. Nas 

unidades jurisdicionais localizadas no edifício-sede da JFSE, bem como nas Subseções, o 

atendimento será realizado das 8h às 15h. Já na 5ª Vara, o atendimento ocorrerá de 7h 

às 15h. Apesar da retomada do atendimento presencial, o atendimento continuará a ser 

realizado, preferencialmente, através do Balcão Virtual ou e-mail, das 9h às 18h, ou 

ainda pelo telefone (79) 3216-2200, no horário de trabalho presencial, nos dias úteis. As 

audiências presenciais também estão autorizadas, entretanto, sempre que possível, 

será adotada a via eletrônica ou mista para a realização das mesmas. 

Planejamento

No dia 5 de agosto, das 9h às 12h, a JFSE realizará um workshop com o objetivo de 

promover a participação efetiva de magistrados, servidores, advogados, entidades 

parceiras, jurisdicionados, enfim, de toda a sociedade na construção do Plano Estratégico 

Participativo 2021-2026. O workshop acontecerá de forma eletrônica, por meio da 

plataforma Zoom, e contará com a participação de todos os diretores, supervisores de 

Seção e demais servidores interessados, além do público externo. Os interessados em 

participar devem enviar mensagem para o endereço eletrônico secad.planep@jfse.jus.br

contendo o nome completo, e-mail e telefone, até o dia 2 de agosto.

Vacinação H1N1

Na última quinta-feira, 29, os magistrados, servidores e terceirizados da JFSE participaram da campanha de vacinação contra a 

Influenza (gripe). A ação, promovida pelo NGP, Seção de Atenção à Saúde Funcional e Comissão do Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho (CPQVT), com o apoio da Serjus, foi realizada por meio de sistema drive-thru, no estacionamento do edifício-

sede. Em tempos de pandemia, a imunização contra a gripe se tornou ainda mais importante, pois a vacina deixa o sistema 

imunológico 80% protegido contra cepas do vírus influenza, milhares de vezes mais comuns que o coronavírus.

Propriá

A partir de agosto, a 9ª Vara irá compartilhar o prédio onde 

está instalada a Vara do Trabalho em Propriá. Como parte 

dos preparativos para a mudança, haverá necessidade de 

desligamento da rede de informática. Dessa forma, o 

atendimento presencial será suspenso entre os dias 2 e 6 de 

agosto, sendo mantidos os demais canais de atendimento 

remoto utilizados (Balcão Virtual e e-mail). Não será

necessária a suspensão dos prazos processuais.


