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Precatórios

As nove Varas Federais que integram a JFSE pagaram R$ 309.313.164,54 em precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor (RPVs) relativos ao ano de 2020. O valor pago no último 
mês de julho em precatórios expedidos até 1º/7/2020 chegou ao montante de R$ 
96.432.360,55. Somado a isso, foi pago durante todo o ano de 2020 um valor de R$ 
212.880.803,99 em RPVs. Esses valores, injetados na economia local, por certo minimizam 
os impactos provocados pela grave crise causada pela pandemia da Covid-19.

Planejamento

No último dia 5, a JFSE realizou um workshop que contou com a maciça 
participação de magistrados, servidores e entidades parceiras na construção 
do Plano Estratégico Participativo para o sexênio 2021-2026. O evento foi 
organizado com a criação de oito grupos de trabalho, que ficaram responsáveis 
por sugerir iniciativas estratégicas para os 17 objetivos que constam no mapa 
estratégico. Posteriormente, as iniciativas propostas serão avaliadas pelo CGGP 
e, caso sejam aprovadas, irão compor o rol de iniciativas estratégicas da JFSE.

Vacinação H1N1

No dia 29 de julho, a JFSE, por meio do NGP, da Seção de 
Atenção à Saúde Funcional e da Comissão do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho (CPQVT), realizou uma 
campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). A ação, 
que contou com o apoio da Serjus, foi realizada no 
estacionamento do edifício-sede. Foram vacinadas 77 
pessoas, entre magistrados, servidores e terceirizados. 
Aqueles que não foram vacinados contra a gripe ainda 
podem fazê-lo por meio da campanha promovida pela 
Prefeitura Municipal de Aracaju, que está vacinando toda a 
população em diversos pontos da cidade. 
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Posse

No último dia 2, tomou posse o mais novo servidor da JFSE, João Carlos Tavares Ferreira. 
Classificado em 4º lugar no Concurso do TRF5 de 2017 para o cargo de Analista Judiciário -
Área Judiciária, o recém-empossado será lotado na 9ª Vara. Participaram da solenidade de 
posse o diretor do Foro em exercício, juiz federal Fernando Escrivani Stefaniu; o diretor da 
Secretaria Administrativa, Luis Carlos Soares Cavalcante; o diretor do Núcleo Judiciário, Moisés 
Adorno; a diretora do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP), Sônia Mitidieri; o diretor de 
Secretaria da 9ª Vara, Marcos Vinícius Nascimento; a supervisora da Seção de Cadastro, 
Provimento e Vacância, Adriana Santana; além de familiares e amigos do empossado.

Roda de conversa

Para estimular a troca de experiências vividas durante o período de pandemia, em que 
alguns pais puderam exercer suas tarefas de casa, por meio do home office, e também em 
alusão ao Dia dos Pais, a JFSE promove a roda de conversa "Paternidade e Home Office: 
compartilhando experiências". O evento acontece nesta sexta-feira, 6, às 15h, via Microsoft 
Teams, e contará com a participação de  pais colaboradores da  JFSE e do psicólogo André
Mandarino. Durante a conversa, também serão exibidos vídeos com depoimentos de filhos 
dos colaboradores falando sobre a experiência de ter o pai trabalhando em casa.
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Comissão

Estão abertas, até o dia 9 de agosto, as inscrições para 
magistrados e servidores da Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) interessados em concorrer à vaga de membro 
efetivo da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral e do Assédio Sexual. As inscrições podem ser 
feitas através do link https://comites.trf5.jus.br/comites-
jf5/ para os seguintes grupos: um magistrado(a), um 
servidor(a) do quadro lotado na capital e um servidor(a) do 
quadro lotado no interior do Estado. A votação ocorrerá
eletronicamente, a partir das 9h do dia 11 de agosto até as 
23h59 do dia 16 de agosto. 


