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Pleno em Itabaiana

Na última quarta-feira, 25, o presidente do TRF5, desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, e o corregedor-regional 
da 5ª Região, desembargador federal Élio Siqueira Filho, participaram da sessão do Pleno diretamente da 6ª Vara Federal de 
Sergipe. O fato, inédito em uma Subseção Judiciária, aconteceu devido à presença dos dois desembargadores durante a 
realização dos trabalhos de correição presencial na referida Vara Federal. Também esteve presente no local o juiz federal 
auxiliar da Presidência, Marco Bruno Miranda Clementino. As autoridades,  acompanhadas pelo diretor do Foro da JFSE, Gilton
Batista Brito, foram recebidas pelo juiz federal titular da 6ª Vara, Tiago José Brasileiro Franco, e por servidores da Subseção.

5ª Vara

No último dia 20, o diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista 
Brito, e a juíza titular da 5ª Vara, Lidiane Vieira Bomfim
Pinheiro de Meneses, receberam a visita institucional virtual 
de representantes da OAB/SE, os advogados Luciano Luis 
Almeida e Guilherme Teles. Na ocasião, foram abordadas 
algumas das demandas da advocacia sergipana, 
especialmente relacionadas a ações previdenciárias. Durante 
a reunião, a juíza titular da 5ª Vara apresentou o panorama 
do JEF, citando alguns números referentes à distribuição 
processual e à produtividade nos últimos anos. 

Visita - Presidência do TRF5

Na última quarta-feira, 25, o presidente do TRF5, desembargador federal 
Edilson Pereira Nobre Júnior, o juiz federal auxiliar da Presidência, Marco 
Bruno Miranda Clementino, e o juiz federal auxiliar da Corregedoria, 
Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo, estiveram reunidos com 
magistrados da JFSE. Esta foi a primeira visita presencial realizada pela 
Presidência do TRF5 à Seção Judiciária. Na ocasião, foram discutidos 
assuntos relacionados à correição presencial na JFSE; ao programa de 
autogestão em saúde da Justiça Federal da 5ª Região, o TRFMED; à
utilização do sistema PJe 2.x no âmbito da 5ª Região; à criação de 
Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio 
Sexual nas Seções da Região; e à Rede de Inovação da 5ª Região.

Inauguração

Em uma solenidade híbrida, com o público participando tanto presencialmente quanto virtualmente, foram inauguradas, na 
última quinta-feira, 26, as mais recentes instalações da 9ª Vara. Desde o início do mês, a Subseção Judiciária de Propriá
compartilha o espaço do prédio onde está instalada a Vara do Trabalho no município, localizado na Avenida João Barbosa Porto, 
1.600, Bela Vista. A Subseção inaugura, assim, o coworking na JFSE, otimizando ambientes físicos de trabalho e impactando 
diretamente na redução de custos de ambas as instituições. As novas instalações trazem mais comodidade e conforto para 
magistrados, servidores e jurisdicionados, mantendo a Justiça Federal cada vez mais próxima da população de Propriá e região. 
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Correição

Entre os dias 23 e 27 de agosto, a Corregedoria da Justiça 
Federal da 5ª Região realizou os trabalhos de inspeção física 
nos ambientes da JFSE, bem como em eventuais processos 
físicos. A correição foi realizada na sede, prédio da 5ª Vara e 
nas quatro Subseções, e contou com a presença do 
corregedor-regional, desembargador federal Élio Siqueira 
Filho, do juiz federal auxiliar da Corregedoria, Rodrigo Araújo, 
e sua equipe. Durante os trabalhos de correição, verificou-se 
a regularidade do funcionamento e distribuição da Justiça, 
inclusive no que diz respeito às atividades administrativas. 


