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Webinário

Com o objetivo de refletir sobre dívida pública, remuneração dos títulos públicos 
e seus respectivos impactos no orçamento da União e na concretização de 
direitos fundamentais, a Esmafe - Núcleo Seccional de Sergipe promove o 
webinário "Dívida pública e os impactos no Orçamento da União" no dia 13 de 
outubro, a partir das 16h, via Zoom. A palestra será ministrada por Élida
Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São 
Paulo, pós-doutora em Administração pela Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da FGV.

Regimento interno

Na sessão de 29 de setembro, a Turma Recursal da JFSE deliberou sobre as alterações no 
seu Regimento Interno, que foram publicadas na Resolução n. 1, de 1º de outubro de 
2021. Foram alterados o prazo para agravo interno; o prazo para pedido de sustentação 
oral no sistema Creta; as intimações de pauta e de resultado de julgamento, entre 
outros. A referida resolução já está em vigor, respeitando os atos anteriormente 
praticados. O novo prazo para pedido de sustentação oral será aplicado a partir da 
sessão da próxima quarta-feira, 13 de outubro.

Competência

O Pleno do TRF5 resolveu, por meio da Resolução n. 
28/2021, ampliar a competência da 4ª Vara da JFSE, para 
nela criar um Juizado Especial Federal Adjunto destinado 
ao processamento e julgamento privativo dos feitos de 
natureza tributária enquadrados na competência prevista 
no art. 3º da Lei 10.259/2001. O Pleno determina, ainda, 
que as alterações promovidas na 4ª Vara não importarão 
em redistribuição dos feitos já em tramitação na data da 
publicação do presente ato, 1º de outubro de 2021. 

Leilão

Nos dias 19 e 26 de outubro, a partir das 10h, a JFSE realizará leilão unificado 
abrangendo lotes das 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª Varas Federais. Devido à pandemia da Covid-19, 
o leilão será realizado na modalidade eletrônica, através do site www.rjleiloes.com.br. 
Para participar do leilão online, o interessado deverá se cadastrar gratuitamente com 
um prazo de 72h de antecedência da data do evento, ficando o interessado responsável 
civil e criminalmente pelas informações fornecidas quando do seu cadastro, a ser 
integralmente preenchido de acordo com as normas previstas no edital do leilão.
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PJe 2.x

Por meio do Ato n. 427/2021, o TRF5 torna obrigatória, a partir de 15 de outubro, a 
utilização do sistema de PJe 2.x, incluindo incidentes processuais e ações conexas, no 
âmbito das 5ª e 7ª Varas Federais de Sergipe, para a propositura e a tramitação das 
ações que tenham classes de competência dos Juizados Especiais Federais. A decisão 
considera a estratégia do TRF5 de uniformizar os sistemas de processo eletrônico 
atualmente em funcionamento no âmbito de sua jurisdição, com o propósito de 
padronizar procedimentos e diminuir os custos de manutenção e melhorias do sistema.

Atendimentos

De acordo com o relatório consolidado no último dia 6, foi 
registrada a realização de 7.112 atendimentos remotos 
entre os dias 1º e 30 de setembro pela JFSE, considerando 
o trabalho realizado pelas nove Varas, Turma Recursal, 
Cejusc, Secad e núcleos administrativos. Em decorrência 
da pandemia, 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. 


