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Despedida
Após mais de 25 anos se dedicando aos trabalhos na Justiça Federal em Sergipe (JFSE), a servidora Maria do Carmo de Jesus
Santos, que nos últimos anos esteve lotada no Setor Técnico de Malote, retornou, no último dia 29, ao seu órgão de origem, a
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura do Estado de Sergipe, onde dará início aos trâmites para a sua
aposentadoria. Tendo passado por setores como o de Correspondências e o de Atendimento e Protocolo, a servidora,
carinhosamente chamada de “Dona Carminha” pelos colegas, recebeu elogio da Direção do Foro, por meio da Portaria n.
123/2021, em razão do exercício de seu labor na JFSE desde 1996, desempenhado com presteza, dedicação e zelo profissional.

Licitação
A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) adiou, para o dia 15 de
dezembro, às 10h, a abertura das propostas para a tomada
de preços n. 00001/2021 - UASG 90011, publicada no DOU
de 22/11/2021. O objeto da licitação é a contratação de
empresa especializada em engenharia para executar obra de
construção, instalação e montagem de subestação abrigada
no edifício-sede da JFSE.

Derramamento de óleo
A Primeira Seção do STJ declarou a competência da 1ª Vara Federal de Sergipe para
processar e julgar as Ações Civis Públicas (ACPs) relativas ao derramamento de óleo nas
águas do Nordeste, ocorrido em 2019, e que atingiu várias praias da região. Em novembro
de 2019, o ministro Francisco Falcão deferiu parcialmente a liminar e suspendeu o
andamento das referidas ACPs, determinando, provisoriamente, a competência da 1ª
Vara Federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação sobre o caso, para decidir as
questões de urgência, decisão que foi ratificada pelo órgão colegiado.

RPVs
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) liberou, a
partir do dia 1º de dezembro, R$ 256.974.367,09 em
Requisições de Pequeno Valor (RPVs). O dinheiro está
disponível para 36.349 beneficiários dos seis estados que
compõem a 5ª Região: Alagoas, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os
pagamentos depositados relativos às RPVs inseridas no
intervalo sequencial nº RPV 2.778.749 a 2.803.809 estão
disponíveis nas agências bancárias das instituições
financeiras indicadas na movimentação, acessível no portal
da Subsecretaria de Precatórios.

Aptidão física
No último dia 29, os agentes de segurança da Justiça Federal em Sergipe (JFSE)
participaram de um Teste de Aptidão Física (TAF), realizado no centro esportivo da
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foram aplicados, por Rodrigo Hazin do
Nascimento, técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6),
testes de força e resistência muscular; resistência aeróbica e cardiorrespiratória; e teste
de flexão abdominal. A avaliação será realizada através da comparação dos índices
alcançados pelos agentes com a tabela de referência contida na Resolução CJF nº 704.

Confraternização
Os servidores da 6ª Vara, acompanhados pelo juiz titular da
unidade, Tiago José Brasileiro Franco, estiveram reunidos na
última quinta-feira, 2, para comemorar mais um ano de
trabalho, desempenhado com excelência, mesmo diante de
tantas adversidades nesse período de pandemia. Foi um
momento de alegria, em que os colegas puderam, com todos
os cuidados necessários, confraternizar e celebrar a vida.


