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Atividades presenciais
Desde o último dia 15, entrou em vigor a Portaria n. 17/2021, da Direção do Foro
da JFSE, que suspende, até o dia 30 de abril, o atendimento presencial no âmbito
da instituição. As demandas continuarão a ser atendidas através do e-mail e
também pelo Balcão Virtual, iniciativa implantada recentemente na JFSE.
Também estarão suspensas, até 30 de abril, as audiências presenciais cuja
realização tenha sido designada a partir do dia 22 de março e os prazos de
cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça, ressalvadas as urgências. As
audiências mistas ficam limitadas a 70% da atual pauta, mesmo percentual de
limitação para as perícias realizadas nos prédios da JFSE.
Balcão Virtual
Com o objetivo de tornar o atendimento digital menos burocrático e mais
célere, aproximando ainda mais a sociedade do Poder Judiciário, a JFSE acaba
de implantar o Balcão Virtual. O novo canal de comunicação está em
consonância com a Resolução do CNJ n. 372, de 12/02/2021, que torna
permanente o acesso remoto direto e imediato dos usuários dos serviços da
Justiça às secretarias das Varas em todo o país. Por meio do Balcão Virtual,
disponível no site oficial da JFSE, o usuário pode acessar uma ferramenta de
videoconferência que permite imediato contato com cada unidade judiciária
da instituição, durante o horário de atendimento ao público, das 9h às 18h.
PJe 2.x
A 9ª Vara Federal de Sergipe - Subseção Judiciária de Propriá proferiu, no último dia 12, as primeiras sentenças no sistema PJe 2.x
dos Juizados Especiais Federais (JEFs) da 5ª Região. Os atos foram proferidos pelo juiz federal substituto respondendo pela 9ª
Vara, Pedro Esperanza Sudário. Na ocasião, foi proferida também a primeira sentença com resolução de mérito, nos autos do
processo judicial n. 0000016-39.2021.4.05.8504, decorrente de uma atermação que condenou a União Federal a conceder o
benefício de auxílio emergencial em favor de sua autora.

O que querem as mulheres?
No último dia 12, a JFSE promoveu uma roda de conversa em alusão ao Dia
Internacional da Mulher. Durante o evento, foi transmitido o episódio “O que
querem as mulheres? Poéticas e Políticas Feministas” do programa Café
Filosófico. A roda de conversa, mediada pela jornalista Aline Braga, trouxe
reflexões fundamentais sobre a importância do feminismo na sociedade
contemporânea. O evento contou com a participação de três servidoras
convidadas: Marcela Garcia Dias (6ª Vara), Luciana Chagas Scapolatempore
Bernis (8ª Vara) e Maria Ilda Nogueira Silva (aposentada).

Um pouco de história
Você sabia?
O Tribunal Federal de Recursos (TFR), que veio a substituir o Supremo Tribunal
Federal (STF) como segundo grau nos processos de competência material da
Justiça Federal, foi instalado no dia 23 de junho de 1947, em sessão solene
realizada na Sala de Sessões do STF.
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