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Atendimentos e audiências presenciais
Em decorrência do ainda elevado número de novos casos provocados
pelo novo coronavírus e de internações de pacientes, especialmente em leitos de
UTI em Sergipe, a Direção do Foro da JFSE publicou a Portaria n. 60/2021, que
mantém suspensos, até o dia 31 de maio, o atendimento presencial no âmbito da
instituição. Também permanecem suspensas as audiências presenciais cuja
realização tenha sido designada a partir do dia 22 de março, prolongando-se tal
suspensão até o dia 31 de maio. Ficam mantidos atendimentos, audiências e
sessões de julgamento por meio eletrônico.

Inspeção
A 9ª Vara Federal de Sergipe - Subseção Judiciária de Propriá realizará, entre os dias
10 e 14 de maio, a sua inspeção ordinária anual. Em razão dos procedimentos de
prevenção relativos à pandemia de Covid-19, os trabalhos serão realizados por meio
remoto, sob a coordenação do juiz federal substituto respondendo pela 9ª Vara, Sergio
Silva Feitosa, das 8h às 18h, horário de expediente da JFSE. Durante o referido período,
ficarão suspensos os prazos processuais e a sua respectiva contagem. Além disso, não
se realizarão audiências, bem como não haverá expediente destinado ao público.

Visitas virtuais
No dia 23 de abril, o novo diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou visitas
virtuais a duas Subseções: Estância (7ª Vara) e Itabaiana (6ª Vara). Participaram das
visitas os juízes federais titulares das referidas unidades, Tiago José Brasileiro Franco
(6ª Vara) e Rafael Soares Souza (7ª Vara); o diretor da Secad, Luis Carlos Soares
Cavalcante; os diretores de Secretaria das referidas unidades judiciárias, Yuri Ribeiro
(6ª Vara) e Lícia Nascimento (7ª Vara); além dos servidores das duas subseções. As
visitas virtuais institucionais estão sendo realizadas com todas as unidades da JFSE
desde o início da nova gestão à frente da Direção do Foro. O objetivo da iniciativa é
ouvir as demandas de magistrados e servidores, além de possibilitar uma maior
integração entre a sede e as subseções.
UTIs Covid-19
O juiz federal titular da 7ª Vara, Rafael Soares Souza, deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência apresentados pelo
MPF na Ação Civil Pública movida em face da Associação Beneficência Amparo de Maria, entidade privada responsável pelo
Hospital Regional Amparo de Maria, do Estado de Sergipe e da União. O objetivo principal do MPF, com a ação, é que os réus
tornem operativos os leitos de UTIs do referido hospital exclusivos para pacientes com Covid-19. Em sua decisão, o magistrado
determinou que a Associação Beneficência Amparo de Maria adote todas as providências necessárias para tornar integralmente
operativos os leitos das UTIs, contratados pelo Estado de Sergipe, exclusivas para pacientes com Covid-19.

Plano de saúde
A Associação dos Servidores da Justiça Federal em Sergipe
(Serjus) informa que, para realizar a alteração do plano de
saúde Unimed/Serjus para TRFMED ou outros, é necessário
obedecer às datas do atual contrato para exclusão do
titular e dependentes. A solicitação deverá ser feita via email (carlos.marques@jfse.jus.br) ou whatsapp (79 999898886), a partir do dia 1º até dia 8 de cada mês. O servidor
que solicitar a exclusão do plano terá direito a fazer uso do
mesmo até o dia 30 do mês corrente.
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Novo chat
Magistrados e servidores da JFSE têm agora, à sua
disposição, o Microsoft Teams, o serviço de chat
institucional do Microsoft Office 365. A partir do dia 8 de
maio, o chat atualmente utilizado na instituição será
desativado. Por meio do Microsoft Teams, é possível
realizar chats e realizar chamadas telefônicas. Para utilizálo, basta acessar o ícone no canto superior esquerdo da
página do seu e-mail Outlook, antes da palavra "Outlook",
e selecioná-lo, entre os aplicativos disponíveis.
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