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Visita institucional
Com o objetivo de estreitar a relação entre as duas instituições, o diretor do Foro da JFSE,
juiz federal Gilton Batista Brito, realizou, na tarde da última quarta-feira, 13, uma visita
institucional ao reitor da UFS, professor Valter Joviniano de Santana. Durante a visita, o
diretor do Foro da JFSE ressaltou as ações educacionais exitosas já realizadas pelas duas
instituições. Além disso, tratou a respeito de outras possibilidades de parceria com a
universidade, como a realização de estágios supervisionados e projetos de extensão com a
participação de estudantes de diversos cursos de graduação, a exemplo de Direito,
Engenharias e Tecnologia da Informação.
Adutora
A juíza da 1ª Vara, Telma Maria Santos Machado, proferiu sentença nos autos de Ação Civil
Pública que trata do desabastecimento de água na Grande Aracaju pelo rompimento das
tubulações da Adutora do São Francisco, em decorrência da queda da ponte de Pedra
Branca, em Laranjeiras, que servia de sustentação de passagem da referida adutora.
Constatou-se que a Deso foi omissa quanto à manutenção da ponte de Pedra Branca, sobre
a qual tinha autorização, concedida pelo extinto DNER, para utilização de suas estruturas.

Prestação pecuniária - 3ª Vara
O juiz titular da 3ª Vara, Edmilson da Silva Pimenta, torna público o Edital n. 19/2021,
destinado a entidades públicas e privadas com destinação social interessadas em acolher
prestadores de serviços gratuitos e serem beneficiárias de recursos oriundos das penas de
prestação pecuniária. Os interessados devem se cadastrar de 18 de outubro a 17 de
novembro, mediante envio do requerimento de inscrição para o email vara3.atendimento@jfse.jus.br, acompanhado dos documentos exigidos no edital.
Caravana
O TRF5 sediará, no próximo dia 19, mais uma edição da Caravana Virtual do Centro de
Inteligência do Poder Judiciário. O encontro será transmitido pelo canal do YouTube da
Esmafe e estará aberto a magistrados, servidores e público em geral. O presidente do TRF5,
desembargador federal Edilson Nobre, fará a abertura do evento, ao lado do corregedorregional, desembargador federal Élio Siqueira. Nobre também falará sobre a “Gestão de
Precedentes”. Já o juiz federal auxiliar da Presidência, Marco Bruno Miranda, abordará as
“Tipologias dos Centros de Inteligência”.

Webinário
Na última quarta-feira, 13, a Esmafe/SE realizou o webinário "Dívida pública e os impactos
no Orçamento da União", via Zoom. A palestra foi ministrada por Élida Graziane Pinto,
procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e pós-doutora em
Administração. Para além do debate quanto à dívida pública brasileira, a procuradora Élida
analisou a trajetória orçamentária e fiscal entre os anos 2000 e 2017, conforme o Acórdão
TCU 1084/2018-Pleno, ressaltando a importância de ampliar o debate acerca das questões
políticas monetária, cambial e creditícia.
Feriado - Dia do Servidor Público
O TRF5 publicou, em 24 de agosto, o Ato n. 368/2021, que transfere o ponto facultativo do dia 28 de outubro, relativo às
comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, para o dia 29. Em razão disso, a Direção do Foro da JFSE atualizou a lista de
feriados e pontos facultativos de 2021, por meio da Portaria n. 104/2021. Portanto, a JFSE irá funcionar em regime de plantão no
dia 29/10. Como nos dias 1º e 02/11, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, o funcionamento da JFSE também será alterado,
ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, 3 de novembro, os prazos dos processos judiciais e administrativos da JFSE.
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