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Semana de Conciliação
Com o objetivo de incentivar o acordo e a pacificação social entre as partes processuais,
a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) participa da XVI Semana Nacional de Conciliação,
evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os dias 8 e 12 de
novembro. Durante a semana, a JFSE buscará acordo em 75 processos das 5ª, 7ª e 9ª
Varas, nos quais é parte a Caixa Econômica Federal. Todas as audiências serão realizadas
em ambiente virtual, das 13h30 às 18h.

Retorno
Após solicitação, por meio de ofício expedido em 2019, da Direção do Foro da JFSE, que à
época tinha à frente o juiz federal Ronivon de Aragão, o Governo do Estado de Sergipe deu
início às obras de execução de um novo retorno nas proximidades do edifício-sede. O
pedido partiu de uma preocupação com a via de trânsito para acesso ao Fórum Ministro
Geraldo Barreto Sobral. Atualmente, para chegar ao local, faz-se necessário percorrer área
interna da comunidade próxima, composta por habitações edificadas sem qualquer recuo,
com frequente circulação de crianças e animais na via. Tais condições levaram à execução
de um novo retorno, a ser construído em área um pouco mais adiante do atual.

Elogio
O diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, assinou termo de elogio, por meio da Portaria n. 117/2021, aos servidores Alaim
Matos Henriques Nascimento, supervisor da Seção de Assessoria Jurídica, e Juliana Guimarães de Carvalho, supervisora da Seção
de Gestão Integrada. Os servidores citados se destacaram pelo espírito público, colaboração, eficiência e presteza demonstrados
no desempenho das atribuições relativas à realização do workshop sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), realizado no
período de 26 de julho a 3 de setembro deste ano para servidores de todas as Seções Judiciárias que compõem a 5ª Região.
Pesquisa
Até o dia 18 de novembro, estarão disponíveis os
questionários da Pesquisa de Imagem do STJ, um projeto
estratégico coordenado pela Ouvidoria do Superior Tribunal
de Justiça. A iniciativa busca aferir a percepção da sociedade
sobre a Corte - como ela é vista e o quanto é conhecida.
Todo cidadão pode participar. Há um questionário
específico para magistrados e servidores da Justiça; outro
para advogados, membros do Ministério Público e da
Defensoria Pública, e um para o público em geral. Os
participantes não serão identificados. Mais em:
www.stj.jus.br
Justiça Restaurativa
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções
de Conflitos (NUPEMEC) do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) promove, na próxima terça-feira, 9, uma live
sobre os desafios para a implementação da Justiça
Restaurativa na Justiça Federal. O debate terá início às 19h
e será presidido pelo coordenador do NUPEMEC,
desembargador federal Élio Siqueira Filho. Qualquer pessoa
poderá acompanhar. Além de Siqueira, também participam
como convidados o juiz federal Osmane Santos (TRF1) e a
juíza federal Kátia Santos (TRF3).
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10/11 - Marcel Oliveira Aragão (Núcleo Judiciário)
11/11 - Marcela Garcia Dias (6ª Vara)
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