
14/10: Marcius Aurélio Lima Cardozo (1ª Vara) 
17/10: Laureligia de Araújo Bispo Oliveira (5ª Vara); André 
Alexandre Barros Paixão (2ª Vara); Sebastião Jardim 
Bitencourt (7ª Vara) 
18/10: Cleverton Bispo Santos (8ª Vara) 
19/10: Sandra Regina Dantas Feitosa (9ª Vara) 
20/10: Adna Dias Fontes (2ª Vara); Augusto Maynard Lima 
Bezerra (Central de Mandados) 
21/10: Andrews Monteiro Almeida (Segurança e Transporte) 
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Expediente 
A Direção do Foro da JFSE resolveu, por meio da Portaria nº 57/2018, suspender o expediente externo e o atendimento ao 
público em todas as unidades judiciárias e administrativas da sede e subseções, durante todo o dia 19 de outubro. A referida 
suspensão considera as comemorações do cinquentenário da reinstalação da JFSE e a solenidade de reinauguração do Fórum 
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, prédio onde funciona a 5ª Vara Federal - Juizado Especial Federal da Capital. O 
expediente interno dos servidores vinculados à Secretaria Administrativa da Diretoria do Foro, até as 14h, deverá ser cumprido 
através da participação nas atividades de comemoração do cinquentenário. Após as 14h, o expediente interno será suspenso em 
todas as unidades judiciárias e administrativas da JFSE, funcionando apenas o Plantão Judiciário. Os prazos processuais que se 
iniciarem ou findarem no dia 19 de outubro de 2018 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, exclusivamente em 
relação aos processos judiciais que ainda tramitem em meio físico - Sistema Tebas. 

Comprovante de votação 
A Seção de Legislação de Pessoal e o Setor de Cadastro Provimento e Vacância da 
JFSE informam que os servidores deverão trazer comprovante de votação ou 
justificativa eleitoral do pleito eleitoral 2018 (1º Turno). A obrigatoriedade de 
participação no pleito eleitoral é dirigida a todos os cidadãos com mais de 18 anos e 
menos 70 anos. A entrega do comprovante de votação deverá ser feita, 
impreterivelmente, até o dia 5 de novembro, salvo as hipóteses estabelecidas na 
legislação eleitoral, no Núcleo de Gestão de Pessoas, via Diretor do 
Núcleo/Secretaria. Os servidores devem estar atentos quanto à necessidade de 
estarem quites com as obrigações eleitorais nos termos do art. 7º da Lei 4.737/95. 

Cinquentenário 
Há 50 anos, em 12 de fevereiro de 1968, foi oficialmente 
reinstalada a JFSE. Desde então, a instituição vem marcando 
de forma decisiva a história do Judiciário brasileiro e levando 
a prestação de serviços jurisdicionais a um número cada vez 
maior de cidadãos sergipanos. Para marcar o cinquentenário 
desta importante casa de justiça, será realizado um evento 
comemorativo no dia 19 de outubro. A comemoração se 
inicia às 8h, com a reinauguração do Fórum Desembargadora 
Federal Margarida Cantarelli, onde funciona o Juizado 
Especial Federal de Sergipe. Logo após, acontece a 
solenidade comemorativa ao cinquentenário, às 9h30, no 
Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, edifício-sede da JFSE. 
Na programação, estão previstas diversas homenagens; 
abertura do processo de criação do memorial da JFSE; 
lançamento do selo postal comemorativo; coquetel e 
apresentações do Coral do Tribunal Regional do Trabalho da 
20ª Região (TRT20) e da Orquestra Filarmônica de Itabaiana. 


