
27/04: Thyago Lúcio Augusto dos Santos (8ª Vara); Kledia 
Dantas de Mendonça (2ª Vara) 
29/04: Alexandra Aragão Santos (Turma Recursal) 
30/04: Márcio Vinícius Passos Moreira (8ª Vara) 
01/05: Flávio Cardozo de Albuquerque (Controle Interno) 
02/05: Simone Vale Santanna (6ª Vara) 
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Inspeção 
A 2ª Vara Federal de Sergipe realizará, entre os dias 7 e 11 de maio, a sua 
Inspeção Ordinária Anual. Os trabalhos serão realizados das 9h às 18h, nas 
dependências da referida vara, localizada no 4º andar do Edifício-Sede. Durante o 
referido período, ficarão suspensos os prazos processuais e a sua respectiva 
contagem. Além disso, não se realizarão audiências, salvo em caso de pedidos, 
ações, procedimentos e medidas cautelares destinadas a evitar perecimento de 
direitos ou assegurar a liberdade de locomoção; ou aquelas que já foram 
designadas pelo Juízo, sem possibilidade de adiamento. Nesse período, não 
haverá expediente destinado ao público. 

Qualidade de Vida 
Iniciaram-se, no dia 6 de abril, os trabalhos do Comitê Permanente de 
Qualidade de Vida no Trabalho (CPQVT) da JFSE. A partir dessa data, 
aconteceram duas reuniões, nas quais se inaugurou a ação do Comitê e 
definiram-se as metodologias de trabalho para a elaboração do projeto à luz 
do qual agirá o CPQVT. As reuniões estão acontecendo quinzenalmente, em 
sextas-feiras pela manhã, a partir das 9h, na Sala de Treinamento, estando a 
próxima marcada para o dia 4 de maio, e são abertas à participação de todos. 
Participe você também! 

Desempenho 
A Justiça Federal na 5ª Região se destacou no cumprimento das 
Metas 6 e 7 de 2017, definidas pelo CNJ, apresentando os 
melhores resultados entre os cinco Tribunais Regionais 
Federais. Os dados foram divulgados durante a reunião do 
Comitê de Gestão Estratégica Regional (CGER), realizada ontem 
(19), na sala do Conselho do TRF5. Entre estas, o melhor 
desempenho foi na Meta 6 (identificar e julgar, até 31/12/2017, 
85% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013, no 1º e 2º 
graus), cujo grau de cumprimento da 5ª Região foi de 116,2%.  

Precatórios 
O CJF liberou R$ 10.777.365.787,06 aos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) para pagamento de precatórios comuns. Ao 
todo, serão beneficiadas 6.390 pessoas, em 5.135 processos. Os 
precatórios são expedidos em cumprimento a sentenças 
judiciais transitadas em julgado – decisões definitivas em que 
não há mais possibilidade de recursos –, em processos da União 
ou de suas entidades (autarquias e fundações federais). Os de 
natureza comum são aqueles que não se enquadram na 
definição de natureza alimentícia. O TRF da 5ª Região terá R$ 
999.605.409,20 disponíveis para o pagamento a 607 pessoas, 
em 403 processos. 

Reserva de mesas: Serjus – Valéria Santana (3216-2299 / 
99989-8886), às terças e quintas-feiras, até a data do 
evento. 


