
08/06: Adalberto Umbelino Santana Júnior (1ª Vara); Deanny 
Amado de Almeida Andrade (4ª Vara) 
09/06: Maria Alice Ribeiro Lima de Menezes (8ª Vara) 
13/06: Fernanda Teles Querino Oliveira (7ª Vara); Tatiana 
Pinheiro Silva Menezes (5ª Vara); Alline Graziele Monteiro 
Batista Soares Ettinger (3ª Vara) 
14/06: Genilson Ferreira da Silva (7ª Vara) 
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Qualidade de Vida 
Nesta sexta-feira, 8 de junho, às 9h, na sala de treinamento desta SJ/SE, foi 
realizada mais uma reunião do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho da JFSE. 
Na reunião anterior, foram definidos os elementos do Programa de Qualidade de 
Vida, com abrangência de quatro anos. Nesta reunião, foi concluído o Projeto de 
QVT para o presente exercício, delimitando temas e delegando atribuições às 
equipes. As reuniões, com datas e horários informados via e-mail institucional e 
publicadas na Intranet,  são abertas, e quem quiser comparecer será muito bem-
vindo! 

Rejufe 
Na manhã da última segunda-feira, 4, o Diretor do Foro da Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE), o juiz federal Marcos Antônio Garapa de Carvalho, recebeu a visita do 
presidente da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região (Rejufe), juiz federal 
Cláudio Kitner. Também estiveram presentes os magistrados Gilton Batista Brito, vice-
diretor do Foro, e Adriana Franco, juíza federal titular da Subseção de Propriá. Na 
ocasião, o presidente da Rejufe apresentou os principais projetos da associação. A 
reunião foi uma oportunidade, também, para que o juiz federal obtivesse dos colegas 
mais informações sobre as demandas locais. 

Reajuste 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou, na última sexta-
feira (1/6), o reajuste dos auxílios alimentação e pré-escolar dos 
servidores do judiciário. De acordo com a Portaria Conjunta n.1, 
o reajuste será de 3% e começa a valer neste mês de junho de 
2018. Com o aumento, os novos valores da assistência pré-
escolar e do auxílio alimentação serão de R$ 712,62 e R$ 
910,08 , respectivamente.  De acordo com a portaria, a 
implantação dos novos valores em cada órgão fica 
condicionado à prévia demonstração da existência de 
disponibilidade financeira da instituição.  

Direito Processual Civil 
O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) abriu as inscrições 
para proposição de enunciados da II Jornada de Direito Processual Civil, que será realizada nos 
dias 13 e 14 de setembro, no auditório do CJF, em Brasília. O prazo para envio vai até o dia 20 
de julho. Os interessados podem se inscrever no site do CJF. O objetivo da Jornada é 
padronizar posições interpretativas sobre o Código de Processo Civil vigente, adequando-as às 
inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, a partir do debate entre profissionais do 
direito e especialistas em direito processual. Cada interessado poderá encaminhar até três 
proposições de enunciados.  

 
“Um homem que tem a boca cheia de 
língua parece-me inadmissível que tenha 
uma cabeça cheia de ideias”. 
 
 

Tobias Barreto 

Pesquisa 
O prazo para a participação na pesquisa que avalia os 
sistemas judiciais eletrônicos da Justiça Federal foi 
prorrogado para o dia 15 de junho. O público alvo são 
magistrados, servidores, membros do MP, advogados, partes 
ou interessados em processos. A expectativa é alcançar, pelo 
menos, 8 mil participantes, para que se tenha uma visão 
consistente dos problemas e potencialidades das ferramentas 
atualmente disponíveis. Os resultados possibilitarão a oferta 
de subsídios para a formulação de políticas judiciais que 
aprimorem os sistemas eletrônicos da Justiça Federal.  


