
16/06: Carlos Alberto Costa Macedo Silva (NTI) 
17/06: Maria da Conceição Ferreira de Araújo (5ª Vara); Luis 
Abelardo Mota Fontes (Turma Recursal); Luciana Chagas 
Scapolatempore Bernis (6ª Vara) 
18/06: Fábio Cordeiro de Lima (Juiz Federal – Turma Recursal) 
19/06: Karla Priscila de Jesus Viana (9ª Vara); Liciere Rocha 
Galvão de Carvalho (1ª Vara) 
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Copa do Mundo 
Considerando o Ato nº 127/2018 publicado pelo TRF5, a JFSE terá o seu 
funcionamento alterado durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018. No 
dia 22 de junho, o horário de funcionamento será das 13h às 18h; já no dia 27, 
será das 8h às 13h. Ficam prorrogados para o dia útil subsequente os prazos com 
início ou vencimento nos dias 22 e 27. Na hipótese de classificação da Seleção 
Brasileira para as fases seguintes da competição, o horário de funcionamento da 
JFSE, nos jogos realizados em dias úteis, será estabelecido pelo TRF5 em ato 
próprio. A redução de horário nesse período será compensada nos dias úteis 
subsequentes, mediante critério a ser estabelecido pelas chefias imediatas. 

Convênio 
Na última quarta-feira, 13, a JFSE e a Unit assinaram o Acordo de Cooperação Técnica 
nº. 03/2018 para disponibilização - por esta Seccional - de vagas para estagiários do 
curso de Direito. O acordo prevê a disponibilização de 45 vagas para estágio, sem 
ônus para a Administração, distribuídas em todas as unidades desta Seção Judiciária, 
inclusive setores da Secretaria Administrativa. A jornada do estudante em estágio será 
de quatro horas diárias e 20 horas semanais, em horário compatível com as atividades 
escolares. O prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica será de 24 meses, 
contados da data de sua assinatura, prorrogável a critério da JFSE. 

Vacinação 
Nos dias 19 e 20 de junho, terça e 
quarta-feira próximas, das 8h às 12h, os 
servidores da Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) poderão se vacinar contra a gripe 
(H1N1-Influenza). O estande de 
vacinação, viabilizada por meio do apoio 
da Prefeitura Municipal de Aracaju 
(PMA), ficará montado no hall de 
entrada do Edifício-Sede da JFSE.  

Obras 
Na sessão ordinária do último dia 11, em Brasília, o Plenário do CJF aprovou a alteração e atualização do Plano de Obras 
Consolidado da Justiça Federal, do período de 2016 a 2019. A modificação foi subsidiada por pareceres das áreas de Controle 
Interno, de Orçamento e Finanças e do Comitê Técnico de Obras Nacional. A presidente do Colegiado, ministra Laurita Vaz, foi a 
relatora do processo. Segundo ela, os aspectos técnicos e orçamentários foram avaliados pela Subsecretaria de Planejamento e 
Acompanhamento de Obras e Manutenção Predial, da Secretaria de Arquitetura e Engenharia (SAE), que demonstrou que os 
recursos solicitados para obras superam o valor de R$ 552 milhões de dotação orçamentária para o ano de 2019. “...sendo R$ 
147.190.108,13 para a 1ª Região, R$ 40.162.362,00 para a 2ª Região, R$ 201.033.421,76 para a 3ª Região, R$ 64.040.000,00 para 
a 4ª Região, R$ 98.961.216,53 para 5ª Região e R$ 1.500.000,00 para o CJF”, detalhou. 

 
 
“Triste não é mudar de ideia.  
Triste é não ter ideias para mudar”. 
 
 

Francis Bacon 

Jornada 
Vai até o próximo dia 20 de julho o prazo para o envio de 
propostas de enunciados para a II Jornada de Direito 
Processual Civil. O evento será promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários (CEJ) em 13 e 14 de setembro deste ano, 
na sede do CJF, em Brasília. A iniciativa contará com a 
participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), magistrados, membros do Ministério Público, 
defensores públicos, procuradores, advogados, professores e 
especialistas convidados. 


