
30/06: Mary Karla Passos de Santana (2ª Vara) 
01/07: José Carlos Marques Santos (2ª Vara); Cláudia Maria 
Rodrigues da Trindade (8ª Vara) 
03/07: Igor Martins Santos de Figueiredo (3ª Vara); Pedro 
Henrique Moura de Jesus (Turma Recursal) 
04/07: Luiz Andrade da Cruz Júnior (6ª Vara) 
05/07: Tânia Souza Santana (STD); Gilvan Santos Oliveira (NTI) 
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Decisão 
Atendendo ao pedido da Emurb, a Juíza Federal da 1ª Vara Federal de Sergipe, Telma 
Maria Santos Machado, autorizou o licenciamento de empreendimento comercial de 
múltiplas atividades, tipo shopping center, no Bairro Aruana, na Zona de Expansão de 
Aracaju. A magistrada condicionou o licenciamento autorizado à observância de 
alguns parâmetros, dentre os quais que não deverá haver contribuição para o 
entorno do empreendimento, devendo as águas de drenagem ser levadas para o 
corpo hídrico previsto no projeto e o esgotamento sanitário ser conduzido para a 
estação elevatória da rede de coleta da Deso. 

Redução de custos 
No dia 18 de junho, a Direção do Foro assinou a Portaria nº 21/2018, que 
estabelece medidas concretas para redução de despesas de custeio no âmbito 
da JFSE. O documento considerou as restrições orçamentárias determinadas 
pela Emenda Constitucional - EC n.º 95/2016 e a necessidade de adoção de 
novas medidas administrativas urgentes para redução das despesas e 
adequação da estrutura funcional da Seção Judiciária aos recursos 
orçamentários disponíveis. As medidas serão adotadas no edifício-sede da 
JFSE e nas sedes da 5ª, 6ª e 7ª Varas Federais, unidades que funcionam em 
prédios próprios. 

Prêmio 
O TRF5, por meio da Divisão de Comunicação Social, venceu o XVI Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, com o conjunto de 
edições publicadas em 2017. O TRF5 foi vencedor nas duas categorias nas quais concorreu: Mídia Impressa, com a revista 
Argumento, e Reportagem Escrita, com a matéria “A judicialização da saúde no banco dos réus”, que trata da questão do volume 
de ações ajuizadas na Justiça Federal por pacientes que buscam conseguir um tratamento médico ou medicamento pela via 
judicial. A reportagem, publicada na 16ª edição da revista Argumento, foi escrita por Alessandro Vieira. A premiação reconhece 
os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação de todos os órgãos do Sistema de Justiça do País e foi 
entregue no dia 22 a Isabelle Câmara, diretora de Comunicação do TRF5 e editora-chefe da publicação, durante o XIV Congresso 
Brasileiro de Comunicação e Justiça. 

 
“A liberdade não é um luxo dos tempos de 
bonança; é, sobretudo, o maior elemento 
de estabilidade das instituições”. 
 

 
Rui Barbosa 

Resultado de pesquisa 
O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou, no dia 21 de 
junho, o resultado final da pesquisa sobre os sistemas judiciais 
eletrônicos da Justiça Federal em todo o país. No total, 10.598 
usuários responderam ao estudo, realizado por meio da 
Corregedoria-Geral da JF. A pesquisa foi dividida em dois 
públicos: interno (magistrados e servidores) e externo. A 
maioria desses usuários - 9.486, o que representa 90% - deseja 
a implementação de um sistema único em toda a Justiça 
Federal, sendo que a preferência entre os respondentes foi 
pelo eProc (46,3%), seguido do PJe (31,8%). 

Manutenção 
Em razão da finalização da passagem dos cabos da nova 
prumada elétrica do edifício-sede da Seção Judiciária de 
Sergipe, nos próximos dias 7 e 8 de julho, sábado e domingo, 
no período das 7h às 16h (previsão), haverá a interrupção 
total do fornecimento de energia elétrica no Fórum Ministro 
Geraldo Barreto Sobral. Consequentemente, os sistemas 
CRETA e PJe ficarão indisponíveis. Durante esse período, será 
admitido peticionamento fora do PJe; entretanto, assim que 
restabelecidos os serviços, deve ser realizado o 
peticionamento no referido sistema. 


