
17/08: Carlos Augusto Medeiros Nunes Júnior (3ª Vara); Talita 
Cristina Santos de Brito Xavier (2ª Vara) 
18/08: Daniela Santana Martins  (4ª Vara) 
19/08: Edna Rezende Andrade Nocrato (6ª Vara) 
20/08: Eliana de Oliveira (3ª Vara) 
22/08: Claudia Suzana Carvalho Dantas (2ª Vara) 
23/08: Maria Auxiliadora de Sousa Alves (4ª Vara); José 
Leandro Santana Menezes (7ª Vara) 
24/08: Arnaldo Laércio de Jesus (SOF); Tiago Aurélio de Jesus 
Nascimento (5ª Vara) 
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Produtividade 
O cumprimento da meta 1 da Justiça Federal, que trata da produtividade 
do segmento, atingiu 108% no primeiro semestre deste ano. O dado 
representa uma média de 100 casos resolvidos por magistrado em todo o 
país. Os números foram apresentados pelo Comitê Gestor da Estratégia 
da Justiça Federal (Cogest) na reunião do dia 6 de agosto, realizada no CJF. 
Presente no evento, a presidente do CJF, ministra Laurita Vaz, afirmou que 
o nível de cumprimento das metas tem se mostrado bastante elevado e 
que alguns temas, inclusive, “já cumpriram seu dever”, como o caso da 
meta 1. Segundo a ministra, o resultado preliminar mostra que a Justiça 
Federal deve julgar mais processos do que o número de novos feitos 
distribuídos em 2018.  

O Bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
Manuel Bandeira 

Judicialização da saúde 
Foi realizado, entre os dias 15 e 17 de agosto, o curso ‘Aspectos Relevantes 
da Judicialização da Saúde na Justiça Federal’. O curso, que teve carga horária 
de 24 horas-aula, foi promovido pelo Núcleo Seccional da Escola de 
Magistratura Federal em Sergipe (Esmafe/SE) e contou com a participação de 
magistrados federais, advogados, membros da DPU e do MPSE, além 
de servidores da JFSE. Ministraram palestras a dra. Maria Inez Pordeus 
Gadelha; Márcio Xavier de Almeida Barretto e Maria da Conceição Mendonça 
Costa, representantes do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário de 
Sergipe; o dr. Gabriel Schulman e o magistrado Clenio Jair Schulze. 

Temas repetitivos 
O Centro Nacional de Inteligência da JF está monitorando e 
racionalizando a identificação de demandas repetitivas, ou 
com potencial de repetitividade, com objetivo de aperfeiçoar 
o gerenciamento de precedentes. A ideia é contribuir com as 
atividades da Justiça, estimulando a resolução de conflitos 
massivos, evitando, assim, a judicialização indevida.  

Mudança de telefone 
Em decorrência da reforma pela qual passará a sede da 9ª 
Vara Federal de Sergipe, o telefone para contato será 
alterado, em virtude da desativação do PABX e ativação do 
sistema VOIP. A partir desta sexta-feira, 17, para estabelecer 
contato telefônico com a Subseção de Propriá, é preciso 
discar o número (79) 3216-2200 e escolher a opção ‘9ª Vara’. 

Visão:  
Consolidar-se perante a sociedade como uma justiça efetiva e 
transparente.  


