
24/08: Arnaldo Laércio de Jesus (SOF); Tiago Aurélio de Jesus 
Nascimento (5ª Vara) 
25/08: Maria Ilda Nogueira Silva (3ª Vara) 
27/08: Adriana Bonfim Rodrigues (5ª Vara) 
28/08: Giselda dos Santos Barros (Distribuição); Edson de Jesus 
Costa (5ª Vara); Cleverton Souza Santos (Contadoria) 
30/08: Mavio Carozo Alves (8ª Vara) 
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Valores: 
· Ética; 
· Respeito à cidadania e ao ser humano; 
· Responsabilidade ambiental;  
· Transparência;  
· Qualidade;  
· Inovação.  

Praia do Abaís 
O juiz substituto da 7ª Vara Federal de Sergipe, Pedro Esperanza Sudário, proferiu decisão 
em Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF em face do Município de Estância e do Estado de 
Sergipe, com o objetivo de coibir o tráfego de veículos na Praia do Abaís, localizada no 
município de Estância/SE. Em sua decisão, o magistrado deferiu liminarmente a tutela de 
urgência, determinando que o Município de Estância coíba e reprima, dentro de sua 
competência, a permanência e trânsito de veículos automotores (motocicletas, 
caminhões, caminhonetes, automóveis de todo o tipo, "buggys", quadriciclos etc) na 
praia, bem como ajuste a iluminação pública e restrinja o lançamento de lixo orgânico e a 
construção de enrocamentos, que evitam a ação natural do avanço do mar. As medidas 
devem ser cumpridas em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000. 

 
“Mundo mundo vasto mundo / se eu me chamasse Raimundo / seria uma rima, não seria 
uma solução / Mundo mundo vasto mundo / mais vasto é meu coração.” 

Carlos Drummond de Andrade 

Novos procedimentos 
As Juízas Federais da 5ª Vara Federal de Sergipe, Lidiane Vieira Bomfim 
Pinheiro de Meneses e Priscilla Galdini de Andrade, realizaram nesta 
sexta-feira, 24, às 10h, uma palestra sobre os novos procedimentos 
adotados nas fases de liquidação e execução dos processos em trâmite na 
5ª Vara Federal. A palestra foi direcionada aos advogados e partes que 
atuam no Juizado Especial Federal (JEF/SE) e teve o objetivo de esclarecer 
o novo posicionamento adotado pela 5ª Vara Federal de Sergipe em seus 
processos, no que diz respeito aos cálculos e à aplicação dos índices de 
correção monetária e juros. 

Metas 
O site do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) disponibiliza um 
consulta pública para saber a opinião de magistrados, servidores, advogados, 
associações e sociedade sobre as Metas do Poder Judiciário. As perguntas 
visam a melhoria do gerenciamento da prestação do serviço jurisdicional e da 
produtividade do Judiciário, abordando temas, entre outros, como celeridade 
no julgamento de processos, conciliação, corrupção e improbidade 
administrativa, ações penais e sustentabilidade. Para participar, acesse o 
banner localizado na parte inferior do site do Tribunal. 


