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A prestação de contas
das atividades de 2008 e
o planejamento das
principais ações
programadas para este
ano foram apresentados
por diretores das áreas
Administrativa e Judiciária
desta Corte, na última
reunião do ano com o
presidente do TRF5, desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho.
Durante o encontro, ocorrido semana
passada, o magistrado destacou as
principais conquistas e ressaltou a
importância dos bons resultados

Diretores prestam contas e planejam 2009

O atendimento ao público externo na
Divisão de Precatórios desta Corte
será retomado na próxima quarta-
feira, quando o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região restabelece o
funcionamento normal após o recesso
forense (20 de dezembro de 2008 a 6
de janeiro de 2009). Outras
informações: 3425.9518/9467.

Público externo volta
a ser atendido na
próxima quarta-feira

alcançados no exercício que se encerra,
a exemplo do aumento no número de
processos julgados e dos valores pagos
em precatórios e RPVs. Entre as
realizações da área administrativa
destacam-se a implantação do Plano de

Ação, iniciativas de
responsabilidade social e
ambiental, capacitação de
servidores, campanhas de
saúde preventiva, reformas no
edifício-sede e anexos, melhorias na
área de Segurança e Transportes,
economia de gastos (proporcionada pela
redução de consumo, pregão eletrônico
e renegociação de contratos), além de
inovações tecnológicas obtidas com a
implantação de novos sistemas de
informática. O presidente José Baptista
agradeceu a colaboração de todos e
cobrou o mesmo entusiamado para o
exercício que está começando.

O desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho inaugura, no dia 13 de
março, as obras de construção da nova
sede da 6ª Vara Federal de Sergipe, no
município de Itabaiana. No mês de
dezembro, o magistrado inspecionou as
obras e recebeu da prefeita Maria Men-
donça a licença de funcionamento do
Fórum. Construído em área de 10 mil m², o
novo prédio possui moderna infra-
estrutura para informática e dispõe de
espaço para um Juizado Especial
Federal, posto de atendimento bancá-

rio, biblioteca e restaurante. O presiden-
te do TRF5 e o governador do Estado,
Marcelo Déda, inauguraram a Avenida
Saturnino Vieira de Jesus, que dá
acesso à Subseção Judiciária de
Itabaiana. O governador agradeceu ao
Poder Judiciário Federal, representa-
do pelos desembargadores José
Baptista e Vladimir Carvalho, e pelos
juízes federais Carlos Rebêlo Júnior
(diretor do Foro da Seção Judiciária
de Sergipe) e Fernando Escrivani (6ª
Vara Federal).
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