
13/04: Rejane dos Santos Rodrigues (1ª Vara); Juliana 
Mendonça de Souza (SLC); Ronaldo Mateus Pereira Alves (6ª 
Vara) 
14/04: Caroline Garcia Leite (2ª Vara); Cristiane Aguiar de 
Aragão Menezes (5ª Vara); Adelson de Oliveira Santos (3ª Vara) 
15/04: Marta Maria da Silva Pereira de Souza (7ª Vara) 
17/04: Eliane Rezende Moreira (4ª Vara); Luciene Conceição 
Soares (Atendimento e Distribuição dos JEFS); Rosa Cecília 
Chrisóstomo de Vasconcelos (Núcleo de Administração) 
18/04: Saulo José Nascimento e Santos (8ª Vara) 
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“A vida não é a que a gente 
viveu e sim a que a gente 
recorda, e como recorda para 
contá-la”. 
 

Gabriel García Márquez 

Planejamento 
Com o objetivo de apresentar a proposta de metodologia e as etapas de 
implantação do Planejamento Estratégico Participativo (Planep) na Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE), a equipe gerencial ligada à Diretoria da Secretaria 
Administrativa participou de uma reunião na última segunda-feira, 9. Também 
esteve presente na reunião Adriano Venceslau, do Setor de Governança 
Estratégica do TRT20, que será o instrutor responsável pelos módulos de 
implantação do Planep nesta Seção Judiciária. Na ocasião, tratou-se do significado 
do Planep, suas etapas de implantação, compartilhamento da experiência do 
TRT20, definição de papéis, preparação e responsabilidades de cada Núcleo para 
viabilização do projeto.  

Perfil sociodemográfico 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está realizando, até o dia 15/05, o 
levantamento de informações de todos os magistrados brasileiros. O objetivo é 
atualizar o perfil sociodemográfico e fundamentar políticas nesta área. O CNJ 
encaminhará e-mail individual a cada magistrado, com o link do questionário 
para registro das informações. De acordo com o CNJ, os dados serão mantidos 
em sigilo e os resultados serão divulgados de forma agregada, sem 
identificação dos participantes. 
 
 
 Metas 

O CNJ torna disponível aos tribunais do País as orientações 
para a formulação das Metas Nacionais do Poder Judiciário 
para 2019, que representam o compromisso dos órgãos da 
Justiça com a prestação de serviços jurisdicionais mais 
eficientes e céleres. O CNJ publicou em seu portal o Caderno 
de Orientações ‘Formulação das Metas Nacionais do Poder 
Judiciário – 2019’, apresentando procedimentos e 
cronograma de execução que irão nortear os trabalhos. 

Inscrições 
Nos próximos dias 26 e 27 de abril, o Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) realiza 
a VIII Jornada de Direito Civil. Os interessados em participar da 
abertura, marcada para as 10h, podem se inscrever pelo site 
do CJF, até 23 de abril. A conferência magna será proferida 
pelo o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que falará sobre Direito fundamental e expressão 
religiosa: entre a liberdade, o preconceito e a sanção. 
 
 Medalha 

Na última quarta-feira, 11, foi realizada no auditório do TRF5 a solenidade de entrega da 
Medalha Pontes de Miranda. O evento contou com a participação de diversos 
magistrados, entre eles o diretor do Foro da Seção Judiciária de Sergipe, além de 
autoridades militares e civis, representantes da área jurídica, familiares dos 
homenageados e servidores. A Medalha Pontes de Miranda foi concedida ao 
desembargador federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, ao subprocurador-geral da 
República, Luciano Mariz Maia, e ao advogado José Henrique Wanderley Filho.  


