
11/05: José Luís Lopes Lima (9ª Vara); Igor da Costa Cunha (6ª 
Vara) 
13/05: Kelma Nunes Lopes Brasileiro (5ª Vara); Eliana Rezende 
de Andrade (6ª Vara) 
14/05: Vera Lúcia Costa (Cejusc) 
15/05: Valdenízia de Santana Menezes (1ª Vara) 
16/05: Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro de Meneses (Juíza 
Federal Titular da 5ª Vara) 
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Expediente 
No dia 16 de maio, quarta-feira, das 9h às 14h, a Energisa irá realizar o 
desligamento da unidade consumidora correspondente ao Fórum Ministro 
Geraldo Barreto Sobral, edifício-sede da  JFSE, para realização de serviços relativos 
à melhoria da rede local e do alimentador da respectiva unidade. Por este motivo, 
o expediente será alterado nesta data, de forma que a Secretaria Administrativa 
funcionará das 14h às 18h. Na ocasião, também serão realizados serviços de 
manutenção preventiva na subestação. Durante o período de interrupção no 
fornecimento de energia elétrica, os sistemas PJe, Creta e Tebas 
ficarão indisponíveis , tanto para usuários internos, quanto para os externos.  

Planejamento 
Na próxima sexta-feira, 18 de maio, a partir das 8h, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) apresenta aos seus servidores o 
Planejamento Estratégico Participativo (Planep). Durante o evento, que acontecerá no Auditório do Tribunal Regional do 
Trabalho – 20ª Região (TRT20), serão realizadas diversas palestras sobre o assunto, com a participação de representantes do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), da JFSE e do TRT. A ideia é que o momento seja considerado, mais que uma orientação de 
trabalho, uma oportunidade de participação dos servidores na construção do planejamento da instituição. É importante ressaltar 
que o evento configura capacitação e a participação ensejará certificado, podendo as horas serem contabilizadas para fins de 
Adicional de Qualificação. Com relação às Varas do Interior, a participação a distância também ensejará certificado, desde que 
devidamente atestada por superior hierárquico. Serão colhidas as assinaturas de todos os servidores e requisitados participantes 
ao início e final do evento, para fins de controle de ponto e emissão de certificados. 

Metas 
O CNJ faz um ciclo de videoconferências com os coordenadores 
da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário a fim 
de ressaltar a importância da formulação das Metas Nacionais 
para 2019. Nessas reuniões, será apresentado o caderno de 
orientações de formulação das Metas Nacionais e a importância 
de três aspectos para a elaboração dos parâmetros para os 
seguintes assuntos:  gestão participativa, parametrização com 
as variáveis e os indicadores usados no “Justiça em Números” e 
utilização do Módulo de Produtividade Mensal do Sistema de 
Estatísticas do Poder Judiciário. 

Comitê Gestor de TI 
Os diretores dos Núcleos de Tecnologia da Informação (TI) das 
Seções Judiciárias da 5ª Região participam, esta semana, do 
Encontro do Comitê Gestor de TI. Representam a Justiça 
Federal em Sergipe (JFSE) o diretor de TI, Adauton Borél, e o 
supervisor de Infraestrutura, Márcio Barreto. No evento, estão 
sendo discutidos assuntos relacionados aos projetos, ações e 
iniciativas da área de TI para o ano de 2018.  

Reserva de mesas: Serjus – Valéria Santana (3216-2299 / 
99989-8886), às terças e quintas-feiras, até a data do evento. 


