
21/05: Antônio V. A. Neto (9ª Vara); Claudete de O. Porto (3ª 
Vara) 
24/05: Márcia Rosilda Carvalho Barreto Teixeira (3ª Vara) 

21/05/2018 - ANO III - Nº 75 - ascom@jfse.jus.br 
 

Planejamento 
Na última sexta-feira, 18, a JFSE apresentou aos seus servidores o Planejamento 
Estratégico Participativo (Planep). Durante o evento, foram realizadas diversas 
palestras, com a participação de Adriano Venceslau, do TRT20, que ministrou 
palestra sobre o significado e a importância do planejamento estratégico; do juiz 
federal titular da 6ª Vara Federal de Sergipe, Tiago José Brasileiro Franco, que 
ministrou palestra sobre ‘Gestão e Resultados’; e de Alex Pena, do CJF, que falou 
sobre a experiência do ‘Observatório da Estratégia’ como exemplo de 
transparência e inovação. A ocasião, mais que uma orientação de trabalho, foi 
uma oportunidade de participação dos servidores na construção do planejamento 
da instituição. Confira cobertura completa no site da JFSE. 

Centro de Inteligência 
No último dia 14, os juízes federais Priscilla Galdini (Coordenadora), Fábio Cordeiro de 
Lima, Rafael Soares Souza e Jailsom Leandro de Sousa, além da servidora Vera Lúcia 
Costa, participaram da primeira reunião do Centro  Local  de  Inteligência  da  Seção 
Judiciária de Sergipe (CLI/SJSE). O CLI tem por objetivo identificar as demandas 
repetitivas, estudar meios administrativos para preveni-las, bem como buscar a 
agilização da tramitação processual, através do debate entre os seus componentes e 
os demais atores do sistema de justiça.  

Conciliação  
No último dia 10, a 7ª Vara realizou audiências com o intuito de 
promover a conciliação entre as partes de sete Ações Civis 
Públicas impetradas pelo MPF. Nas ações, o referido órgão 
solicita que proprietários de imóveis localizados na região 
conhecida como ‘Ponta do Saco’, na Praia de Boa Viagem, 
município de Estância (SE), retirem os escombros das casas 
derrubadas pelo mar, inclusive os submersos, restituindo a 
praia à coletividade, além do pagamento de indenização por 
danos morais. Como resultado das sete audiências realizadas, 
foram firmados cinco acordos para retirada total dos 
escombros por meio de projeto a ser executado, após 
aprovação pela Adema. 

Fundeb 
A Juíza da 1ª Vara Federal de Sergipe, Telma Maria Santos 
Machado, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência 
requerida nos autos da Ação Civil Pública nº 0801251-
25.2018.4.05.8500. Em sua decisão, a magistrada determina que 
o Estado de Sergipe, mediante ato formal específico, decida, no 
prazo de 10 dias, se os recursos do Fundeb serão movimentados 
na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Além disso, 
uma vez formalizada a opção, o Estado de Sergipe deve efetuar, 
em até 30 dias, a transferência de todos os recursos do Fundeb 
para a conta específica na instituição financeira oficial escolhida. 

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


