
27/07: Edja Rita de Queiroz (1ª Vara); Marconi José da Cunha 
(6ª Vara) 
29/07: Patrícia Almeida da Silva (9ª Vara) 
31/07: Ana Beatriz Sanchotene Quintela (1ª Vara) 
02/08: Reginaldo Rocha de Oliveira (Seção de Distribuição) 
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Planejamento estratégico - JFSE: Servidores e magistrados participam de workshop sobre identidade departamental 
Nos dias 19, 20 e 23 de julho foi realizado o workshop ‘Identidade Departamental - construção dos componentes estratégicos’, 
com a participação de magistrados e diretores de Secretarias e de Núcleos da JFSE. O objetivo principal do evento - que integra 
as ações para implantação do Planejamento Estratégico Participativo (Planep) - foi a validação da missão, visão e valores da JFSE, 
além da elaboração da matriz SWOT, todos alinhados ao mapa estratégico do TRF5 2015-2020.  
Durante o evento, foram formados grupos com os seguintes temas, que integram o mapa estratégico do TRF5: gestão de custos; 
gestão de pessoas; gestão de TI; governança; conciliação; celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; e execução fiscal. 
Cada um deles propôs iniciativas inovadoras nas respectivas áreas, com o intuito de otimizar os procedimentos, solucionar 
problemas cotidianos e modernizar a gestão na JFSE. 

Visita 
Na tarde da última quarta-feira, 25, a Direção do Foro da JFSE recebeu a visita 
do reitor do Instituto Federal de Sergipe (IFS), professor Ailton Ribeiro de 
Oliveira, juntamente com a pró-reitora de Pesquisa e Extensão, Ruth Sales, e 
o chefe da Procuradoria Federal/IFS, Roberto Vilas Boas Monte. Durante a 
visita, o professor Ailton entregou ao juiz federal um exemplar do livro 
‘Memorial de Gestão do Instituto Federal de Sergipe: 2010-2018’, lançado no 
último dia 5 de julho pela Editora IFS. Na ocasião, o reitor reiterou que o IFS 
está à disposição para firmar parcerias na área acadêmica com a JFSE. 

 
“A essência dos Direitos Humanos é o 
direito a ter direitos”. 
 

Hannah Arendt 

Justiça Aqui 
Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a fim de 
tornar os serviços jurisdicionais mais acessíveis à sociedade, o 
aplicativo “Justiça Aqui” tem apresentado uma média de 170 
instalações por dia desde que o programa se tornou disponível, 
em setembro do ano passado. Com a possibilidade de ser 
baixado gratuitamente no sistema Android, o aplicativo “Justiça 
Aqui” é uma ferramenta para checagem de informações sobre 
uma determinada unidade judiciária. Ao ser instalado, o 
aplicativo fornece a localização da unidade judiciária de 
interesse do usuário, bem como a taxa de congestionamento 
dessa unidade. A taxa de congestionamento é a média de 
processos que tramitaram durante um ano sem receber uma 
solução definitiva.  

Balanço 
Foram preenchidas ao menos 50.437 vagas nos cursos a 
distância mantidos  pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
na atual gestão. O total equivale ao público atendido desde 
12 de setembro de 2016, quando a ministra Cármen Lúcia 
assumiu a presidência do órgão. Os dados são do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Judiciário 
(CEAJud), um departamento do CNJ. A maioria dos inscritos 
concluiu um dos oito cursos ofertados de modo contínuo na 
página do CEAJud no portal do CNJ. Foram 44.344 vagas 
ocupadas neles. Com 14.152 matrículas (32%), o conteúdo 
mais acessado trata de improbidade administrativa. Qualquer 
pessoa pode se matricular, após cadastro na página, e 
receber certificado de conclusão.  


