
07/12: Geraldo de Santana (Central de Mandados) 
09/12: Cristiane Wanderley Cordeiro (2ª Vara) 
11/12: Moisés Adorno (Núcleo Judiciário) 
13/12: André Luiz Nunes Gonçalves (1ª Vara); Adriana Santana Santos 
(Núcleo de Gestão de Pessoas) 
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Planejamento Estratégico Participativo 
Desde o início do mês de abril de 2018, a Direção do Foro da JFSE, com base em 
proposta apresentada pela Direção da Secretaria Administrativa, autorizou o 
início dos trabalhos para a implantação do Planejamento Estratégico 
Participativo 2018-2020 da instituição. Foram realizadas palestras, oficinas e 
cursos no sentido de discutir temas indispensáveis à construção do 
planejamento, como a análise do mapa estratégico, a constituição da missão, a 
fixação da visão, dos valores, indicadores e iniciativas estratégicas. A ideia é que 
o referido documento auxilie a administração na redução de riscos, no alcance 
da missão institucional, projetando ações e orçamentos para a realização de 
uma Justiça efetiva, visando ao aumento da eficiência, da racionalização e da 
produtividade, culminando no maior acesso da população à Justiça, com o 
objetivo de atender as demandas sociais e promover cidadania.  

Homenagem 
Na tarde da última quarta-feira, 5, a Associação dos Servidores da Justiça Federal em 
Sergipe (SERJUS) foi homenageada pelo Centro Comunitário Assistente Social Terezinha 
Meira. A instituição, que atende crianças em situação de vulnerabilidade ou risco social, 
agradeceu à SERJUS e aos servidores da JFSE, que doaram brinquedos e contribuíram para 
a realização da festa do Dia das Crianças. 

Transparência 
A Diretoria do Foro da JFSE assinou, no último dia 30 de novembro, a 
Portaria nº 67/2018, que entra em vigor a partir de 7 de janeiro de 2019 e 
tem por objetivo disciplinar os procedimentos de acesso às informações de 
que tratam a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o Decreto º 
7.724, de 16 de maio de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.408, de 24 de 
fevereiro de 2015. Os referidos procedimentos serão norteados pelos 
princípios básicos da Administração Pública e pelas seguintes diretrizes: 
adoção da publicidade como regra e do sigilo como exceção; divulgação de 
informações de interesse geral, independentemente de solicitação; 
utilização, preferencialmente, dos meios eletrônicos de comunicação; e 
incentivo à cultura da transparência dos atos e das ações administrativas. 

Natal sustentável 
Reduzindo custos e reaproveitando lixo 
eletrônico, a equipe do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI) montou uma árvore de Natal 
com a cara do setor. Utilizando CPUs de 
computadores danificados que não podem mais 
ser utilizados e ornamentando a “árvore” com 
adornos tipicamente natalinos, o grupo fez 
questão de deixar vivo no ambiente o espírito 
de Natal. Ideia inovadora e criativa, que alia 
tecnologia e sustentabilidade! 

Mediadores e conciliadores 
O CNJ estabeleceu as regras padronizadas em relação à remuneração dos 
conciliadores e mediadores. A decisão ocorreu na 40ª Sessão Virtual do 
Conselho e reforça a necessidade de capacitação dos conciliadores e 
mediadores da Justiça, como orienta a Resolução CNJ n. 125/2010. A 
minuta do projeto de resolução foi desenvolvida em conjunto com o Fórum 
Nacional de Mediação, pelo Fórum Nacional da Mediação e Conciliação, 
pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, pelo 
Comitê Brasileiro de Arbitragem, pelo Instituto Internacional de Mediação 
e por mediadores atuantes, ainda em 2016.  


