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Visitas virtuais

Depois das subseções, foi a vez de duas unidades sediadas na capital, 1ª e 3ª Varas, 

receberem a visita virtual do diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito. As visitas às 

Varas da sede observam a ordem de antiguidade dos seus magistrados titulares, por isso 

a primeira delas foi a 3ª Vara, cujo juiz titular, Edmilson da Silva Pimenta, é o decano da 

Seção Judiciária, em seguida a 1ª Vara, cuja magistrada titular, Telma Maria Santos 

Machado, é a segunda mais antiga na casa. Também participaram das visitas o juiz 

substituto Sergio Silva Feitosa (3ª Vara); o diretor da Secad, Luis Carlos Soares 

Cavalcante; os diretores de Secretaria das referidas unidades, João Bosco Carvalho (1ª

Vara) e Sirley Santana (3ª Vara); além dos servidores das duas Varas.

Esmafe

Durante o biênio 2021-2023, a gestão da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região - Núcleo 

Sergipe (Esmafe/SE) será conduzida pela magistrada Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses, 

juíza titular da 5ª Vara Federal de Sergipe - Juizado Especial Federal (JEF). A juíza federal 

pretende, à frente da Esmafe/SE, manter vínculos de cooperação que viabilizem a participação 

recíproca das escolas judiciais do estado de Sergipe e de outras Seccionais em eventos/cursos 

voltados à comunidade jurídica.

Fraudes no INSS

A Primeira Turma do TRF5 confirmou a condenação de servidora do INSS, Analdina Maria 

do Bomfim, e de intermediário, Edivaldo Ferreira dos Santos, por crime de inserção de 

dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, em 

razão de concessões fraudulentas de benefícios previdenciários no âmbito da agência do 

INSS de Lagarto (SE). A referida Turma reformou, ainda, a sentença proferida pelo juiz 

titular da 8ª Vara e também condenou o presidente do sindicato dos trabalhadores 

rurais, Ginaldo Correia de Andrade, pelo mesmo crime acima mencionado. 

Vale dos Mestres

Em ação de autoria do MPF, em face do Iphan, Estado de Sergipe, município de Canindé do São 

Francisco e ICMBio, o juízo da 6ª Vara proferiu decisão liminar. Na ação, o autor alegou ter 

instaurado inquérito civil, com base nos resultados dos trabalhos realizados pela Fiscalização 

Preventiva Integrada (FPI) da Bacia do Rio São Francisco no território sergipano, em 2019. 

Foram constatados impactos negativos do turismo desordenado, do vandalismo perpetrado por 

visitantes, bem como danos provocados pelo extrativismo realizado na área para a produção de 

carvão vegetal. Em sua decisão, o magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos réus que adotem as medidas necessárias para proibir a visitação do local 

enquanto durarem as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e até que sejam 

realizados estudos que indiquem a capacidade de carga da região.

Pesquisa

Algumas funcionalidades facilitam sua vida e agilizam a 

rotina de trabalho. Uma delas é a pesquisa livre do SEI. Com 

ela, é possível localizar rapidamente informações que você 

procura. Ela se localiza na Barra de Ferramentas, na qual 

você pode digitar qualquer palavra ou termo numérico e, 

pressionando a tecla Enter, obter a lista de todos os 

processos e/ou documentos em que o termo pesquisado 

aparece.

Dia das Mães

Durante toda esta semana, a Comissão do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho (CPQVT) promoveu o 

projeto "Mães em Música, Verso e Prosa", por meio do qual 

foram divulgados, através do e-mail institucional e grupos 

de whatsapp, diversos vídeos com músicas, poesias e 

mensagens, entre elas a do diretor do Foro da JFSE. O 

intuito da iniciativa foi prestar uma singela homenagem a 

todas as mães que integram a instituição, entre 

magistradas, servidoras e terceirizadas. 


