
23/03: Carlos Roosevelt Santos Menezes (3ª Vara);

Franço Felício de Matos Neto (9ª Vara)

24/03: Antonio Fontes Barretto (7ª Vara)

25/03: Ana Letícia Claudino Moura (3ª Vara)

26/03: Andreazza Batista Santos (3ª Vara)

27/03: Givanilton Araújo Souza (7ª Vara)
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“A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem”.

Guimarães Rosa
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Valor cultural

A Juíza da 1ª Vara Federal, Telma Maria Santos Machado, julgou procedentes os pedidos

formulados pelo MPF nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do município de

Nossa Senhora do Socorro e do espólio de José Albano Ribeiro Franco, proprietário do

imóvel, para declarar formalmente a Capela da Fazenda Ribeira como detentora de

relevante valor cultural para o povo de Nossa Senhora do Socorro, garantindo-lhe

especial proteção para fruição das presentes e futuras gerações. A Magistrada destacou

que os estudos técnicos realizados pelo IPHAN, assim como os laudos periciais histórico e

arquitetônico apresentados naquela ação, demonstraram que a Capela da Fazenda

Ribeira é um dos poucos remanescentes de capelas de engenho do município de Nossa

Senhora do Socorro, caracterizando-se como um bem de interesse cultural com valor

arquitetônico e paisagístico para o município.

Cadastro

A 1ª Vara Federal de Sergipe informa aos interessados que está disponível o edital para

cadastramento de Entidades Públicas e Privadas com destinação social que possuem

interesse em acolher prestadores de serviços gratuitos e serem beneficiárias de

recursos oriundos das penas de prestação pecuniária. As inscrições podem ser feitas

até o dia 30 de abril, de segunda a sexta, das 9h às 18h, na Direção da Secretaria da 1ª

Vara, no Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral. Para efetuar o cadastramento são

exigidos documentos (ver edital em www.jfse.jus.br), que deverão ser apresentados em

fotocópias autenticadas ou autenticadas pelo servidor encarregado do recebimento da

inscrição, mediante a apresentação do original e das fotocópias dos mesmos.

Aniversário

Criada pela Lei nº 12.011/2009, a 8ª Vara Federal de Sergipe foi instalada em 21 de

março de 2013, nos termos da Resolução nº 09, de 27 de fevereiro de 2013, do

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). A subseção atende a uma população

dos municípios de Lagarto, Tobias Barreto, São Domingos, Simão Dias, Riachão do

Dantas, Poço Verde e Salgado. "A instalação da 8ª Vara foi uma importante conquista

para a região centro-sul do estado, pois possibilitou maior facilidade de acesso à

justiça aos cidadãos de Lagarto, Tobias Barreto, Poço Verde, São Domingos, Salgado,

Simão Dias e Riachão do Dantas. Toda a equipe está empenhada em prestar o

melhor serviço jurisdicional possível à sociedade local”, afirma o juiz titular Jailsom

Leandro de Sousa.

Conciliação

Nos dias 6 e 14 de março, a 7ª Vara Federal de Sergipe, localizada no município de Estância, realizou mutirões de conciliação em

processos em que a Caixa Econômica Federal é parte. No primeiro dia, foram realizadas 34 audiências de processos que tramitam

no Juizado Especial Federal Adjunto, tendo como resultado 25 acordos firmados. Já no dia 14, foram designadas 56 execuções de

título de extrajudicial, como parte da campanha Quita Fácil, em que a Caixa Econômica Federal concede descontos de até 90%

no valor original das dívidas. Neste mutirão, foram realizadas 22 audiências e apenas dois acordos firmados.


