
20/04: Amanda Vieira Abreu (9ª Vara) 
21/04: Cleidson Wandros Santos Pereira (7ª Vara) 
22/04: Samuel de Oliveira Silveira (3ª Vara) 
24/04: Andréa Monteiro Santos Silva (3ª Vara) 
25/04: Luiz Eduardo Oliveira (1ª Vara) 
26/04: José Marcos Santos Silva (5ª Vara) 
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O Bicho 
Vi ontem um bicho / Na imundície do pátio / 
Catando comida entre os detritos / Quando achava 
alguma coisa / Não examinava nem cheirava / 
Engolia com voracidade / O bicho não era um cão / 
Não era um gato / Não era um rato / O bicho, meu 
Deus, era um homem. 

Manuel Bandeira 

Venda 
O Juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson Pimenta, proferiu decisão na Ação 
Popular promovida por Fernando Borges da Silva Jomar Nascimento Ramos e 
Vando Santana Gomes contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), Pedro Pullen 
Parente e Banco Santander S.A., em que se pretendia a suspensão de todo o 
procedimento de alienação da Transportadora Associada de Gás S/A (TAG). Em 
seu ato decisório, o magistrado indeferiu a medida liminar pleiteada pelos 
autores da Ação Popular, ressaltando que o procedimento de alienação em 
destaque vem cumprindo os preceitos constitucionais atinentes às licitações 
realizadas pela Petrobras.  
 

Constelações familiares 
Um retrato sobre as experiências com a utilização do método 
de constelações familiares para melhorar o dia a dia no 
Judiciário em todo o país. Assim foi encerrado 
o Workshop Inovações na Justiça: O Direito Sistêmico como 
meio de Solução Pacífica de Conflitos, promovido na última 
quinta-feira (12) pelo Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), em Brasília.  

Direitos Humanos 
A Esmafe promove, nos dias 26 e 27/04, o curso ‘Direitos 
Humanos na América Latina - diálogos entre Brasil e 
Argentina’. Serão 20 horas de atividades, com participação de 
magistrados da 5ª Região, juízes do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte e professores da área jurídica do Brasil e da 
Argentina. O encontro acontece no Centro de Formação, no 
prédio anexo da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. 

Inspeção 
A Subseção Judiciária de Propriá - 9ª Vara Federal realizará, entre os dias 23 e 27 
de abril, a sua Inspeção Ordinária Anual. Os trabalhos serão executados no 
horário de expediente da Justiça Federal, na sede da Subseção Judiciária de 
Propriá, sob a coordenação da Juíza Federal Titular daquela unidade judicial, a 
Dra. Adriana Franco Melo Machado. Durante o referido período, ficarão 
suspensos os prazos processuais e a sua respectiva contagem.  

CARE 
A JFSE entregou à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de 
Aracaju (CARE), 10.069 processos físicos. A ação ocorreu em observância aos 
critérios de responsabilidade social e de preservação ambiental, por meio da 
reciclagem do material descartado e da destinação do resultado para 
programas sociais de entidades sem fins lucrativos. Os processos entregues 
foram fragmentados na CARE e a destruição dos autos foi devidamente 
acompanhada por servidor integrante da COPAGED. O papel resultante da 
destruição - cerca de 3 mil kg – foi encaminhado para reciclagem. 
 


