
10/08: Ana Valéria Souza Costa Passos (2ª Vara); Livia Resende 
de Oliveira Fontes (1ª Vara) 
11/08: Michelle Maia de Oliveira Vasconcelos (8ª Vara) 
15/08: Paulo Henrique de Oliveira Goes (8ª Vara) 
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Reforma de escola 
Atendendo ao pedido da Defensoria Pública da União (DPU), a Juíza Titular da 
1ª Vara Federal de Sergipe, Telma Maria Santos Machado, determinou ao 
Estado de Sergipe que adotasse as providências para imediata execução de 
soluções para os problemas que trazem iminente risco à saúde e à integridade 
física dos estudantes que frequentam a Escola Estadual João Paulo II. Além 
disso, a magistrada determinou que fosse regularizado o fornecimento de 
alimentação escolar e água filtrada na referida instituição, que recebe verbas 
federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). 

 
 

 
 
Missão: 
Garantir à sociedade uma prestação 
jurisdicional acessível, rápida e 
efetiva. 

Centro de Inteligência 
No dia 23 de julho, foi realizada a segunda reunião dos 
membros do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE). Estiveram presentes os juízes federais 
Priscilla Galdini de Andrade, coordenadora do CLI e 
substituta da 5ª Vara; Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de 
Meneses, titular da 5ª Vara; Rafael Soares Souza, titular da 
7ª Vara; Pedro Esperanza Sudário, substituto da 7ª Vara; e 
Fábio Cordeiro de Lima, da 2ª Relatoria da Turma Recursal. 
Na ocasião, foram abordados diversos assuntos, como a 
apresentação de layout provisório da seção do CLI no site da 
JFSE, para sugestões de alterações ou aprovação; discussão 
sobre a possibilidade de adesão a atas de outros CLIs; e 
apresentação de sugestões de temas para serem analisados 
pelo CLI, com análise e votação dos temas, além da escolha 
de um relator para cada tema. 

Restauração 
O Ministério Público Federal (MPF) deu início ao cumprimento da 
sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Federal, Telma Maria Santos 
Machado, que condenou o Município de Riachuelo e o Estado de Sergipe 
a promoverem a restauração da Capela do Engenho da Penha, localizada 
no referido Município. A sentença transitou definitivamente em julgado 
em 08/03/2018 e o cumprimento de sentença foi distribuído 
em 23/07/2018. A Juíza proferiu despacho determinando ao IPHAN a 
elaboração, no prazo de 45 dias, de novo levantamento físico do bem e 
de um prognóstico atual para recuperação da capela. 

Qualidade de Vida 
Com o intuito de praticar atividade física, ampliando a 
qualidade de vida e, o melhor, entre amigos, servidores da JFSE 
participaram do Circuito Qualidade Caixa. O evento aconteceu 
no último domingo, 5, na Orla de Atalaia. Participaram da 
corrida os servidores Antonio Carlos e Roberto Rolemberg, da 
Secad; Lícia Maria, Carla Caroline, Priscila Borges, Genilson 
Ferreira e Roberto Augusto, da 7ª Vara; e Paulo Henrique, da 8ª 
Vara. 

	


