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50 ANOS DA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE 
A manhã do dia 19 de outubro de 2018 ficará marcada na memória de todos os que fazem a Justiça Federal em 
Sergipe (JFSE). É que neste dia, dois importantes eventos foram realizados como forma de comemorar o 
cinquentenário da reinstalação da instituição. Logo no início da manhã, às 8h, foi reinaugurado o Fórum 
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, onde funciona o Juizado Especial Federal de Sergipe (5ª Vara Federal 
de Sergipe). A solenidade contou com a presença de magistrados, servidores, além de autoridades de diversas 
instituições públicas.  
Dando prosseguimento às comemorações pelos 50 anos da JFSE, foi realizada, logo em seguida à reinauguração do 
JEF, às 9h30, uma solenidade festiva no edifício-sede da instituição. A abertura ficou por conta do Coral do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), que executou diversas músicas e o Hino Nacional. Logo após a abertura 
do evento, foi lançado o selo postal comemorativo ao cinquentenário.  
Para conduzir as homenagens a servidores da ativa, aposentados e instituições parceiras, foi convidado o juiz federal 
Ronivon de Aragão, titular da 2ª Vara. O magistrado falou sobre as duas gerações a serem homenageadas: a dos 
servidores da primeira década da reinstalação (1968-1978) e os que possuem 25 anos ou mais na ativa. Durante a 
solenidade, foi exibido um vídeo institucional produzido pela Fundação Aperipê, em que alguns personagens dessas 
cinco décadas dão seus depoimentos. Logo após a exibição, a juíza federal titular da 1ª Vara, Telma Maria Santos 
Machado, leu um poema de sua autoria em alusão ao cinquentenário da JFSE. 
Em seguida, foi autorizado pelo Diretor do Foro da JFSE o início dos trabalhos de construção do Memorial da JFSE, 
com base em projeto elaborado pela bibliotecária da casa, Iane Vieira Souza Santana. O desembargador federal 
Vladimir Souza Carvalho, que esteve presente na JFSE desde os primeiros anos da sua reinstalação, primeiro como 
datilógrafo e depois como juiz federal, contou com riqueza de detalhes algumas histórias da época. Citou nomes dos 
seus colegas, falou da estrutura, do ambiente de trabalho e dos diversos prédios que a JFSE ocupou. O primeiro Chefe 
de Secretaria da segunda fase da JFSE, Jackson da Silva Lima, também lembrou momentos marcantes vividos nesses 
primeiros anos da instituição. Após a solenidade realizada no auditório, foi descerrada a placa em comemoração ao 
cinquentenário; visitação ao Salão Nobre, que contou com a atualização da galeria de magistrados e exposição de 
documentos antigos, como processos e livros; e à réplica do gabinete do juiz, que retrata um pouco de como era esse 
ambiente na época da reinstalação da JFSE. Foi servido um coquetel ao público presente, ao som da Orquestra 
Filarmônica de Itabaiana. 


