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08/05: Dayse Silva dos Santos (Seção de Engenharia) 
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INSS 
O Juiz da 3ª Vara Federal em Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, julgou 
procedente pedidos feitos pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela 
Defensoria Pública da União (DPU), contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Em sua decisão, o magistrado considerou procedente o pedido 
feito pelos autores, determinando que as Gerências Executivas do INSS em 
Sergipe realizem, em até 45 dias, a contar da data do requerimento 
administrativo, as perícias médicas para concessão dos benefícios 
previdenciários de auxílio-doença, reconsideração do auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. 

4ª Vara  
A 4ª Vara Federal de Sergipe realizará, de 7 a 11 de maio, a Inspeção Judicial 
Anual dos serviços administrativos, judiciários e cartorários que lhes são 
afetos, sob a coordenação do Juiz Federal Fernando Escrivani Stefaniu. Os 
trabalhos serão realizados das 9h às 18h, nas dependências da referida vara. 
Em função disso, durante o mencionado interstício, não se realizarão 
audiências e não haverá expediente destinado às partes, ficando suspensos 
os prazos processuais, sendo apreciados pelo magistrado somente os 
pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento 
de direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 

Redistribuição 
Na última semana, o Plenário do STF julgou improcedente a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4938, na qual era 
questionado dispositivo de resolução do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) relativo à redistribuição de servidores do Judiciário 
da União. Na ação, a Associação Nacional dos Analistas, 
Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União (Anata) questionava dispositivo no qual é vedada a 
redistribuição de servidores com menos de 36 meses de 
exercício no cargo. 

Itabaiana 
A 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe realizará, no 
período de 7 a 11 de maio, a inspeção de livros, autos e serviços 
a cargo da sua Secretaria, sob a coordenação do Juiz Federal 
Tiago José Brasileiro Franco. Os trabalhos serão realizados das 
8h às 18h, nas dependências da referida vara, localizada no 
Fórum Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, 
situado na Rua Maria Souza Carvalho, nº 01, bairro Marianga, 
em Itabaiana (SE). Em função disso, durante o período 
mencionado, não se realizarão audiências e não haverá 
expediente destinado às partes, ficando suspensos os prazos 
processuais, sendo apreciados pelo magistrado somente os 
pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar 
perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 

Reserva de mesas: Serjus – Valéria Santana (3216-2299 / 
99989-8886), às terças e quintas-feiras, até a data do evento. 


