
31/08: Alberto Pinheiro da Silva Filho (Turma Recursal) 
03/09: Alba Valéria Ferreira de Araújo Costa (4ª Vara) 
05/09: Marcia Lidian Oliveira Santos (Turma Recursal); Lavoisier 
Ramos Silva (7ª Vara) 
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“A vida sem luta é um mar morto no centro 
do organismo universal”. 
 

Machado de Assis 

Justiça Aqui 
Um ajuste aparentemente técnico no sistema de estatísticas do Poder Judiciário, conhecido 
como Módulo de Produtividade, vai encurtar o caminho entre o cidadão e o órgão da Justiça 
mais próximo. A partir de agora, os tribunais indicarão ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
o endereço de todas as suas unidades judiciárias. A mudança no registro da localização física 
dos fóruns permitirá ao programa ‘Justiça Aqui’, um mapa virtual do Poder Judiciário, localizar 
varas e juizados especiais no interior.  

Produtividade 
Com Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus) de 98%, a Justiça Federal em 
Sergipe (JFSE) é a terceira mais produtiva de todo o Brasil. Esse desempenho, 
que consta no Relatório Justiça em Números 2018 (ano-base 2017), foi lançado 
oficialmente na última segunda-feira, 27, pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), durante a Reunião Preparatória do XII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, realizada em Brasília. Já o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5), do qual a JFSE faz parte, obteve o melhor desempenho entre os TRFs do 
País, apresentando 91% de eficiência. As Seções Judiciárias do Ceará, de 
Pernambuco e da Paraíba também se destacaram à frente de todas do país, 
com IPC-Jus de 97%, 87% e 83%, respectivamente.  

1ª Vara 
A Juíza da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, Telma Maria Santos Machado, 
julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal 
(MPF) nos autos da Ação Civil Pública n. 0803057-66.2016.4.05.8500 ajuizada contra o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), determinando à 
referida autarquia que execute no prazo de 240 dias a obra de passagem inferior que 
permita o tráfego de pessoas, animais e veículos de pequeno porte sob a BR 101, na 
altura do Povoado Patioba, no Município de Capela. 

Aposentadoria 
Ao julgar um pedido de concessão do benefício de 
aposentadoria por idade híbrida (urbana e rural), a TNU 
decidiu, por maioria, que só é possível somar ao tempo de 
contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições que 
esteja no período imediatamente anterior ao implemento da 
idade do segurado, ou à data do requerimento 
administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar 
o número de meses equivalente à carência do benefício. A 
aposentadoria por idade híbrida é devida a quem tem idade, 
mas não preenche individualmente os requisitos para a 
aposentadoria por idade urbana ou para a aposentadoria por 
idade rural.  

Auxílio-doença 
A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU), por decisão da maioria, firmou entendimento 
de que: “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo 
da vigência das Medidas Provisórias nºs 739/2016 e 767/2017, 
aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas”.  No 
caso em análise, o INSS recorreu à TNU para questionar uma 
decisão da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que não 
levou em consideração a legislação vigente à época do fato 
gerador do benefício, no caso a MP nº 767/2017, para 
conceder o pagamento de auxílio-doença a uma empregada 
doméstica durante os três meses em que ela esteve enferma. 


