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Mudança 
Em face da conclusão da reforma realizada no Fórum Desembargadora Margarida 
Cantarelli, a partir de 1º de outubro de 2018, o Juizado Especial Federal de 
Sergipe voltará a funcionar no referido Fórum, localizado na Praça Camerino, n.º 
227, Centro, nesta Capital, no horário das 8h às 18h. As audiências e perícias 
médicas anteriormente designadas para o Fórum Min. Geraldo Barreto Sobral serão 
realizadas, a partir da referida data, no Fórum Desembargadora Margarida 
Cantarelli. 

Entrega de correspondências 
O juiz Edmilson da Silva Pimenta, titular da 3ª Vara Federal de Sergipe, deferiu, no bojo 
de Ação Civil Pública movida pelo MPF, tutela de urgência para determinar aos 
Correios que, dentro de no máximo 30 dias, adote as providências necessárias para 
adequar o serviço público de entrega domiciliar de correspondências no Bairro 
Jabotiana. Os Correios devem, portanto, efetivar a entrega das correspondências 
dentro do prazo contratado pelo usuário-consumidor, correspondente ao 
tipo/modalidade de postagem, especialmente nos conjuntos Juscelino Kubitschek, Sol 
Nascente e Santa Lúcia, em Aracaju-SE.  

Prestação pecuniária 
Entidades públicas e privadas com destinação social 
interessadas em acolher prestadores de serviços gratuitos e 
serem beneficiárias de recursos oriundos das penas de 
prestação pecuniária devem se cadastrar de 17 de setembro 
a 16 de outubro. As inscrições podem ser realizadas de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Direção da Secretaria 
da 3ª Vara Federal de Sergipe. 

Intérprete de Libras 
O juiz Edmilson da Silva Pimenta, titular da 3ª Vara Federal 
de Sergipe, deferiu, no bojo da Ação Civil Pública movida 
MPF, tutela de urgência para determinar ao IFS a 
contratação imediata de intérpretes em Libras, mesmo que 
temporariamente, por meio da criação ou liberação de novos 
códigos de vagas pelo MPOG, podendo remanejar, inclusive, 
verba destinada à capacitação para cobertura das despesas. 

Conciliação 
A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª Região 
(TRF5) publicou, em 19 de junho de 2018, o Provimento nº 6. 
O documento regulamenta os procedimentos a serem 
seguidos pelo Centro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC), perante o ambiente próprio 
do Centro de Conciliação integrante do sistema do Processo 
Judicial Eletrônico-PJe. 


