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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA  
EDT.0008.000002-1/2014 
(PRAZO DE QUINZE DIAS) 

 
O Doutor JAILSOM LEANDRO DE SOUSA Juiz 
Federal Titular da 8ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, no exercício de suas atribuições legais, 
etc. 

 
FAZ SABER a todas as pessoas interessadas que, no 

período de 07 (sete) a 11 (onze) de abril do ano em curso, fará realizar a 

INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na forma do disposto dos artigos 13, inciso III, da Lei nº 

5.010/66, artigos 18 e seguintes da Resolução n.º 496/2006 do Conselho da Justiça 

Federal e artigos 1º e seguintes do Provimento nº 1 da Corregedoria-Regional do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de 25/03/2009.  

Durante o período de Inspeção, não se interromperá a 

distribuição de processos; não se realizarão audiências; só serão despachados pedidos de 

liminar em Mandado de Segurança e medidas de natureza urgente que importem em 

perecimento de direitos; não haverá expediente destinado às partes, salvo para 

apresentação de recursos e reclamações pertinentes aos serviços da Secretaria, ficando 

suspensos os demais prazos processuais, tudo de acordo com o disposto no art. 21 do 

Regimento Interno da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  

Os trabalhos terão início às 09 h (nove horas) do dia 07 

(sete) de abril de 2014 e encerrar-se-ão no dia 11 (onze) de maio de 2014. Ficam 

também intimados os senhores Advogados a devolverem os autos dos processos que se 

encontrem em seu poder com cinco dias de antecedência ao início dos trabalhos. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos, passou-se o presente Edital, que lido e achado 

conforme, vai assinado. Eu, Uedson Bezerra Costa Uchôa (_____________________), 

Diretor de Secretaria da 8ª Vara, subscrevo. Em Lagarto/SE, aos treze dias do mês de 

março do ano de 2014 (dois mil e catorze). 

 
 

JAILSOM LEANDRO DE SOUSA 
Juiz Federal - 8ª Vara 

 
 


