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PODER J UDICI.iRIO
.IT'STIC,\ FEDER \L

SEÇ.\O ]UDICI-iRI.\ DO ES'l,\DO DE SERGIPE

EDI.0001.000001-4 / 2019-1" Y ata Aracaju, 08 de janeiro de 2019.

EDITAL DE INSPEÇAO
Prazo:15 (quinze) dias

JUÍZL FEDERÂL DA 1" VARÂ: Telma Nlaria Santos Nlachado

DIRETOR DE SECRETARIA:Joào Bosco Can'alho deJesus

FINALTDADES DESTE EDITÂL:
I ") 'lomar pública a Inspcçào interna nos üvros, autos e serviços a cxgo da

Secretaria da 1" Y ara.
2') Comuricarl

a) a suspensào do expediente externo no período da Inspeção;

b) z prorrogação do vencimento dos prazos Para o pÍimeiÍo dia útil
subsequente, em processos do sistema de Processos Judiciais eletrônicos pJ-
e);

c) a suspensão de ptazos em Processos físicos (TEBAS), durante o
período da Inspeçào.

ESPECIFICAÇÕES DA INSPEÇÃO:
1- DÂ'I'À E HOR-{RIOI.18 a22 de fevereiro de2019, das nove às dezoito
horas.
2 - LOC,\I DOS TR\B'\LHOS: 1" \-ara F'ederal, av. Dr. Carlos Rodrigues

da Cruz, 1500 - Centro .\dm. Augusto Franco, r\racaju - Sergipe - Brasil -
www.ifse.gov.br telefone:(079) 3216-2361. CEP 49080-190.

3 - DEVOLUÇÀO DE ÀUTOS: todos os pÍocessos físicos devem ser

devolvidos até o último dia útil que antecede o início da inspeçào, inclusive
aqueles que aindâ esteiam dentro do prazo.
4 - DE\rOLUÇÀO DE PR-\ZO: encerrada a inspeçào, nos ptocessos
iísicos o pr^zo remanescente será devolvido, se o advogado manifestat-se

pela necessidade da devoluçào.

E - INrnnçÀo op ATOS PROCESSUÀIS: ressalvadas as urgências,

haverá publicaçào e ústa de autos (e proccssos físicos nos quinze dias

afltecedem a Inspeçào.
6 - Em conformidade com o

Í1âO

que

- Fluxus n" 1243/2014 - Oficio
tramitam pelo sistemaCircular rf 008/201.4/CR - TRI5, que



eletrônico de Processos Judiciais (Pl-e), haverá prorrogação do ptazo
paÍa o pÍimeiro dia úti| seguinte ao período de fechamento da vara.

7 - Durantc o período dc inspeçào atender-se-á ao seguinte:

a) nào se interromperá a distribúçào;
b) nào se reaÉzarào audiências, salvo em útude do üsposto na alínea "d";
c) nào haverá expediente destinado às partes, salvo para apresentaçào de

recursos, reclamações, ou nas hipóteses da alínea "d";
d) os 

-f 
úzes somentc tomarào conhecimento de pedidos, ações,

procedimentos e medidas destinadas l evlttt perecimento de direitos ou
asscgurâr a liberdade de locomoçào:
e) nào serào conccdidas férias aos servidores lotados na Sectctaria da \rata em

inspeçào, durante a sua reaüzaçào (.\rt. 11, do Provimcnto n" 01, /2009 da
(-orregedoria-Regional da Justiça Fedcral da 5" Regiào).

FUNDAMENTAÇÃO NORMATIYA:
1 - Regimento Interno da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal

da 5" Regiào, art. 18;
2 - Provimento n" 01/2009 da Corregedoria-Rcgional da Justiça Federal da 5'
Regiào;
3 - Oficio Circular n" 02/CF./2011.;
4 -Portana PRI'.0001.0004-6/2011- JF i de 09 de iunho de 2011;

Circular n" 008/2014/CR -5 - Documento - Fluxus n" 1243 / 201
TRF5.

Telma Machado

Juiza F da 1'\'ara


