
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL

INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL - VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA  DE ITAITUBA

O MM. Juiz Federal  da Vara Única da Subseção Judiciária  de Itaituba,  Dr.
PAULO CÉSAR MOY ANAISSE , no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 13, III, IV,
VII da Lei nº 5.010/66, Provimento Geral nº 129, de 15/04/2016, da Corregedoria-Geral da Justiça
Federal da 1ª Região e Resolução nº 418, de 18.03.2005, alterada pelas Resoluções de nº 496, de
13.02.2006 e 530, de 30.10.2006, todas da Presidência do Conselho da Justiça Federal,

FAZ SABER a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL que
será realizada a INSPEÇÃO ANUAL  nos trabalhos  da Vara desta  Subseção Judiciária  (inclusive
Juizado Especial Federal Adjunto), com endereço na Av. Paes de carvalho, s/nº, Centro, Itaituba/PA, no
período de 03/04 a 07/04/2017, cujos trabalhos ocorrerão dentro do horário de expediente da Subseção,
de 08h às 19h, podendo ser excepcionalmente prorrogada por mais 05 (cinco) dias úteis.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União e a
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  serão  convidados,  por  ofício,  para  acompanhamento  dos
trabalhos de instalação, desenvolvimento e encerramento da inspeção, nos termos do art. 118 do
Provimento Geral nº 129, de 15/04/2016, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região;

1. 

Os autos que se acharem em poder de Advogados, Procuradores e do Ministério Público Federal
deverão retornar à Secretaria da Vara, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis do início da
inspeção, sendo resguardados, em qualquer hipótese, a restituição do prazo, e ainda devolvidos,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação deste edital, os retirados mediante
carga e com os prazos esgotados, sob pena de busca e apreensão;

2. 

Não poderão  ser  retirados  da  Secretaria  os  autos  dos  processos  que  deverão  ser  objeto  da
inspeção a partir do 27/03/2017, nos termos do art. 116 do Provimento COGER nº 129/2016;

3. 

A partir do dia 27/03/2017 e durante o período de inspeção não haverá expediente destinado às
partes e nem realização de audiências, ficando suspensos os prazos processuais, não havendo,
entretanto, interrupção da distribuição (art. 119 do Provimento Geral);

4. 

Serão recebidas por este Juízo as reclamações apresentadas pelas partes, sendo que somente se
tomará  conhecimento  de  pedidos,  ações,  procedimentos  e  medidas  destinadas  a  evitar
perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção.

5. 

O presente edital deve ser publicado no Diário Eletrônico de Justiça Federal – e-DJF1
e afixado no átrio do prédio desta Seccional. Expedido nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, em 20
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de fevereiro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Moy Anaisse, Juiz Federal, em
20/02/2017, às 19:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3619752 e o código CRC C51CB16D.
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