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EDITAL 

  
INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA 2015 

 

O Juiz Geraldo Magela e Silva Meneses, titular da MM. 

7ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, no uso de sua s atribuições 

legais, 

 

DIVULGA que, no período de 25 a 29 de maio de 2015 da 

Era Cristã , realizar-se-á a INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA dos serviços 

desta Vara, localizada no 6º andar do Fórum Coelho Rodrigues, na 

Avenida Miguel Rosa, 7315, Redenção, Teresina, Capi tal do Estado do 

Piauí, com observância dos dispositivos seguintes: 

 

I –  Desenvolver-se-ão os trabalhos inspecionais durant e 

o horário de expediente da Seção Judiciária do Piau í, de 8h a 19h  no 

retromencionado interregno ; 

 

II –  Inspecionados serão todos os autos de processo               

em trâmite na Vara;  

 

III –  Avaliar-se-ão as tarefas executadas pelos 

servidores, conciliadores, estagiários bolsistas e voluntários;  

 

IV – Vistoriar-se-ão móveis, utensílios e equipamentos  

utilizados; 

 

V –  Examinar-se-ão livros e pastas de uso obrigatório;   

 

VI – Nos termos do parágrafo único do artigo 21                   

da Resolução nº496/2006 do Conselho da Justiça Fede ral, combinado com 

os §§1º e 2º do artigo 122 do Provimento/COGER nº38 /2009, com redação 

dada pelo Provimento/COGER 39/2009, ambos do Tribun al Regional 

Federal da 1ª Região, poderão ser excluídos da insp eção os processos: 
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a) movimentados pelos Juízes (despachos, decisões, 

audiências, inspeções ou sentenças) e pelo Diretor de Secretaria nos 

últimos 90 dias, bem como aqueles cujo código de mo vimentação 

registrado no sistema processual seja qualquer dos constantes no 

Provimento COGER 108/2014; 

 

b) sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 26 5 e 

791 do Código de Processo Civil, e nas demais hipót eses previstas em 

lei; 

 

c) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem ba ixa; 

 

d) dentro do período de publicação de sentença ou p ara 

interposição de recurso, apresentação de contrarraz ões ou remessa 

para a Turma Recursal; 

 

e) distribuídos desde a última semana anterior aos 

trabalhos; 

 

f) com audiência designada; 

 

g) aguardando pagamento de Requisição de Pequeno Va lor 

- RPV ou Precatório. 

 

VII –  Ficam suspensos  os prazos processuais de 18 de 

maio a 29 de maio de 2015 ; 

 

VIII – Manter-se-á restrito o atendimento ao público 

durante a inspeção, preservada a distribuição de fe itos; 

 

IX –  Apreciar-se-ão casos de medidas urgentes; 
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X – Convocados estão  todos os servidores lotados nesta 

unidade judiciária para auxiliar nos trabalhos da i nspeção, inclusive 

aqueles que em férias se achem; 

 

XI –  Encaminhem-se ofícios ao Ministério Público, à 

Ordem dos Advogados do Brasil, seccional piauiense,  à Advocacia Geral 

da União, órgão no Piauí, e à Defensoria Pública da  União, 

cientificando-lhes dos trabalhos inspecionais. 

 

XII – Conceder-se-ão entrevistas aos litigantes e aos 

seus patronos que visem a tratar de relevantes maté rias; 

 

XIII - Publique-se o presente edital nos veículos de 

comunicação institucional (físico e virtual), divul gando-o em meio à 

imprensa; 

XIV –  Afixe-se cópia deste instrumento no quadro                

de avisos da Seção Judiciária do Piauí. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

              Teresina (PI), 30 de março de 2015. 

 

              Juiz Geraldo Magela e Silva Meneses.   


