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EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

O MM. Juiz Federal, respondendo pela Vara üni~a da Subseçio Judiciãria de 

ltalluba, Or. ILAN PRESSER, no uso de suas alnbwções legats. nos termos do art 13. 111 

IV VIl da leJ n• 5 010166. Pro111menlo Geral n• 38 de 12.06 2009, alterado pelo Provllllento 

COGER n• 39 de 03 1 I 2009 ambos da Corregedona-GeraJ da Justtça Federal da 1" 

RegUlo e Resoluçao n• 418, de 18 03.2005, artersda pelas de n•s 496. de 13 02.2006 e 530. 

de 30.10.2006 todas da Presidência do Conselho da Jus!ça Federal, 

FAZ. SABER, a todos que 111rem ou tiverem conhectmento do presente EDITAL que 

ser& rea!izaoa a INSPEÇÃO ANUAL nos trabalhos da Vara desta Subseçao Judtdéna 

fiOCiusive Jwzado E.spec~aJ Federal AdJunto) com endereço na Av. Paes de caNalho. sJnO 

Centro, ltartubaiPA, no perJodo de 25 a 29.05.2015. CUJOS trabalhos ocorrerão dentro oo 

horário da exped1ente da Subseção, de 08h às 19h, podendo ser e•cepcJonalmente 

prorrogada por mais 05 (cinco) dtas UteiS. 

OBSERVAÇOES IMPORTANTES: 

O Mvus:éno Publico Federal. a Advocacia Geral da U01ào a Defensona PtJbhca da 

União e a Ordem dos Advogados do Brasil serão conV1dadas por ofiCio para 

9companhamento das trabalhos de inslalaçllO, desenvolvimento e encerramento da 

inspeçllo nos termos do art 11a do Provtmento Geral n• 38. de 12.06 2009. alterado 

pel» PrOVImento COGER n• 39. de 03 11 2009 ambos da Conegedona-Geral da 

Jusbça Federal da 1• Reg1llo. 

2 Os autos que se acharem em poder de Advogad05. Procuradores e do Min!Steno 

PúblicO Federal deverão retornar â Secretana da Vara com antecedênca de 05 

(cmeo) doas. Ufels do 111~0 da Inspeção sendo resguarditdos, em qualQuer hipótese, 

a reslllu1çâo do prazo e ainda. devolvidos. no prazo de 48 (quarenta e otlo) horas, a 
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contar da publicaçlo deste ed1tal. t~s re!Jrados med1ante carga e com os prazos 

esgotados sob pena de busca e apreensão 

3 Não poderão ser retirados da Secretana os autos dos processos que deverão ser 

objeto da 1nspeçao a partir do 18.05.201·5 nos tennos do art. 116 do Prov1mento 

COGER n• 28f2009. 

4 Durante o perlodo de mspeçlio 11Ao haverá expediente destmado às partes B· nem 

realização de audtênaas, ficando suspensos os prazos processua1s nao havendo 

entretanto, mterrupçllo da dlstnoUTção (art 119 do PrOVImento Geral), 

5 Serão receb!das por este Jufzo as reclamações apresentadas pelas partes. sendo 

que somente se tomara conheCJmento de peáidos, ações pfocedunentos e medidas 

destinadas a evitar perecimento de dlre~os ou assegurar at'!Íbe~ad.e de locomoção 

O pr~sente edrtal deve ser publicado no Otário Elet'F de Justlça Federal - e· 

DJF1 e afixado no átrio do prédiO dest; SeccJonal Expe~do nesta ctdade de ltaJtuba 

Emdo do Pool •m 20 do obnl de 2015 [ \ f\.j'J 
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