
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PORTARIA 2/2022

Estabelece o período e organiza os trabalhos da Inspeção Geral
Ordinária de 2022, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima

 

O JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do
PAe 0085574-47.2021.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
o disposto no artigo 13, incisos III e VIII, da Lei nº 5.010/66 e no artigo 103 do

Provimento COGER nº 10126799, de 19 de abril de 2020, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da
Primeira Região,

RESOLVE:
Art. 1º AVISAR às partes sobre a designação do período de 20 a 24 de junho de 2022,

para realização da INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL nos serviços da 2ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Roraima, a ser instalada, remotamente, às oito horas do primeiro dia designado, por
intermédio da plataforma Microsoft Teams.

Art. 2º DETERMINAR a expedição de Edital, a ser publicado na Biblioteca Digital da
Justiça Federal da 1ª Região e afixado na sede deste Juízo com antecedência de 15 (quinze) dias da data
designada para início dos trabalhos, para ciência de todos os interessados, especialmente das partes e
advogados.

Art. 3º CONVOCAR, além da diretora de secretaria, todos os servidores da vara para
auxiliar na execução dos serviços da inspeção, à exceção daquele(s) que gozará(ão) férias no aludido
período, desde que autorizadas previamente, ocasião em que será verificada a situação de
indispensabilidade do(s) servidor(es) à realização dos trabalhos, nos termos do art. 103, parágrafo único do
Provimento COGER nº 10126799.

Art. 4º FIXAR o horário de funcionamento interno do Juízo, durante o período de
inspeção, de 8h às 15h.

Publicar e cumprir.
 
 

FELIPE BOUZADA FLORES VIANA
Juiz Federal

Documento assinado eletronicamente por Felipe Bouzada Flores Viana , Juiz Federal, em 11/05/2022,
às 10:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15577229 e o código CRC 9E5D34E9.
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