
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

PORTARIA 2/2022

Inspeção Ordinária 2022

O DOUTOR DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, MM. Juiz Federal da 8ª Vara da
Seção Judiciária do Piauí, 1ª Região,

CONSIDERANDO o disposto no art.13, incisos III e VIII, da Lei 5.010/66 e do
Provimento Geral n. 10126799/2020 da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

RESOLVE:
DESIGNAR o período de 06/6 a 10/6/2022 para a realização da INSPEÇÃO ANUAL

nos serviços a cargo da Secretaria da 8ª Vara, cuja audiência de instalação ocorrerá às 09(nove) horas do
dia 06/06/2022.

DURANTE O PERÍODO DA INSPEÇÃO:
a) Ficarão suspensos os prazos processuais e não haverá expediente destinado às partes;
b) Não haverá interrupção da distribuição;
c) Admitir-se-ão reclamações apresentadas pelas partes pertinentes aos serviços

judiciários que podem ser encaminhadas diretamente ao juízo pelo endereço eletrônico:
08vara.pi@trf1.jus.br;

d) Não serão concedidas férias aos servidores lotados na 8ª Vara reputados
indispensáveis à realização dos trabalhos;

e) Nos termos da Circular COGER n. 23/2021 (1476186), os trabalhos ocorrerão na
modalidade remota por amostragem, com exame de dez por cento do acervo processual em tramitação
ajustada na unidade até o limite máximo de 300 processos, contemplando, em regra, todas as classes
processuais;

f) Abrangerá também o controle do acervo de processos suspensos e em arquivo
provisório, as contas judiciais, os móveis, utensílios e equipamentos que lhe são afetos; livros e pastas de
uso obrigatório pela Secretaria; a atividade desenvolvida pelos seus servidores e pelos executantes de
mandados, bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da Vara.

g) Oficiem-se ao Ministério Público Federal, à Advocacia Geral da União - AGU, à
Defensoria Pública da União e à Ordem dos Advogados do Brasil/Seção do Piauí, para acompanhamento
dos trabalhos de instalação, desenvolvimento e encerramento da inspeção;

h) Os convidados constantes do item “g”, bem como as partes e qualquer interessado em
tratar de assunto relacionado à inspeção através do Microsoft Teams deverão encaminhar e-mail para o
juízo federal (08vara.pi@trf1.jus.br), indicando nome completo e endereço eletrônico;

i) Expeça-se o necessário Edital;
Publique-se esta Portaria e o Edital no Diário de Justiça, afixando-se cópias no quadro de

aviso da Seção Judiciária.
Dê-se ciência. Cumpra-se.
Teresina/PI, 05 de maio de 2022.
 
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL
Juiz Federal Titular da 8ª Vara



Documento assinado eletronicamente por Daniel Santos Rocha Sobral, Juiz Federal, em
11/05/2022, às 08:40 (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 15622815 e o código CRC 48F86205.
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