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O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARNAÍBA/PI, Dr.
José Gutemberg de Barros Filho, no pleno exercício do seu cargo,

Faz saber a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que
inspecionará os serviços a cargo de sua Secretaria, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022, nos termos do
Provimento Geral Consolidado n. 10126799/2020, da Egrégia Corregedoria do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região e de acordo, ainda, com os incisos III, IV e VIII do artigo 13 da Lei n. 5.010, de 30 de maio
de 1966, bem como a Resolução n. 496/2006-CJF, iniciando os trabalhos às 10:00 (dez) horas do dia
06/06/2022, na Rua Humberto de Campos n. 634, Centro, Parnaíba/PI e com encerramento previsto para o
dia 10/06/2022, às 18 (dezoito) horas, observado o seguinte:

I - serão objeto de inspeção os processos em tramitação na Vara, os livros e pastas de uso obrigatório da
Secretaria, os móveis, utensílios, equipamentos e veículos, bem como as atividades desenvolvidas pelos
servidores;
II - serão excluídos da inspeção os inquéritos policiais em poder do Departamento da Polícia Federal – DPF
cujos prazos para conclusão (inicial ou dilação) não tenham sido expirados em 07/06/2021 e os seguintes
processos: I - as execuções fiscais com carga para o exequente há menos de 60 (sessenta) dias úteis, a
partir da data de início dos trabalhos; II - os processos sobrestados ou suspensos nos termos do art. 40 da
Lei 6.830/1980 e dos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e nas demais
hipóteses previstas em lei; III - os processos apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa, ou
cuja última movimentação ou tarefa se refira à suspensão ou sobrestamento; IV - os processos que se
encontrarem dentro do período de publicação de sentença ou acórdão ou para interposição de recurso,
apresentação de contrarrazões ou remessa para os tribunais; V - os processos distribuídos desde a última
semana anterior aos trabalhos; VI - os processos com audiência designada ou incluídos em pauta; e VII -
os processos que aguardam pagamento de precatório;
III - de todo modo serão inspecionados 10% (dez por cento), observado o limite máximo de 300 (trezentos),
de processos de todas as classes em tramitação na unidade, contempladas de forma equitativa (conforme
item 6, da Circular COGER nº 23/2021);

IV - serão ainda objeto de inspeção todos os processos criminais com réus presos que tramitem na Vara;
V - durante a Inspeção, excluídos os processos físicos retirados com carga dentro do prazo, ocorrerá à
suspensão dos prazos – conforme item VI deste Edital – e a marcação e a realização de audiências,
ressalvas aquelas já designadas em regime de mutirão;
VI - os prazos que se iniciem no período compreendido entre os dias 06/06/2022 a 10/06/2022 ficarão
suspensos, nos termos do artigo 99 do PROVIMENTO COGER n. 10126799/2020, recomeçando a correr a
partir do dia 13/06/2022, independentemente de intimação;
VII - os autos de processos físicos que estejam fora de Secretaria, com carga, serão requisitados, caso sejam
objeto da inspeção. Os demais, tendo sido retirados regularmente e não sendo objeto da inspeção, não serão



requisitados, não sofrendo qualquer tipo de suspensão nos prazos processuais;
VIII - durante o período da inspeção não haverá atendimento ao público, exceto nas hipóteses de
perecimento de direito ou pedido urgentes;
IX - o Ministério Público Federal, a Advocacia da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Ordem
dos Advogados do Brasil serão convidados a acompanhar os trabalhos de instalação, desenvolvimento e
encerramento da inspeção; e
X - ficam as partes e interessados cientificados da realização da Inspeção ordinária desta vara Única e da
possibilidade de apresentação de sugestões e reclamações que entendam cabíveis, nos termos do parágrafo
único do artigo 101, do PROVIMENTO COGER n. 10126799/2020, podendo enviar por meio eletrônico,
através do e-mail 01vara.pna@trf1.jus.br.

O presente Edital, a ser publicado uma vez no Diário Eletrônico da Justiça Federal –
Seção Judiciária do Estado do Piauí, será afixado no quadro de avisos existente no mural desta Subseção.

Parnaíba/PI, data assinatura eletrônica.
JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Parnaíba/PI
Rua Humberto de Campos, 634 - Bairro Centro - CEP 64200-380 - Parnaíba - PI - www.trf1.jus.br/sjpi/

0001799-03.2022.4.01.8000 15517836v5

mailto:01vara.pna@trf1.jus.br

