
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

PORTARIA Nº 01/2015 – 5ª VARA 

 

 

 

 

A DOUTORA MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES, 

Juíza Federal Substituta, na titularidade da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, inciso III da Lei nº 5.010/66 e no 

Provimento COGER Nº 38, de 12 de junho de 2009; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

1. DESIGNAR o período de 11 a 15 de maio de 2015 para a realização da 

INSPEÇÃO ANUAL nos serviços a cargo da Secretaria da 5ª Vara, cujos trabalhos realizar-se-

ão no período de 7:30h às 19h, com início às 7:30h do dia 11 daquele mês, na Sala de Audiências 

da referida Vara, localizada no 5º andar da sede da Seção Judiciária. 

 

2. A Inspeção será procedida em todos os processos em tramitação na Vara, 

com exceção daqueles que tenham sofrido movimentação nos últimos 90 (noventa) dias, 

conforme disposto no art. 122, § 2º, do Provimento COGER nº 38, de 12 de junho de 2009, bem 

como nos livros, registros, móveis, utensílios, equipamentos, maquinários afetados à Vara e 

atividades desenvolvidas pelos servidores;  

 

3. Conforme disposição inserta no art. 119 do Provimento COGER nº 38, ficará 

suspenso o atendimento às partes durante o período da Inspeção Ordinária, excepcionados os 

casos de perecimento de direito;  

 

4. Ficará sustada, 05 (cinco) dias úteis antes do início da Inspeção, a saída de 

autos objetos da mesma, devendo a Secretaria providenciar o retorno dos que se acharem fora, 

inclusive com o Ministério Público ou em diligências de qualquer espécie, resguardada, em 

qualquer hipótese, a restituição dos prazos, bem como devendo ser suspensos os prazos a partir 

dos cinco dias úteis anteriores à Inspeção; 

 

5. Todos os servidores lotados na Secretaria desta Vara ficam designados para 

auxiliarem nos trabalhos da Inspeção;  

 

6. Durante o período da Inspeção não serão concedidas férias aos funcionários 

lotados na Secretaria da 5ª Vara; 

 

7. No dia e hora designados para o início dos trabalhos, todos os servidores 

deverão se fazer presentes, munidos das respectivas cédulas de identidade funcional; 

 

8. Oficie-se ao Ministério Público Federal, à Advocacia Geral da União no 

Piauí, à Defensoria Pública da União no Piauí e à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do 

Piauí, para, querendo, acompanhar os trabalhos de inspeção; 

 

9. Expeça-se o necessário Edital e comunique-se ao Exmo. Sr. Desembargador 

Corregedor do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 

 

10. Publiquem-se esta Portaria e o Edital no Diário Eletrônico da Justiça 

Federal, afixando-se cópias no quadro de avisos desta Seção Judiciária; 



 

11. Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

Teresina, 22 de abril de 2015. 

 

 
 

JUÍZA MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES 

5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí 

 


