
 

PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARNAÍBA 

 

 
AVISO AOS ADVOGADOS E ÀS PARTES 

 
O Doutor MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES, Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, no 

exercício da Titularidade da Vara Única da Subseção Judiciária de Parnaíba/PI, conforme Ofício DIREF nº 
070/2015, nos termos do PROVIMENTO/ COGER n. 38/2009, Resolução nº 496/2006-CJF e nos termos da Lei nº 
5.010/66, comunica aos senhores advogados e às partes interessadas que será realizada a Inspeção anual nesta 
Secretaria, alertando-os para os seguintes pontos: 

 
1) a Inspeção, que tem a finalidade de dar cumprimento ao art. 13, inciso III e VIII da Lei n. 5.010/66, 

verificará a observância da Constituição Federal, das leis e demais normas, quanto ao andamento dos processos, 
serviços e materiais correlatos e será realizada no período de 25 a 29/05/2015; 

2) 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, e as atividades desenvolvidas pelos servidores; 

3) 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 25/05/2015 e os processos: a) 
movimentados pelo Juiz (audiências, inspeções judiciais, despachos, decisões e sentenças) e pelo Diretor de 
Secretaria (atos ordinatórios) nos 60 dias anteriores ao início da inspeção, bem como aqueles cujo último código de 
movimentação registrado no sistema processual seja qualquer dos constantes do Anexo XII do 
PROVIMENTO/COGER 38/2009, acrescido pelo PROVIMENTO/COGER 108/2014; b) suspensos, sobrestados e 
arquivados, com ou sem baixa; c) distribuídos a partir de 18/15/2015; d) com audiência designada; e) com prazo 
para publicação de sentença, para interposição de recursos, para apresentação de contrarrazões de recurso ou para 
remessa ao Tribunal ou Turmas Recursais; f) com precatório ou requisição de pequeno valor expedidos e pendentes 
de pagamento; g) que estiverem fora de Secretaria e com carga dentro do prazo, considerado o primeiro dia da 
inspeção (caso em que não haverá suspensão do prazo); h) as execuções fiscais com carga para o exequente há 
menos de 90 (noventa) dias, tomando-se como referência a data de início dos trabalhos. 

4) de todo modo, serão inspecionados, no mínimo, 500 (quinhentos) processos das diversas classes em 
tramitação; 

5) serão ainda objeto de inspeção todos as ações civis públicas, ações populares, mandados de segurança 
coletivo, ações de improbidade administrativa, ações relacionadas a interesses metaindividuais e processos com 
réus presos, que tramitam na Vara; 

6) ficarão suspensos os prazos que porventura se iniciem no período compreendido entre os dias 18 à 
29/05/2015, nos termos do artigo 116 c/c 119 do PROVIMENTO/COGER 38/2009, recomeçando a correr a partir do 
primeiro dia o mês de junho do ano em curso, independentemente de intimação; 

7) ficam intimados os Senhores Procuradores e Advogados a devolverem à Secretaria os processos que 
serão objeto de inspeção. Os demais, tendo sido retirados regularmente e não sendo objeto de inspeção, não serão 
requisitados, não sofrendo qualquer tipo de suspensão nos prazos processuais;  

8) durante o período da inspeção não haverá atendimento ao público, exceto nas hipóteses de perecimento 
de direito e pedidos urgentes, mantidas as audiências designadas em regime de mutirão do JEF; 

9) na forma do parágrafo único do art. 117 do PROVIMENTO/COGER nº 38, de 12 de junho de 2009, 
poderão as partes apresentar as reclamações que entenderem cabíveis. 

 
Publique-se, afixe-se e intimem-se. 

Parnaíba/PI, 27 de abril de 2015. 

 
MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES 

Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí 
no exercício da Titularidade da Subseção Judiciária de Parnaíba/PI 


