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PORTARIA Nº 07, DE 27 DE ABRIL DE 2015. 

O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, no exercício da Titularidade da Subseção 
Judiciária de Parnaíba, conforme Ofício DIREF nº 070/2015, Dr. MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES, no 
uso de suas atribuições contidas na Lei n. 5.010/66, no Provimento n. 38/2009-COGER e na 
Resolução nº 496/2006, do Conselho da Justiça Federal, 

 

RESOLVE:  

I – Designar INSPEÇÃO ORDINÁRIA sobre os serviços a cargo da Vara Federal de Parnaíba/PI, para o 
período de 25 a 29/05/2015, observados os seguintes critérios:  

1) os trabalhos terão início às 10h do dia 25/05/2015, na Secretaria do Juízo. Serão realizados pelo 
Juiz Federal Titular, secretariados e pelo Diretor de Secretaria, com assistência facultativa dos 
representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, da 
Advocacia-Geral da União, da Procuradoria Federal e da Defensoria Pública da União; 

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 18/05/2015; 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) suspender, a partir de 18/05/2015, a carga/retirada dos autos que serão inspecionados; 

7) determinar que a Secretaria providencie o retorno dos autos que serão inspecionados, que 
estiverem em poder de advogados, procuradores, peritos, Ministério Público Federal e 
Departamento da Polícia Federal; 

8) a providência determinada no item anterior deverá ser adotada a partir de 27/04/2015, ficando 
fixado o dia 11/05/2015 como termo final para a devolução dos autos, assegurada a restituição do 
prazo restante para manifestação; 

9) não será determinado o retorno dos autos com carga cujos prazos para manifestação e/ou 
devolução somente vencerão a partir do primeiro dia da inspeção (25/05/2015), caso em que não 
haverá suspensão do prazo no período de 18 a 29/05/2015; 
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10) suspender o atendimento às partes e advogados no período de inspeção, sem prejuízo da 
análise dos casos que necessitem de providências urgentes, ficando mantida a realização das 
audiências designadas; 

11) suspender o transcurso dos prazos processuais no período de 18 a 29/05/2015, sem prejuízo da 
distribuição de processos e recebimento de petições; 

12) os processos retirados com carga e cujos prazos para devolução somente vencerem a partir do 
primeiro dia da inspeção (25/05/2015) não terão os prazos suspensos no período de 18 a 
29/05/2015; 

13) prorrogar para o dia 1º/06/2015 o prazo para manifestação e devolução dos processos retirados 
com carga que porventura tenham término no período de inspeção (25 a 29/05/2015); 

14) determinar que os oficias de justiça dêem continuidade ao cumprimento dos mandados, sem 
prejuízo da suspensão dos prazos; 

15) determinar a expedição, afixação e publicação do edital de inspeção, com prazo de 15 dias; 

16) determinar a afixação de avisos às partes sobre o período de realização da inspeção e sobre a 
suspensão do atendimento durante os trabalhos, ressalvados os casos que demandem providências 
urgentes; 

17) determinar a expedição de ofícios aos representantes do Ministério Público Federal - MPF, da 
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB – Subseção de Parnaíba, da Advocacia-Geral da União no 
Estado do Piauí, da Procuradoria Federal no Estado do Piauí, da Procuradoria da Fazenda Nacional 
no Estado do Piauí e da Defensoria Pública da União, convidando-os a acompanhar os trabalhos da 
inspeção; 

18) convocar todos os servidores da vara para auxiliar nos trabalhos da inspeção, exceto aqueles 
cujas férias foram autorizadas e não sejam reputados indispensáveis à realização dos trabalhos. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, bem como deverá ser afixada no átrio 
desta Subseção Judiciária. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Parnaíba/PI, 27 de abril de 2015. 
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