
 

PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 

TURMA RECURSAL FEDERAL 
 

PORTARIA Nº 01/2015 – TURMA RECURSAL FEDERAL 
 

  O MM JUIZ FEDERAL MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO PIAUÍ, 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, 
 
   CONSIDERANDO o disposto no art.13, incisos III, IV e VIII, da Lei 5.010/66; e as 
disposições do Provimento Geral Consolidado nº 38/2009 da Corregedoria do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, no que cabível ao procedimento das Turmas Recursais Federais:  
 
   RESOLVE: 
 

  1. DESIGNAR o período de 15 a 19 de junho de 2015 para a realização da 
INSPEÇÃO ANUAL nos serviços a cargo da Secretaria da Turma Recursal Federal, cujos trabalhos terão 
início às 08:00 horas do dia 15, na sala de sessões desta instância recursal, localizada no 5º andar da 
sede da Seção Judiciária do Piauí. 
 
   DURANTE O PERÍODO DA INSPEÇÃO: 
 
   a) Ocorrerá a suspensão dos prazos a partir do dia 08/06/2015 e da realização 
de sessões de julgamento a partir do mesmo dia. Fica assegurada a apreciação de pedidos urgentes nas 
hipóteses de perecimento de direito ou outra situação que recomende sua atenção imediata (art. 119 do 
Provimento n.38/2009); 
 

   b) Não haverá interrupção da distribuição; 
 
   c) Admitir-se-ão reclamações apresentadas pelas partes; 
 
   d) Não serão concedidas férias aos servidores lotados na Turma Recursal, que o 
Juiz reputar indispensáveis à realização dos trabalhos;  
 

  e) Os autos não poderão ser retirados da Secretaria a partir de 08/06/2015; 
 
   f) No dia e hora designados para o início dos trabalhos, todos os funcionários 
deverão se fazer presentes, munidos das respectivas cédulas de identificação funcional; 
 
   g) A Inspeção será procedida em todos os processos em tramitação. Serão 
também verificados os livros e demais registros da Secretaria; 
 

  h) Recolham-se os autos em poder dos Procuradores, Advogados e Órgãos 
Públicos; 

 
   i) Oficiem-se ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, à 
Advocacia Geral da União e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Piauí, para conhecimento e 
indicação, querendo, de representante para acompanhar os trabalhos de inspeção; 
 
   j) Expeça-se o necessário Edital. 
 

  Publique-se esta Portaria e o Edital no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª 
Região - eDJF1, afixando-se cópias no quadro de aviso da Seção Judiciária. 
 
   Dê-se ciência. Cumpra-se. 
 
   Teresina, 19 de maio de 2015. 
 
 
 
 

Juiz MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 
                   Presidente/TR/JEF/PI 


