
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU EM MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

EDITAL DE INSPEÇÃO 

O JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, Coordenador 
das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 114 
do Provimento N°. 129/2016 c/c Orientação Normativa N. 1/2017 da Egrégia 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1a Região, e de acordo, ainda, 
com o art. 13, III, IV e VIII, da Lei n° 5.010/66:- 

FAZ SABER 

ao Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União — AGU, a 
Defensoria Pública da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e a todos 
quantos este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que serão 
inspecionados os serviços a cargo da Secretaria Única, 1a, 2a, 3a e 4a Turmas 
Recursais/JEF-SJMG, cujos trabalhos terão INÍCIO NO DIA 03 (TRÊS) DE 
ABRIL DE 2017 E TÉRMINO NO DIA 07 (SETE) DE ABRIL DE 2017, de 09h 
às 18h, na sede deste Juízo à Rua Santos Barreto, 161/ 70, 14°, 15° e 16° 
andares, Edifício Oscar Dias Corrêa, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG; 

I - A inspeção abrangerá todos os processos em tramitação nas Turmas 
Recursais, a atividade desenvolvida pelos seus servidores, bem como as 
demais providências inerentes aos trabalhos das Turmas; móveis, utensílios, 
equipamentos e maquinário que lhe são afetos. 

§1°. Poderão ser excluídos da inspeção os processos: 

A — conclusos há menos de 91 dias, desde que sejam inspecionados no 
mínimo 400 (quatrocentos) processos conclusos por relatoria das diversas 
classes em tramitação nas Turmas Recursais, nos termos do disposto no art. 
122, §2°, do Provimento/COGER 129/2016, Orientação Normativa COGER N. 
1/2017 c/c com o disposto pela Egrégia Corregedoria Regional no Processo 
Administrativo SEI N. 0004420-22.2017.4.01.8008; 

B — sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 313 e 921 do Código de 
Processo Civil (Lei 13.105/2015), art. 14, §§ 5° e 6°, da Lei n° 10.259/2001 e 
nas demais hipóteses previstas em lei, exceto o sobrestamento em razão de 
pedido de vista ou adiamento de pauta; 

C — incluídos em pauta de sessão de julgamento designada há menos de 30 
dias. 

D - apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 

E — dentro do período de publicação de decisão monocrática, acórdão ou para 
interposição de recurso, apresentação de contrarrazões ou messa para as 
Turmas Regional e Nacional de Uniformização de Jur spruincia, bem como 
para o Supremo Tribunal Federal; 
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F — distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 

§2° Os processo inclusos em pauta que forem inspecionados deverão ser 
encaminhados à Secretaria para regularização da movimentação. 

II — O Coordenador das Turmas Recursais encaminhará relatório 
unificado referente à inspeção dos processos conclusos em juízo de 
admissibilidade e serviços da Secretaria Única por meio de processo 
administrativo eletrônico (SEI) aberto pela Corregedoria Regional. 

§1°. Poderão ser excluídos da inspeção os processos movimentados pela 
Secretaria Única nos últimos 90 dias, desde que sejam inspecionados no 
mínimo 400 (quatrocentos) processos, 

§2°. Aplica-se o disposto no §1°., "A" e "B", do item I aos processos abarcados 
pelo presente item. 

III — O Presidente de Turma Recursal encaminhará o relatório unificado da 
inspeção, com as conclusões e os documentos constantes da Orientação 
Normativa COGER N. 1/2016 referentes às 03 Relatorias, por meio de 
processo administrativo eletrônico (SEI) aberto pela Corregedoria Regional. 

IV — Durante o período de realização da inspeção ordinária, excluídos os 
processos retirados com carga, estarão suspensos os prazos, sem, 
entretanto, haver interrupção da distribuição e das sessões de julgamentos. 

V — Fica permitido às partes apresentarem à Secretaria Única das Turmas 
Recursais — JEF/SJMG as reclamações, sugestões e elogios que entenderem 
cabíveis. 

VI - Ficam convidados o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da 
União — AGU, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do 
Brasil para acompanharem a referida inspeção. 

VII - No período fixado para a realização da inspeção, não serão concedidas 
férias aos servidores lotados nos Gabinetes que o Relator reputar 
indispensáveis à realização dos trabalhos. 

§1°. Caberá ao Coordenador das Turmas Recursais avaliar a concessão de 
férias dos servidores do NUTUR. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
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