
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
EDITAL

O  Diretor  da  Subseção  Judiciária  de  Manhuaçu,  Juiz  Federal  FLÁVIO
BITTENCOURT DE SOUZA, no uso das atribuições legais,  resolve instaurar o procedimento de
alistamento e a publicação da lista geral de jurados na forma prevista nos artigos 425 e 426, do Código
de Processo Penal, para vigorar durante o ano de 2019.

Faz saber, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
se encontram abertas, até o dia 28 de setembro do ano em curso, as inscrições para cidadãos da cidade
de Manhuaçu se alistarem como jurados perante o Tribunal  do Júri  da Justiça Federal  -  Subseção
Judiciária de Manhuaçu no ano de 2019.

I - As inscrições para atuar como jurado podem ser feitas de segunda a sexta-feira,
das 09:00 às 18:00 horas, na Subseção Judiciária de Manhuaçu, localizada na Rua Duarte Peixoto, 70,
Bairro Coqueiro, Manhuaçu, Minas Gerais.

§1°. Poderão inscrever-se cidadãos brasileiros, residentes em Manhuaçu/MG, maiores
de 18 anos e com bons antecedentes.

§2°. O candidato não precisa ter conhecimento em Direito.
§3°. No ato da inscrição, além do preenchimento da "Ficha de Inscrição de Jurado",

deverá ser apresentada carteira de identidade, comprovante original de residência e título de eleitor.
II - Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal e da Ordem

dos Advogados do Brasil - Subseção Manhuaçu, para acompanharem o alistamento.
O presente edital, a ser publicado no Diário da Justiça Federal da Primeira Região, é

passado nesta cidade de Manhuaçu, em 06 de setembro de 2018, sendo afixado no local de costume.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Flávio Bittencourt de Souza
Juiz Federal

(Documento assinado digitalmente)

Documento assinado eletronicamente por Flávio Bittencourt de Souza, Juiz Federal Diretor da
Subseção Judiciária, em 12/09/2018, às 16:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6799607 e o código CRC 7FFA30A6.

(Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s), ou remova este texto)
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