
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

DECISÃO TRF6-COGER 34/2022

Considerando a manifestação favorável da Desembargadora Federal
Coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 6ª Região e dada a necessidade de
conclusão deste procedimento antes do término do presente ano, determino ao
Gabinete de Apoio desta Corregedoria Regional que proceda:

 
I) À publicação de edital e à ciência aos juízes federais e federais

substitutos da Justiça Federal da 6ª Região com o seguinte teor:
EDITAL PARA SELEÇÃO DE 3 MAGISTRADOS PARA REGIME DE
MUTIRÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
UBERLÂNDIA

1. DO OBJETO: Selecionar três magistrados para, de forma voluntária,
serem designados para participar do mutirão de prolação de sentenças,
em regime de teletrabalho e sem ônus adicionais à Administração, na
4ª Vara Federal da Subseção de Uberlândia.

2. DO PERÍODO DO AUXÍLIO:  07/01/2023 a 19/12/2023.

3. DA HABILITAÇÃO: Poderão se inscrever juízes federais e juízes
federais substitutos que não tenham processos conclusos há mais de
180 dias no próprio acervo e que atuem em vara federal que:

3.1) ambos os magistrados estejam em efetivo exercício no período da
designação;

3.2) não possua competência criminal.

4. DAS REGRAS GERAIS DO AUXÍLIO:

4.1) A designação dos magistrados dar-se-á por meio de ato da
Presidência do TRF da 6ª Região, com prejuízo das respectivas
atividades na unidade judicial de origem, mas participando
normalmente da escala de plantão e da substituição automática na vara
e na subseção. 

4.2) Não haverá pagamento de passagens ou diárias aos magistrados
interessados em participar do regime de mutirão;

4.3) Serão distribuídos 1.700 processos para cada um dos juízes federais
que se candidatarem no presente mutirão, perfazendo 6.800 processos
objeto deste certame.
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4.4) Serão distribuídos processos de matérias diversas, de forma que
haja equilíbrio entre os acervos dos juízes participantes do mutirão.

4.5) O magistrado designado ficará vinculado aos processos até a
prolação da sentença, ainda que haja necessidade de conversão em
diligência para instrução, ficando também responsável pela apreciação
de eventuais embargos de declaração opostos. 

4.6) A classificação dos magistrados obedecerá ao critério de
antiguidade.

5. DAS INSCRIÇÕES:

5.1.) PERÍODO: de 19/12/2022 a 21/12/2022.

5.2) FORMA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos deverão manifestar-se
unicamente por meio deste processo Pae/SEI.

 

II) Comunicação, com urgência, aos magistrados da Justiça Federal da 6ª
Região, por e-mail, do inteiro teor do edital acima. 

III) Disponibilização deste PAe/SEI para todos os magistrados. 

IV) Finalizado o prazo de inscrição, encaminhe-se o presente feito para a
ASMAG, a fim de listar a ordem de antiguidade dos juízes inscritos. 

IV) Publique-se. Cumpra-se. 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

 

Desembargador Federal VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Corregedor Regional - TRF 6ª Região

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Vice-
Presidente e Corregedor Regional do TRF da 6ª Região, em 16/12/2022, às
15:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0147138 e o código CRC EADD047A.
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