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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL EM MINAS GERAIS
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA

2a VARA

EDITAL DE INSPEÇÃO

O Juiz Federal OSMANE ANTÓNIO DOS SANTOS, titular da 2a Vara Federal - Subseção
Judiciária de Uberaba-MG, em cumprimento ao teor do art. 13, incisos III, IV e VIII, da Lei
5.010/66; ao disposto na Resolução 496, de 13 de fevereiro de 2006, do Conselho da
Justiça Federal; e ao teor dos artigos 114a 129, do Provimento/COGER 38, de 12 de junho
de 2009, com redação dada pelo Provimento/COGER 39, de 03 de novembro de 2009,
ambos da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região,

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o período de 23 a 27 de março de 2015 para realizar a Inspeção Ordinária
anual da 2a Vara Federal de Uberaba-MG.

I. Os trabalhos da inspeção terão início no dia 23-03-2015, às 9h, na secretaria da vara,
localizada na Avenida Maria Carmelita de Castro Cunha, n. 30, Bairro Vila Olímpica,
Uberaba-MG, e término no dia 27-03-2015, às 18 horas, no mesmo local;

II. Estabelecer como objeto da inspeção: todos os processos em tramitação na vara;
móveis, utensílios e equipamentos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório e
aqueles que, facultativamente, sejam utilizados pela secretaria; as atividades desenvolvidas
pelos servidores e demais providências inerentes aos trabalhos do Juízo;

III. Fica permitido às partes apresentarem as reclamações que entenderem cabíveis:
a) à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1a Região, situada no Setor de Autarquias
Sul, Quadra 2, Praça dos Tribunais Superiores, em Brasília, CEP 70.079-000, ou pelo
endereço eletrônico corregedoria@trf1.jus.br;
b) ao Juiz Federal titular da 2a Vara pelo endereço eletrônico: 02vara.uba@trf1 .jus.br.

§ 1°. Poderão ser excluídos da inspeção os processos (art. 122, § 1°, do Provimento
COGER 38/2009 - TRF 1a Região):

I. movimentados pelos juizes (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e
pelo diretor de secretaria nos últimos 90 (noventa) dias, desde que sejam inspecionados no
mínimo 500 (quinhentos) processos das diversas classes em tramitação na vara;

II. as execuções fiscais com carga para o exequente há menos de 90 (noventa) dias,
tomando-se como referência a data de início dos trabalhos;

III. sobrestados ou suspensos nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, 265 e 791 do
Código de Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei;

IV. apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;

V. dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso,
apresentação de contrarrazões ou remessa para o Tribunal (TRF1a Região);
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VI. distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;

VII. que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se
suspenderá;

VIII. com audiência designada;

IX. aguardando pagamento de requisição (RPV ou Precatório).

§ 2°. Não se aplica a exclusão de que trata o § 1° às ações civis públicas, ações populares,
mandados de segurança coletivos, ações de improbidade administrativa, ações
relacionadas a interesses metaindividuais e processos criminais com réus presos, que
tramitam na vara.

Art. 2°. Os autos que serão objeto da inspecão não poderão ser retirados da secretaria 5
(cinco) dias antes do início dos trabalhos, devendo o diretor de secretaria providenciar o
retorno dos que se acham fora, inclusive no Ministério Público ou em diligência de qualquer
espécie, resguardada, em qualquer hipótese, a restituição dos prazos.

Art. 3°. Durante o período da inspecão atender-se-á ao seguinte:

I - não se interromperá a distribuição;

II - não se realizará audiências, salvo em virtude do previsto no inciso IV deste artigo;

III - não haverá expediente destinado às partes, ficando suspensos os prazos processuais e
limitando-se a atuação do juízo ao recebimento de reclamações ou à hipótese do inciso IV
deste artigo;

IV - os juizes somente tomarão conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas
destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção.

Art. 4°. Determinar aos procuradores e advogados a devolução de todos os processos que
se encontram em seu poder e que serão inspecionados até 5 (cinco) dias antes do início da
inspecão.

Art. 5°. Determinar a expedição de ofício ao Ministério Público Federal - MPF; à Advocacia-
Geral da União - AGU; à Defensoria Pública da União - DPU; à Procuradoria da Fazenda
Nacional - PFN e à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Subseção de Uberaba-MG),
convidando seus representantes para acompanhar a instalação e desenvolvimento dos
trabalhos da inspecão.

Art. 6°. Convocar todos os servidores e estagiários lotados e em exercício no Juízo para
auxiliarem nos trabalhos da inspecão.

Cumpra-se. Publique-se. Oficie-se.
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Juiz Fétierfel

G, 03 de março de 2015.

itõnio dos Santos


