
PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE 1° GRAU NO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ
VARA ÚNICA

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO

EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL - 2015

Período de 11/05/2015 a 15/05/2015

o Excelentíssimo Juiz Federal Dr. Gleuso de Almeida França, Diretor da Subseção
Judiciária de Muriaé, Seção Judiciária de Minas Gerais, do Tribunal Regional Federal da
1a Região, no exercício pleno de seu cargo e em cumprimento ao estabelecido no artigo
13, incisos 111, IV e VIII, da Lei nO. 5.010, de 30 de maio de 1966, bem como no
Provimento Geral Consolidado nO.38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria Regional
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e suas alterações,

FAZ SABER

Às Partes, aos Advogados que militam na Subseção, ao Ministério Público Federal, à
Advocacia Geral da União (AGU), à Defensoria Pública da União, à Ordem dos
Advogados do Brasil (Subseção de Muriaé/MG) e a todos quantos deste Edital
conhecimento tiverem que:

Art. 10 Será realizada INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na Vara Única e no Juizado
Especial Federal Adjunto desta Subseção, atendendo-se aos seguintes pontos:

I - os trabalhos da Inspeção instalar-se-ão às 09hOOmin do dia 11 de maio de 2015, na
Secretaria da Vara Única desta Subseção, localizada na Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, n.
535, Centro, em Muriaé/MG, e encerrar-se-ão no dia 15 de maio de 2015 às 18hOOmin, no
mesmo local;

11 - a inspeção abrangerá todos os processos existentes na Vara, exceto os que tenham
sido movimentados nos últimos 90 (noventa) dias através de despachos, decisões,
sentenças e atos ordinatórios, salvo os autos sobrestados ou suspensos com base nos
artigos 265 e 791 do Código de Processo Civil e os demais casos previstos no art. 122 do
Provimento Geral Consolidado de n. 38, e suas alterações;

11I - serão objetos da inspeção, ainda, móveis, utensílios, equipamentos, maquinário e
veículo; livros e pastas de uso obrigatório e aqueles que, facultativamente, sejam
utilizados pela secretaria; a atividade desenvolvida pelos seus servidores e analistas
judiciários (execução de mandados), bem como as demais providências inerentes aos
trabalhos da vara, conforme recomendado nos artigos 123, 124 e 125 do referido
Provimento; ~

IV - as partes poderão apresentar reclamações que entenderem cabíveis, ~
parágrafo único do art. 117 do Provimento Geral Consolidado de n. 38, de 12 de junho de
2009.
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Art. 2° Os autos objetos da inspeção não poderão ser retirados da Secretaria a partir do
quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos, ou seja, 04/05/2015, devendo ser
providenciado o retorno dos que se encontrarem fora, inclusive com o Ministério Público
Federal ou em diligência de qualquer espécie, resguardando, em todas as hipóteses, a
restituição de prazo.

Art. 3° Durante o período de realização da Inspeção atender-se-á ao seguinte:

I - não se interromperá a distribuição;

11 - não se realização audiências, salvo em virtude do previsto no inciso IV;

11I - não haverá expediente destinado às partes, exceto para o recebimento de
reclamações ou para as hipóteses do inciso IV, ficando suspensos os prazos processuais;

IV - o Juiz somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas
destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção.

Art. 4° Fica determinada aos Procuradores e Advogados a devolução de todos os
processos que se encontrem em seu poder e que sejam passíveis de inspeção.

Art. 5° Ficam convidados para acompanhar os trabalhos de instalação, desenvolvimento
e encerramento da inspeção, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União
(AGU), a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de
Muriaé.

Publique-se, afixe-se, cumpra-se.

Muriaé, 13 de abril de 2015.
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