
JUSTIÇA FEDERAL
3'VARAFEDERALDE MONTES CLAROS

EDITAL DE INSPEÇÃO

A MM juíza Federal da 3"Vara da Subseção judiciária de Montes Claros, DRA. ARIANE
DA SILVA OLIVEIRA, considerando o disposto no anigo 13, inciso III, IV e VIII, da
Lei n. 5.010/66 e no Capítulo VIII do Provimento/COGER n. 38/2009 da Corregedoria
Geral do Tribunal Regional Federal da I' Região, com as alterações do
Provimento/COGER n. 108, de 31 de janeiro de 2014, bem como nos anigos 18 a 24 da
Resolução n. 496, de 13de fevereiro de 2006, do Conselho da justiça Federal.

FAZ SABER:

!. Ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Advocacia Geral da
União - AGU, à Defensoria Pública da União, e a todos quantos este edital virem ou
tiverem conhecimento, que inspecionará os processos e os serviços a cargo da secretaria da
3" Vara e seu juizado Federal Adjunto, situados na Av. Deputado Esteves Rodrigues, 852,
10andar, Centro, Montes Claros/MG, no período de 18 a 22 DE MAIO DE 2015, com
início previsto para 9h do dia 18 de maio e término às 19 h do dia 22 de maio de 2015.

11.As atividades serão realizadas diariamente no horário de 9h às 19h.

lI!. Serão objeto da inspeção os processos em tramitação na vara; móveis, utensílios,
equipamentos, maquinário e veículos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório
pela secretaria, e aqueles utilizados facultativamente, a atividade desenvolvida pelos seus
servidores, bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da Vara.

III. Conforme previsto pelo ano 122 do Provimento Geral Consolidado, não serão
inspecionados os processos:

a) movimentados pelos juízes (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e
pelo diretor de secretaria' nos últimos 60 (sessenta) dias, desde que sejam inspecionados no
mínimo de 500 (quinhentos) processos das diversas classes em tramitação na Vara.

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

c) sobrestados ou suspensos nos tennos dos am. 40 da Lei n. 6.830/80 e 265 e 791 do
Código de Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei;

I Para efeito da citada exclusão, serão considerados, além dos processos que se encontrem na fase
representada pelos códigos de movimentação 218-3 (varas comuns) e 5150-9 (juizado peciall,
também aqueles cujo o último código de movimentação registrado no sistema processual seja ualquer
dos constantes do anexo do Provimento/COGER n. IDa, de 31 de janeiro de 2014.
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d) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;

e) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso,
apresentação de contrarrazões ou remessa para o Tribunal;

o distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;

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

h) com audiência designada;

~ aguardando pagamento de precatório.

IV. Serão inspecionados, ainda, todas as ações civis públicas, populares, mandados de
segur.mça coletivos, ações de improbidade administrativa, ações relacionadas a interesses
metaindividuais e processos criminais com réus presos que tramitam na vara.

V. Nos temlOS dos artigos 116 e 119 do Provimento n. 38/2009, da Corregedoria Geral do
"flUOl, a partir do dia 11 de maio de 2015, quinto dia útil ~nterior ao inicio dos trabalhos, e
durante a inspeção, os autos que serão inspecionados NAO PODERAO ser retirados em
carga, devendo a Diretora de Secretaria providenciar o retomo dos que se acharem com
carga, com prazo excedido, inclusive com o Ministério Público Federal, ou em
cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, resguardada, em qualquer
hipótese, a restituição de prazo.

Vr. No período previsto no item V e durante o período de realização da inspeção ordinária,
de 18/05/2015 a 22/05/2015, serão suspensos os prazos processuais, salvo em relação aos
processos retirados em carga e com prazo em curso. Os prazos que porventura se iniciarem
nesse período recomeçarão a correr a partir do dia 25/05/2015, inclusive. A suspensão será
certificada nos autos.

VIr. Fica determinada a devolução dos autos retirados em carga, que estejam com prazo
vencido para manifestação, até o dia 15/05/2015, último dia útil anterior ao início da
inspeção.

VII!. A marcação das audiências não será suspensa.

IX. Durante a inspeção não haverá expediente extemo, ressalvando-se os casos em que
possa haver perecimento de direito, ficando garantida às partes e procuradores a
apresentação de reclamações que entenderem cabíveis junto à Corregedoria Regio a
Justiça Federal da l' Região.

x. No decorrer da inspeção ordinária não ocorrerá intenupção da distribuição.
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XI. Picam convidados os representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral
da União - AGU, da Defensoria Pública da União e da Ordem dos Advogados do Brasil-
lI" Subseção Montes Claros/MG para que acompanhem a instalação, o desenvolvimento e
o encerramento dos trabalhos.

XII. Ficam convocados todos os servidores da Y Vara para auxiliarem nos trabalhos, sendo
vedada a fruição de férias no período.

\n Expedido nesta cidade de Montes Claros, em 23 de abril de
~ Maria Elvira Batista Bahia, Diretora e Secretaria da 3"Vara, subscrevo.

Publicar e afixar.

2015. Eu,
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