
PODER ,JUI>ICIÁRIO
,IUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO ,JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
32' VARA

EI>ITAL DE INSPEÇÃO ANUAL DOS SERViÇOS DA 32' VARA DA SEÇÃO ,IUDlCIÁRIA DE
MINAS GERAIS

o Doutor José Carlos Machado Júnior, Juiz Federal da 32" Vara Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
em atenção ao disposto no ar\. 13, 1IIe IV da Lei nO5.010, de 30/05/66, bem como ao Provimento/COGER 38,
de 12 de junho de 2009 editado pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região,

RESOLVE:

1° - A Inspeção Anual Ordinária dos serviços da 32" Vara da Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais realizar-se-á nos dias 25/05/2015 a 29105/2015, das 9(no\'e) horas às 19(dezeno\'e) horas.

2°. Determinar, nos termos do ar\. 122, ** 1°, ZO e 3° do Provimento 38/2009, que sejam
excluídos da inspeção os processos: a) movimentados pelos juízcs (despachos, decisões, audiências, inspeções
ou sentenças) e pelo diretor de secretaria nos últimos 90 (noventa) dias; b) sobrestados ou suspensos nos
termos dos arts. 265 e 791 do CPC, e nos demais casos previstos em lei; c) apensados, suspensos e arquivados,
com ou sem baixa; d) dentro do período de publicação da sentença ou para interposição de recurso,
apresentação de contrarrazóes ou remessa para o Tribunal; e) distribuídos desde a última semana anterior aos
trabalhos; l) que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se suspenderá;
g) com audiência designada; e h) aguardando pagamento de requisição de pequeno valor ou precatório;

3° - O Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas
Gerais, a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União são convidados para acompanhar os
trabalhos;

4" - A partir do dia 18 de maio de 2015, será sustada a saída da Secretaria dos autos que forem
objeto da Inspeção (arl. 116 do Provimento nO38/2009), devendo o diretor de secretaria providenciar o retoroo
daqueles que se encontrarem fora da mesma, incluindo os que estejam com o Ministério Público ou em
cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a
restituição de prazo.

5° - No período de 25/05/2015 a 29/05/2015, não ha"erá expediente destinado às partes,
fieando suspensos os prazos a partir de 18/05/2015 c durante o período da inspeção, assim como suspensa
a marcação e realização de audiências sem, entretanto, haver interrupção da distribuição, devendo o juiz
federal, nas hipóteses de perecimento de direito ou outra situação que recomende sua atenção imediata, apreciar
os pctJidos urgentes.

6°_ Os processos que serão inspecionados deverão ser devolvidos pelas partes à Secretaria;

T - Os trabalhos da inspeção inslalar-se-ão às 9(nove) horas do dia 25 de maio de 2015, na
Secretaria deste juízo, situada na Rua Santos Barreto, nOló 1,4° andar, Santo Agostinho, nesta Capital;

go - As reclamações que as partes entenderem cabíveis poderão ser apresentadas à
Corregedoria-Geral do TRF - 1"Região.

Publique-se. Registre-se.

Belo Horizonte, 27 de abril de 20 5.

JOSÉ CARLO
Juiz Fed
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