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SEÇÃO JUDiCIÁRIA DE MINAS GERAIS

EDITAL
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o DOUTOR JACQUES DE QUEIROZ FERREIRA, Juiz Federal da \lira Única da Subseção
Judiciária de Ponte Nova e do Juizado Especial Federal Adjunto, no uso de suas atribuições legdis,
e considerando o disposto no PROVIMENTO/COGER nO38, de 12 junho de 2009, da Egrégia
Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da la Região e alterações subsequentes,
considerando, ainda, o disposto na Resolução nO496, de 13 de fevereiro de 2006, do Conselho da
Justiça Federal, na CIRCULARlCOGER nO13, de 06 de março de 2009, e de acordo ainda, com o
arl. 13,111, IV e VIII, da Lei n" 5,010 de 30,05,1966,

FAZ SABER

ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública, à
Advocacia Geral da União c a todos quantos este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem,
que inspecionará os serviços a cargo de sua Secretaria, cujos trabalhos serão realizados no período
de 18 a 22 de maio de 2015, no horário de 9:00 às 19:00 horas, na sede deste Juízo localizado na
Av. Caetano Marinho, 268, Centro, Ponte Nova, MG;

I - A inspeção abrangerá todos os processos em tramitação na Vdfa; móveis, utensilios,
equipamentos, maquinário e veículos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório pela
Secretaria; a atividade desenvolvida pelos seus servidores e pelos Analistas Judiciários (Execução
de Mandados), bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da "'hra.

Este juízo poderá deixar de inspecionar os processos:

l. movimentados pelos juízes (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e pelo
direlor de secretaria nos últimos 60 (sessenta) dias, desde que sejam inspecionados no
mínimo 500 (quinhentos) processos das diversas classes em tramitação na vara. 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 5159~OUuizado
especial), também aqueles cujo último código de movimentação registrado no sistema
processual seja qualquer dos constantes do Anexo do Provimenlo/COGER n. 108/2014, de
31/01/2014,

2. sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 40 da Lei 6.830/1980 e 265 e 791 do Código
de Processo Civil e nas demais hipóteses previstas em lei;

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

4. dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação
de contra-razões ou remessa para o Tribunal;

5. distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;

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

7. com audiência designada;

8. aguardando pagamenlo de precatório.

11- Não se aplica a exclusão de que trata o ~1'\ do ar!. 122do Provimento Geral Consolidado da
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Corregedoria-Geral da Justiça Federal da la Região. contido no inciso anterior. às ações CIVIS

públicas, ações populares, mandados de segurança coletivos, ações de improbidade administrativa,
ações relacionadas a interesses meta individuais e processos criminais com réus presos, que
tramitam na vara.

III - Cinco dias úteis antes do início da inspeção será sustada a saída de autos objetos da inspeção,
devendo o diretor de secretaria providenciar o retorno dos que se acharem fora, 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.

IV - A partir do prazo previsto no inciso anterior e durante o período de realização da inspeção,
excluídos os processos retirados com carga, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização
de audiências, sem. entretanto, haver interrupção da distribuição, devendo o Juiz Federal receber
reclamações e, nas hipóteses de perecimento de direito, em que deva assegurar a liberdade de
locomoção ou outra situação que recomende sua atenção imediata, atender às partes, apreciar os
pedidos urgentes ou realizar audiências.

V -Não haverá expediente para atendimento às partes durante o período da inspeção. salvo em
procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de
locomoção.

VI - Fica permitido às partes apresentarem à Corrcgedoria.Gcral as reclamações que entenderem
cabíveis.

VII - Fica. ainda. determinado aos senhores Procuradores e Advogados. a devolução de todos os
processos que se encontram cm poder dos mesmos.

VIII - Ficam convidados o Ministério Público Federal. a Ordem dos Advogados do Brasil -
Subseção de Ponte Nova, a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União, para
acompanharem a referida inspeção.

IX - Serão convocados todos os servidores da Vara. mediante portaria. para auxiliar na execução
dos serviços da inspeção, podendo, a critério do Juiz, em caso de prorrog'.tção da jornada de
trabalho, prever internamente a compensação de hor:.í.rios,enquanto houver impossibilidade do
pagamento pelas horas extraordimÍrias trabalhadas, tendo em vista o impedimento legal de
prestação de serviços gratuitos.

X ~ No período fixado para a realização da inspeção, não serão concedidas férias aos servidores
lotados na Vara.

PUBLI QUE-SE.CUMPRi\-SE.

Ponte Nova. 28 de abril de 201S.

,JACQUF.S DE QUEIROZ FERREIRA

Juiz Federal
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Documento assinauo clclronicamcnlc por J.lcques de Queiroz Ferreira, Juiz Fedeml, em
28/04/2015. tiS 16:47 (horário de Brasília). conforme art. 1°,m, "h", da Lei 11.419/2006.
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~
~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portaUrf1.jus.br/portaltrfl
I /servicos/Verifica-processo.htm informando o código verificador 0570989 e o código CRC

IF8B3FAE.
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