
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1°GRAU
SEÇÀO JUDICIARIA DE MINAS GERAIS

13a Vara Federal Cível

EDITAL

0 juiz Federal Substituto Valmir Nunes Conrado, no exercício da
titularidade da 13a Vara da Seção Judiciária de Belo Horizonte - MG,
no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER aos que lerem o presente EDITAL ou dele conhecimento
tiverem que, no período de 25 a 29 de maio de 2015, na Sede da Justiça Federal, na Av. Álvares
Cabral, n.° 1741, 7° andar, de 09:00 às 19:00 horas, na Secretaria da Vara, sob a presidência do juiz
substituto, no exercício da titularidade, do Juízo, corn a assistência do Ministério Público Federal, da
Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública e da Advocacia Geral da União, realizar-se-á a
INSPEÇÀO GERAL da 13a Vara Federal, na forma do art. 13, incisos III, IV e VIII, da Lei n.° 5.010, de
30 de maio de 1966, e do Provimento Geral Consolidado n.°38, de 12 de junho de 2009, com a nova
redação dada pelo Provi mento/COG ER 108, de 31 de janeiro de 2014, da egrégia Corregedoria-Geral
da Justiça Federal da Primeira Região.

1 - A inspeção abrangerá todos os processos existentes na Vara,
exceto os que tenham sido movimentados pelos magistrados (despachos, decisões, audiências,
inspeções ou sentenças} e pelo diretor de secretaria (atos ordinatórios) nos últimos 60 (sessenta) dias,
bem corno os sobrestados ou suspensos com base no art. 40 da Lei 6.830/80 e nos arts. 265 e 791 do
CPC e nos demais casos previstos no parágrafo primeiro do art. 122 do Provimento Geral 38/2009,
com a nova redação dada pelo Provimento/COGER 108, de 31 de janeiro de 2014, da egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região. Serão também inspecionados os itens
recomendados no art. 122 do supramencionado Provimento.

II — Cinco (5) dias úteis antes do início da inspeção será sustada a saída de autos sujeitos a ela,
devendo o Diretor de Secretaria providenciar o retorno dos que, nessa condição, se encontrarem fora,
inclusive com o Ministério Público Federal ou em diligências de qualquer espécie, resguardando, em
todas hipóteses, a restituição do prazo.

III - Ficam convidados o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria
Pública da União, a Caixa Económica Federal, a Procuradoria Federal de Minas Gerais, Advocacia
Geral da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional para acompanhamento da mesma.

IV - É admitida a apresentação de reclamações pelas partes à Corregedoria-Geral.

V - Fica determinada aos senhores Advogados e Procuradores a devolução dos processos que forem
objeto da inspeção e se encontrarem em seu poder.

VI - Durante a Inspeção Ordinária serão suspensos os prazos, a marcação e a realização de
audiências. Fica suspenso o atendimento às partes, excetuados os casos de perecimento de direito.

O presente edital a ser publicado no Diário oficial do Estado de Minas, foi passado nesta cidade de
Belo Htej;izonte.Esíado de Minas Gerais, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2015.
Eu v3^~^ "̂̂  Débora Carneiro MachadQ^dos Santos,f^iretora de Secretaria deste juízo,
subscrevo.

Valrpír Nunes Conrado
Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 13a Vara


