
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU EM MINAS GERAIS

EDITAL DE INSPEÇÁO
Vigésima Sexta Vara

O DOUTOR ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE, MM. JUIZ

FEDERAL TITULAR DA 26a VARA, DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU EM MINAS GERAIS,

1a REGIÃO, no pleno exercício de seu cargo e considerando o disposto nos artigos 115 e

seguintes do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, com a redação dada pelo

Provimento/COGER 39, de 03 de novembro de 2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da

Primeira Região, bem como nos termos do artigo 13, incisos III, IV e VIM, da Lei n. 5.010, de 30 de

maio de 1966, faz saber à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público Federal, à

Defensoria Pública, à Advocacia Geral da União e a todos quantos este EDITAL virem ou dele

conhecimento tiverem, que inspecionara os processos a seu cargo e as atividades administrativas

de sua Vara, na forma abaixo discriminada:

PERÍODO:

HORÁRIO:

De 25 (vinte e cinco) a 29 (vinte e nove) de maio do corrente ano.

De13hàs19h.

LOCAL: Na sede deste Juízo, situada na rua Santos Barreto 161, 11° andar, bairro

Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

INSTALAÇÃO:

OBJETO:

25 de maio de 2015, às 13h, no Gabinete do MM. Juiz Federal Titular da 26a

Vara.

l - Todos os processos em tramitação na Vara, exceto:

a) os movimentados nos últimos 90 (noventa) dias pelos Magistrados

(despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e pela

Diretora de Secretaria, desde que sejam inspecionados, no mínimo,

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;

c) os sobrestados ou suspensos nos termos do artigo 40 da Lei n.

6.830/80, dos artigos 265 e 791, ambos do CPC, e nas demais

hipóteses previstas em lei;
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d) os apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;

e) os que estiverem dentro do período de publicação de sentença ou

para a interposição de recurso, apresentação de contrarrazões ou

remessa para o Tribunal;

f) os distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;

g) os que estiverem fora de Secretaria com carga dentro do prazo,

hipótese em que este não se suspenderá;

h) os que estiverem com audiência designada; e

i) os que estiverem aguardando pagamento de precatório.

II - Os bens públicos da Vara, ou seja, os móveis, utensílios, equipamentos,

maquinário e veículos que lhe são afetos.

III - Os livros e pastas de uso obrigatório pela Secretaria, bem como aqueles

que, facultativamente, sejam utilizados pela Secretaria.

IV - A atividade desenvolvida pelos servidores lotados na Vara e pelos

analistas judiciários (execução de mandados).

V - As demais providências inerentes aos trabalhos da Vara.

NOTAS: l - Será sustada a saída dos autos objeto da Inspeção cinco dias úteis antes

de seu início, devendo a Diretora de Secretaria providenciar o retorno dos

que se encontrarem fora, inclusive com o Ministério Público ou em

cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza,

resguardada, em qualquer hipótese, a restituição de prazo.

II - A partir do quinto dia útil anterior aos trabalhos e durante o período da

Inspeção, excluídos os processos retirados com carga, ocorrerá a

suspensão dos prazos, bem como da marcação e da realização das

audiências, salvo para evitar perecimento de direitos ou assegurar a

liberdade de locomoção.

III - Limitar-se-á o atendimento às partes às hipóteses de perecimento de

direito, em que se deva assegurar a liberdade de locomoção ou outra

situação que recomende a atenção imediata do MM. Juiz Federal,

atendendo às partes, apreciando os pedidos urgentes ou realizando

audiências.
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IV - Não haverá interrupção da distribuição.

V - Será permitida a apresentação de reclamações que as partes

entenderem cabíveis ao MM. Juiz Federal, que as receberá.

VI - Os senhores Procuradores, Advogados e Peritos deverão devolver à

Secretaria todos os processos que se encontrarem em seu poder com prazo

superior ao legal ou judicial.

VII - No período fixado para a realização da Inspeção não será autorizada a

fruição de férias aos servidores lotados na Vara.

CONVITE: Ficam convidados a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas

Gerais -, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública e a Advocacia

Geral da União para acompanhar os trabalhos de instalação,

desenvolvimento e encerramento da Inspeção.

PUBLIQUE-SE. AFIXE-SE. OFICIEM-SE. CUMPRA-SE.

Belo Horizonte

André Gonçalves de Oliveira Salce
Juiz Federal Titular da 26a Vara


