
PODER JUDICIÁRIO
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278 VARA
EDITAL DE INSPEÇÃO

O Doutor Eduardo Morais da Rocha, Juiz Federal Titular da 27" Vara da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 1" Região, no pleno exercício
de seu cargo,
Faz saber a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem,
que inspecionará os serviços a cargo de sua Secretaria, no periodo de 15 a
19/06/2015, nos termos do Provimento COGER nO38, de 12/06/2009, da Egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1" Região e de acordo, ainda, com os
incisos 111, IV e VIII do art. 13, da Lei n° 5.010, de 30.05.66, iniciando os trabalhos às
9:00 horas do dia 15/06/2015, à Av. Rua Santos Barreto, 161, 11° andar, Bairro
Santo Agostinho, nesta Capital/MG. e encerrando no dia 19/06/2015, ás 18 (dezoito)
horas.
I - A inspeção abrangerá os processos em tramitação na Vara, excluidos aqueles
que se encontrarem nas hipóteses previstas nos incisos I a IX do § 1° do art. 122 do
Provimento COGER nO38, de 12/06/2009;
11 - Não se aplica a exclusão às ações civis públicas, ações populares, mandados de
segurança coletivos, ações de improbidade administrativa e ações relacionadas a
interesses metaindividuais, os quais serão todos inspecionados, em cumprimento ao
§ 3° do art. 122 do Provimento COGER nO38.

111 - A inspeção abrangerá também os livros existentes em decorrência de normas
vigentes;
IV - Durante a Inspeção, excluidos os processos retirados com carga dentro do
prazo, ocorrerá a suspensão dos prazos e da marcação e realização de audiências.
Os prazos recomeçarão a correr no primeiro dia útil subseqüente ao término da
inspeção, independentemente de intimação;
V - No perlodo da inspeção ordinária não haverá expediente externo. limitado,
entretanto, á apreciação de pedidos urgentes para evitar perecimento de direito e
para devolução dos autos.
VI - As partes poderão, durante o periodo da Inspeção, apresentar á Corregedoria-
Geral as reclamações que entenderem cabíveis;
VII - Ficam intimados os Senhores Procuradores e Advogados a devolverem à
Secretaria os processos que serão objeto de Inspeção, que estiverem em seu poder;
VIII - Ficam convidados o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a
Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais
para acompanharem a Inspeção.
O presente edital, a ser publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça F~~ foi B
passado nesta cidade de Belo Horizonte, em 04 de maio de 2015. Eu, , el.
Glaura Maria ViII ela Barbosa de Oliveira, Diretora de Secretaria deste JUIZO,
subscrevo.
EDUARDO MORAIS DA ROCHA
Juiz Federal Titular da 278 Vara


