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O JUIZ FEDERAL , DR. RAFAEL VASCONCELOS PORTO, DIRETOR DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE POÇOS DE CALDAS, em cumprimento ao estabelecido no art. 13, incisos III, IV e
VIII, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, na Resolução n. 496, de 13 de fevereiro de 2006, alterada
pela Resolução n. 530, de 30 de outubro de 2006, ambas do Conselho da Justiça Federal, bem como no
Provimento COGER n. 10126799, de 19 de abril de 2020, e suas alterações, e Circular Coger 3/2021, de 19
de março de 2021, todos da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região,:
 
FAZ SABER:
 
I - Ao Ministério Público Federal, à Advocacia Geral da União – AGU, à Defensoria Pública da União –
DPU, à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Poços de Caldas, às partes e a todos quantos este
edital virem ou tiverem conhecimento, que no período de  21  a 25 de junho de 2021 será realizada Inspeção
Ordinária Anual na Vara Única da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG;
II – Que os trabalhos da inspeção instalar-se-ão às  14 horas do dia 21 de junho de 2021 e encerrar-se-ão
no dia 25 de junho de 2021, às 18:00 horas, virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams,
podendo ser prorrogada, no máximo, por mais 5 (cinco) dias úteis, em hipóteses excepcionais e a critério da
Corregedoria Regional, mediante solicitação fundamentada dos Juízes;
III – O exame dos processos ficará restrito àqueles que tramitam nos sistemas eletrônicos (legados e PJ-e),
exceto os criminais com réu preso, os quais deverão ser inspecionados, independentemente dos quantitativos
mínimo e máximo predefinidos e dos sistemas em que tramitam;
IV – Serão inspecionados, por amostragem, no máximo 10% (dez por cento) do número total de processos
em tramitação na Vara, observado o limite mínimo de 200 e o máximo de 600 processos, dentre os quais
deverão ser selecionados os processos que estejam paralisados na tarefa há mais tempo, podendo ser
excluídos eventuais processos cuja última movimentação ou tarefa refira-se a suspensão/sobrestamento.
V – Durante a Inspeção Ordinária serão suspensos os prazos e a marcação e realização das audiências
e NÃO haverá expediente destinado às partes;
VI – Que não haverá interrupção da distribuição;
VII – Que nas hipóteses de perecimento de direito, em que deva assegurar a liberdade de locomoção ou outra
situação que recomende sua atenção imediata, os Juízes da Vara atenderão às partes, apreciando os pedidos
urgentes ou realizando audiências;



VIII – As partes poderão apresentar reclamações que entenderem cabíveis, nos termos parágrafo único do
art. 101 do Provimento COGER n. 10126799, de 19 de abril de 2020, as quais deverão ser dirigidas ao
endereço eletrônico 01vara.pcs@trf1.jus.br;
IX - Os membros da Procuradoria da República, da Advocacia Geral da União – AGU, da Defensoria
Pública da União, da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, bem como as partes e qualquer interessado
em tratar de assunto relacionado à inspeção através do Microsoft Teams deverão encaminhar e-mail para o
juízo federal respectivo, no endereço eletrônico 01vara.pcs@trf1.jus.br, indicando nome completo e endereço
eletrônico;
XI– Ficam convocados todos os servidores da Subseção Judiciária de Poços de Caldas para auxiliarem nos
trabalhos de inspeção, sendo vedada a fruição de férias durante a inspeção, salvo eventuais férias e
compensações já autorizadas.
XII - Publicar, afixar e oficiar ao MPF, à DPU, à AGU e à Subseção da OAB de Poços de Caldas/MG.
 
Expedido nesta cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Eu, Dalva Carvalho Borges, Diretora de
Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG, digitei e conferi.
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