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PORTARIA CPGR-04V Nº 8, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, Juiz Federal da 4ª Vara Federal de Campo
Grande, MS, da 1ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais;

Considerando o disposto nos incisos III e IV do artigo 13 da Lei 5.010/66, artigos 43 a
52, do Regimento Interno, do Egrégio Conselho da Justiça Federal - 3ª Região, e
artigos 18 e 24 da Resolução CJF n° 418, de 18 de março de 2005;

Considerando os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE 02/2020, de 16 de março
de 2020, que suspendeu as Inspeções Ordinárias;

Considerando ainda os termos da Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020;

RESOLVE:

I - Designar o dia 22 de junho de 2020, às 14:00 horas, para início da Inspeção
Geral Ordinária, na Secretaria da 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS - 1ª
Subseção Judiciária, cujos trabalhos estender-se-ão até o dia 26 de junho de 2020,
por cinco dias úteis, podendo haver prorrogação, com prévia autorização do
Corregedor-Geral da Justiça Federal da 3ª Região.

II - Os trabalhos terão início com audiência de instalação, a ser realizada às 14:00
horas do dia 22 de junho de 2020, na Secretaria da Vara, com a presença de
todos os servidores e estagiários, e serão realizados pelo MM. Juiz Federal
Titular, Corregedor da Vara, Dr. Pedro Pereira dos Santos, e Juiz Federal
Substituto Dr. Lucas Medeiros Gomes, servindo como Secretário o Diretor de
Secretaria.

III -     Durante o período de Inspeção atender-se-á o seguinte:

a.não se interromperá a distribuição;

b.não deverão ser interrompidos ou suspensos prazos judiciais fixados às partes em
processos eletrônicos;

c.não se realizarão audiências salvo em virtude do previsto na alínea “d”;

d.não haverá expediente destinado às partes, ficando suspensos os prazos
processuais e limitando-se a atuação do juízo ao recebimento de reclamações ou à
hipótese da alínea "e";

e.somente serão conhecidos pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a
evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção;

f.não serão concedidas férias aos servidores lotados na secretaria da vara que o juiz
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reputar indispensáveis à realização dos trabalhos.

IV -     O expediente externo será suspenso durante esse período, incluídos os prazos
processuais em processos físicos, que reiniciarão sua contagem com o término da
Inspeção.

V -      Serão recebidos, por escrito ou verbalmente, na própria Vara, localizada no
Fórum, à Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128 – Parque dos
Poderes, CEP. 79.037-102, nesta capital, quaisquer considerações, elogios,
reclamações, colaborações e sugestões sobre o serviço forense da Vara.

VI -     Determinar sejam recolhidos todos os processos em carga com Advogados
das partes, Procuradores da União e Autarquias, Defensores Públicos da União,
Peritos e Membros do Ministério Público Federal, até o dia 08/06/2020, procedendo-
se, em caso de não devolução, a intimação com prazo de 24(vinte e quatro) horas,
ficando desde já determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e
eventuais outras providências pertinentes.

VII -    Oficie-se a Excelentíssima Senhor Desembargador Federal Presidente do
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à Excelentíssima Senhora
Desembargadora Federal Corregedora Geral da Justiça Federal da 3ª Região e ao
Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato
Grosso do Sul.

VIII -  Oficie-se ao Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, as
Procuradorias da União, da Fazenda Nacional, da Procuradoria Federal, da Caixa
Econômica Federal e da Defensoria Pública da União, cientificando-se da Inspeção,
os quais poderão enviar representantes para acompanhar os trabalhos.

IX  -  Afixe-se esta Portaria em local de ampla visibilidade.

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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