
 

 

AVISO AOS ADVOGADOS E ÀS PARTES 
 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, Dr. Juliano Taveira Bernades, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Provimento COGER 129/2016, comunica aos senhores advogados e às partes 
interessadas que será realizada, no período de 13 a 17 de março de 2017, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 19h, na 
Secretaria desta Vara, a Inspeção Anual Ordinária, conforme disposto na Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, nos seguintes 
termos: 
 
I – A inspeção, que tem a finalidade dar cumprimento ao art. 13, inciso III e IV da Lei nº 5.010/66, fará completo levantamento 
da situação da Vara, verificando a observância da Constituição Federal, das leis e demais normas, quanto ao andamento dos 
processos, serviços e materiais correlatos, conforme Edital de Inspeção, expedido em 16 de fevereiro de 2017; 
 
II – Os autos que serão objeto da inspeção obrigatória não poderão ser retirados da Secretaria a partir do quinto dia útil 
anterior ao início dos trabalhos; 
 
III – A partir do quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos e durante o período de realização da inspeção, excluídos os 
processos retirados com carga, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização das audiências; 
 
IV – Não haverá interrupção da distribuição; 
 
V – Serão recebidas as reclamações apresentadas pelas partes, bem como apreciados os pedidos urgentes, para evitar 
perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção, ou em caso de outra situação que recomende apreciação 
imediata; 
 
VI – Os Senhores Procuradores e Advogados deverão providenciar a devolução, na Secretaria, de todos os processos que 
serão inspecionados e se acharem em seu poder, até o quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos, sendo-lhes assegurada 
eventual restituição de prazo; 
 
VII - Durante a realização da inspeção não haverá expediente externo. 
 
Publique-se. Afixe-se. Cumpra-se. 
 
Goiânia, 17 de fevereiro de 2017. 
 
JULIANO TAVEIRA BERNARDES 
JUIZ FEDERAL DA 4ª VARAl 


