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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

EDITAL

A Doutora TAINARA LEÃO MARQUES LEAL, Juíza Federal Substituta da 2ª Vara da Subseção
Judiciária de Cáceres/MT, nos termos da Lei 5.010/66, artigos 13, III e 55, Lei Complementar n1 35/79,
art. 35, incisos II e VII, do Provimento nº 10126799, de 08/04/2016, da Corregedoria-Geral da Justiça
Federal, arts. 114 a 129,  bem como da Resolução nº 496, de 13/02/2006, do Conselho da Justiça Federal,
arts. 18 a 29, além da CIRCULAR COGER n. 23/2022, que esclarece as regras e procedimentos a serem
observados especificamente nas inspeções de 2022:
 
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 Cáceres-MT, às partes e a todos quantos este edital
virem ou tiverem conhecimento, que no período de  30 de maio a 03 de junho de 2022 será
realizada Inspeção Ordinária Anual na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Cáceres-MT, no período das
11:00 hs às 18:00 hs, na modalidade remota e presencial.
 
II – Serão examinados os processos que tramitam em todos os sistemas por amostragem, com exame de
dez por cento do acervo processual em tramitação ajustada até o limite máximo de 300 processos, exceto
os criminais com réu preso, os quais deverão ser inspecionados, independentemente dos quantitativos
mínimo e máximo predefinidos e dos sistemas em que tramitam, nos termos do Provimento 10126799 e
Circular Coger 23/2022,  EXCETO:
 
a) os sobrestados ou suspensos nos termos dos artigos 40 da Lei 6.830/80 e 313, 315 e 921, todos do
Código de Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei;
b) os apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;
c) os processos dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação
de contrarrazões ou remessa para o Tribunal;
d) os distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos;
e) os com audiência/perícia designada;
f) os que estejam aguardando pagamento de RPV ou Precatório;
 
IV – Durante a Inspeção Ordinária serão suspensos os prazos, a marcação e realização das audiências e
não haverá expediente destinado às partes;
 
V – Não haverá interrupção da distribuição e serão apreciados os pedidos urgentes e medidas que evitem o
perecimento de direito;
 
VI – 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 02vara.ccs.mt@trf1.jus.br para apreciação;
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VII - 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 02vara.ccs.mt@trf1.jus.br, indicando nome completo e
endereço eletrônico para contato ou comparecerem na sede da Subseção Judiciária se preferirem;
 
Cáceres, 05 de maio de 2022.
                

 

TAINARA LEÃO MARQUES LEAL
Juíza Federal Substituta

em substituição legal

Documento assinado eletronicamente por Tainara Leão Marques Leal, Juíza Federal Substituta,
em 09/05/2022, às 12:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 15596051 e o código CRC 1B160655.
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