
 
 

 
 
 

 
          PODER JUDICIÁRIO 

        JUSTIÇA FEDERAL 
      SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 

          JUÍZO DA QUARTA VARA 
 
 

                                   EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INSPEÇÃO 
                                                                         (PRAZO DE 15 DIAS)  

 
 
      O Dr. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, JUIZ FEDERAL da 4ª 
VARA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, conforme o disposto no inciso III, IV e 
VIII, do art.13, da Lei nº 5.010/66; Provimento/COGER 38, de 12/06/2009, com as 
alterações do Provimento/COGER 39, de 03/11/2009,  
 

FAZ SABER a todos os interessados, principalmente aos 
senhores advogados e procuradores que militam neste Foro, que foi designado o 
período de 18/05/2015 a 22/05/2015, deste corrente ano, para a realização da 
Inspeção Anual, nos serviços internos da 4ª Vara/MT, com o início previsto para às 
13:00 horas do dia 18/05/2015 e encerramento, às 18:00 horas, do dia 22/05/2015, 
na Secretaria da 4ª Vara/MT, localizada na sede deste Juízo Federal, na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça, nº 4888, Edifício J.J. Moreira Rabelo, 1º Andar, 
Centro Político Administrativo, nesta Capital.  

 
Estarão sujeitos à inspeção todos os processos em trâmite 

na 4ª Vara/MT, todos os móveis, utensílios, equipamentos e maquinários que lhe são 
afetos, bem como os livros e pastas de uso obrigatório pela Secretaria e, ainda, as 
atividades desenvolvidas pelos servidores, devendo, entretanto, ser aplicado o 
disposto no art. 122, § 1º e § 2º, do Provimento/COGER 38, que prevê que não serão 
inspecionados os processos: 

 
I - movimentados pelos juízes (despachos, decisões, 

audiências, inspeções ou acórdãos) e pelo Diretor de Secretaria nos últimos 90 
(noventa) dias; 

 
II – as execuções com carga para o exequente há 

menos de noventa dias, tomando-se como referência a data de início dos 
trabalhos; 

 
III - sobrestados ou suspensos nos termos do art. 40 da LEF, 

e dos arts. 265 e 791 do Código de Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas 
em lei; 

 
IV - apensados, suspensos e arquivados, com ou sem 

baixa; 
 

V - dentro do período de publicação de sentença ou 
para interposição de recurso, apresentação de contrarrazões ou remessa para o 
Tribunal; 

 

 



VI - distribuídos desde a última semana anterior aos 
trabalhos; 

 
VII - que estejam fora da Secretaria com carga dentro do 

prazo, hipótese em que este não se suspenderá; 
 

VIII - com audiência designada; 
 
IX – aguardando pagamento de precatório. 

 
Os autos que serão objeto da inspeção não deverão ser 

retirados da Secretaria a partir de 11/05/2015, devendo o Diretor de Secretaria 
providenciar o retorno daqueles que se encontram com carga, fora do prazo de 
manifestação, sendo resguardada em qualquer hipótese a restituição de prazo.  

 
O Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, a Defensoria Pública Federal e a Advocacia-Geral da União ficam 
convidados para acompanharem a instalação, o desenvolvimento e o 
encerramento dos trabalhos.  

 
No período da Inspeção, serão tomadas a termo todas  

as reclamações e sugestões que as partes, advogados ou quaisquer outros 
interessados tiverem sobre os serviços da 4ª Vara/MT. 

 
Não havendo prorrogação do período da inspeção, a 

suspensão dos prazos processuais terá início 11/05/2015 e término no dia 
22/05/2015. 

 
Durante o período da inspeção, não serão realizadas 

audiências e não ocorrerá interrupção da distribuição. Somente em casos de 
perecimento de direito, haverá atendimento às partes, durante a realização dos 
trabalhos.  

 
O presente edital deverá ser publicado no Diário 

Eletrônico da Imprensa Nacional. Expedido nesta cidade de Cuiabá/MT, aos 22 dias 
do mês de abril de 2015. Eu, __________________ (Wilson Soares da Conceição), 
Diretor de Secretaria, o digitei e conferi. 
 
 
 
 
 

              PEDRO FRANCISCO DA SILVA 
                                             Juiz Federal da 4ª Vara/MT 


