
  

 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
3ª VARA FEDERAL 

 
 

PORTARIA N. 1, DE 22 DE ABRIL DE 2015. 
 
 
 

O Doutor CESAR AUGUSTO BEARSI, Juiz 
Federal da 3ª Vara/MT, no uso das atribuições 
de seu cargo e tendo em vista o disposto na Lei 
5.010/66, art. 13, inc. III e IV, Lei Complementar 
35, art. 35, inc. II e VII e no Provimento n. 
38/2009 – COGER, de 12/06/2009, com a redação 
dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 
03/11/2009 e modificações introduzidas pelos 
Provimentos-COGER  ns. 108, de 31/01/2014 e 
109, de 06/02/2014.  

 

RESOLVE: 
 
 
I–  Designar os dias 25 a 29 de maio do corrente 

ano, no horário das 12h às 18h, para a realização de INSPEÇÃO ORDINÁRIA 
nos serviços da Secretaria da 3ª Vara; 

  
II– Nos dias e horários mencionados, deverão 

estar na Vara todos os Servidores. Ocorrendo prorrogação da jornada de 
trabalho, haverá pagamento de horas extraordinárias trabalhadas, ou 
compensação de horário, se houver impossibilidade do pagamento;  

 
III– Os trabalhos serão executados pelo Juiz 

Federal e secretariados pelo Diretor de Secretaria; 
 
IV– Durante o período de inspeção, não haverá 

expediente destinado ao atendimento das partes e de seus advogados; não se 
realizarão audiências, exceto nos procedimentos e medidas destinadas a evitar 
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o perecimento de direitos; ocorrerá a suspensão dos prazos no período de 18 a 
29 de maio de 2015 e não haverá interrupção da distribuição; 

 
V– Os referidos trabalhos serão desenvolvidos 

na forma do Provimento n. 38/2009 – COGER, de 12/06/2009, com a redação 
dada pelo Provimento n. 39/2009 – COGER, de 03/11/2009 e modificações 
introduzidas pelos Provimentos-COGER  ns. 108, de 31/01/2014 e 109, de 
06/02/2014; 

 
VI– Solicite-se à Procuradoria da República 

(MPF), à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Federal, à Defensoria 
Pública da União e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato 
Grosso, a indicação de um representante para acompanhar os trabalhos; 

 
VII– Expeça-se Edital com prazo de 15 dias 

para conhecimento de todos os interessados; 
 
VIII– Oficie-se ao Exmo. Sr. Corregedor da 

Justiça Federal da 1ª Região. 
 
Registre-se. Publique-se. 
 

 
 

CESAR AUGUSTO BEARSI 
Juiz Federal da 3ª Vara Federal/MT 


