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EDITAL DE INSPEÇÃO 

 
 

O Doutor MAURO CESAR GARCIA PATINI, Juiz Federal da 1ª 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 38, de 12/06/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, arts. 114 a 129, 
com a redação dada pelo Provimento nº 39/2009 – COGER, de 03/11/2009, do Excelentíssimo Senhor 
Vice-Presidente e Corregedor da Justiça Federal da 1ª Região, bem como da Resolução n1 496, de 
13/02/2006, do Conselho da Justiça Federal, arts. 18 a 29, 
 

F A Z S A B E R a todos os interessados, principalmente aos Senhores Advogados que militam 
neste Foro, que será realizada a INSPEÇÃO ANUAL nos serviços da 1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Cáceres-MT, no período de 25 a 29 de maio de 2015, no horário de 12 às 19 horas. 
 

PROVIDÊNCIAS DECORRENTES: 
1. O Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União (AGU), a Defensoria Pública e a 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Cáceres/MT serão comunicados da realização da 
inspeção, podendo enviar representante para acompanhar os trabalhos; 

2. Nos termos e para os fins do § 1º do art. 122, do Provimento n. 38/2009, a partir de 
25/05/2015 serão inspecionados os processos em tramitação na 1ª Vara Federal de Cáceres, bem como 
serão excluídos da inspeção os processos: 

a) sobrestados ou suspensos nos termos do art. 40 da Lei n1 6.830/80, dos arts. 265 e 791 do 
CPC, e nas demais hipóteses previstas em lei; 

b) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 
c) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação 

de contrarrazões ou remessa para o Tribunal; 
c) distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 
e) que estejam fora da Secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se 

suspenderá; 
f) com audiência designada; 
g) aguardando pagamento de precatório; 
h) movimentados pelo magistrado (despachos, decisões, audiências ou sentenças) e pelo 

diretor de secretaria (atos ordinatórios), a partir de 25/03/2015. 
 
3. Os processos não incluídos nas hipóteses acima, não poderão ser retirados da Secretaria a 

partir de 18/05/2014. Da mesma forma, os processos que se encontrarem em poder de Advogados, 
Procuradores e do Ministério Público Federal, com prazos vencidos, deverão ser devolvidos à Secretaria 
até o dia 18/05/2014. Será resguardada, quando cabível, a restituição de prazo; 

4. A partir do dia 18/05/2014 e durante o período da inspeção, excluídos os processos 
retirados com carga dentro do prazo, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização de 
audiências, não havendo, porém, interrupção da distribuição. Não haverá, ainda, expediente destinado às 
partes. O Juiz somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a 
evitar o perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção ou outra situação que recomende 
sua atenção imediata, atender às partes, apreciar os pedidos urgentes ou realizar audiências. 

5. As partes poderão apresentar à Corregedoria-Geral e ao Juízo as reclamações que 
entenderem cabíveis. 

Cáceres, 26 de março de 2015. 
    
 
 

MAURO CESAR GARCIA PATINI 
Juiz Federal 

 


