
PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP

JUiZO DA PRIMEIRA VARA

TRABALHOS:

SERÃO
OBJETO
DA INSPECÃO:

Serão realizados com a assistênci'1 do Ministério P blico Federal; da
Advocacia Geral da União (AGU); oa Defensoria PÚ lica e da Ordem
dos Advogados do Brasil, Subseçã de Sinop-MT, ecretariados pelo
Diretor de Secretaria da 1a Vara e J F Adjunto da S bseção Judiciária
Federal de Sinop/MT;

a) Os processos em trami ção
previstos no art. 122 do Provi ento n. 39,
de uso obrigatório pela Secret ria;
b) móveis, utensilios, equipa
afetos, e,
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JUSTiÇA FEDERAL

c) atividades desenvolvidas pelos seus servidores e pelos analistas
judiciários (execução de mandados), bem como as demais providências
inerentes aos trabalhos da Vara.

o digitei,

,,,
I

a) movimentados (despachos, decisões, sentenças, audiências e atos
ordinatórios) nos últimos60 (sessenta) dias;
b) sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 40 da Lei nO6.830/80
e 265 e 791 do CPC e demais hipóteses previstas em lei;
c) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa nos
registros;
d) dentro do período ~e publicação de sentença ou para interposição de
recurso, apresentàção-de'conírarr.azões ou remessa ao Tribunal;
e) distribüídóSdesd?âlJltíjl1à~efn~-aÓterior aos trabalhos;
f) que~teJàltU6f~':~à~sé'cf~i~rM'çom~cãr-9a dentro do prazo, hipótese
,en;qt:J~.p'râiõnão se suslJendera~J..~ '-

~

' g)~tot1i""iUdiência-aéSl9oada~ '-S<",CP,~"
,
• Ao.'!~~ardarÍdo pagaM=enill:le'Pr'ecató~oOUj'R)P:{)~ ~ '.

DEVOLUCÃO ~"V 'À~f:;::' '"--'I ~
DOS AUTOS : (l<l ~s lIutos em..::pp'der_dos\ advogados~.!-od~rà~ores ~,Membros do

(Mihisteriopúl:ilicffideral~p~lícia Federãl'd'ey,é?il~r devolvidos até
4cithéo diã's'úteis imediatam\niê .•anteriore-r,-àQ~spé~ã'o>. restituindo-

&,h~t,PfazÕ;f.~stante, após, olé~n~,' ~pe~b~~\'\~ 80);

r:~os)~rm9$d0 a~igo 11~ do ~rov,men~0'n139/2~.0~(g} pro~e,ssos ?ue
'-t'seraoito.eto de Inspecao nao poderao seriretlrados da secretaria a

O
~

Cbartír de '~4.de marco"de 2014, ou seja, qlJiDtolli~utíl'a,nier,íbrao inicio
, ',' .' A • f \lo.;: ,""""" '" I Idos trabalhos. Da mesma forma" os processos que ,se, encontrarem
~m poder dos advo'qadôS}prtc;'l;radores~e riítl'nibros do1Ministério

, " ~PÓblico Federal, com prazôs-vericiêlós, dêve~ seji7'dév'olvidos.à
...' ,", '. ~~~e'~r~~a~ia até o dia 24 de ~arço dê 201~SenaQftespu,à'~dad~. a
".' " ", • restltUlçaod,e prazo, quan,do cablvel. A:U0lP, ~ ..;,' ',/ :'

~Ep~~tg6~RA~~~" ,.'",',' t1u@l//";/
DAINSPECÃO: \ ~t>.hil'iêrá<!u!l'pensã~dpsprazo,' n.!>períodêYd~24/03á'Q.4/04/2014;

:-' ,", ' 1:5) ~ão se ~~~rfump,~~á.~,d.istrÍb~~~ ~ ,/' ~_., '\
th . c)~~raOlfi;;ihzada~d,en~i~~~., ~omo~!:!ao haverá«r: 'expediérit?~estina~às partes;W~llofário'das\):oo às 19:00
" " lJ'}~ra~,~~~~JjR(p~d$~I~~riredid~~~in,ad~s a ev~tar o

, ,.0( ~~ento:,de.:~!~~~t~~:!u _ : ~_~::gurar ~~t1~ae .de locomoçao.

ExpedlOrnéSt'a('Clda 1de -SIJilo,/M"1Vem.--o7de março de 2014.. -~ ..I,.f11 t:j l' '-' ,....--.-
Eu, ,f~'tiio Pa Miranda, Diretor de Secretaria, que

NÃOSERÃO
INSPECIONADOS
OS PROCESSOS:
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