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SECAO JUDICIARIADOESTADODEMATOGROSSO

S' VARAFEDERAL

EDITAL DE INSPEc;:Ao

(PRAZODE15 DIAS)

o DOUTOR RAPHAEL CAZELLI DE ALMEIDA

CARVALHO, Juiz Federal do 8a Vara do Se,ilo

Judiciaria do Estado de Mota Grosso, no usa

de suas atribui<;{jes legais, no forma do lei.

fAZ SABERA TODOS OS INTERESSADOSquanta a realiza<;ao da INS-

PE~iiO ANUAL ORDINARIADOSSERVI<;OSDA SECRETARIADA OITAVA VARA DES-

TA SE<;AoJUDICIARIA, de acordo com 0 disposto no artigo 13, inciso III, da Lei

5.010, de 30-05-66, Provimentos n' 38, de 12-06-2009, e 108, de 31-01-2014,

ambos da Corregedoria-Regional do Tribunal Regional Federal da 1" Regiao e

Resoluc;ao n' 496, de 13-02-2006, do Conselho da Justic;a Federal.

Art. l' . PERIODOE LOCALDA INSPE<;AO:

De 15 a 19 de junho de 2015, no horario das 09 as 18 horas, na se-

creta ria desta vara1 com 1llstala<;ao as 09:00 horas do dia 15 de junho e en-

cerramento as 18 horas do dia 19 de junho de 2015.

Art. 2' . DETERMINA<,:(iES:

a) as autos em poder dos Advogados, Defensores e do Minister,i Pu-
/

blico Federal deverao ser devolvidos it Secreta ria da Vara, com ante1e encia
minima de 05 (cinco) dias uteis do inicio da inspe<;:ao, com exce<;:~6 aqueles

/
com carga dentro do prazo, hipotese em que nao haven, suspen~a desse pra-
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b) Durante 0 periodo de inspe<;:ao, salvo 0 contido no item anterior,

estarao suspensos os prazos, 0 atendimento ao publico, a marca<;:ao e a reali-

za<;:aodas audiencias, semi entretanto, haver interrup<;:ao da distribui<;:ao;

c) Serao apreciados as pedidos urgentes para evitar perecimento de

direito, assim como serao recebidas rectpma<;:6es apresentadas pelas partes

dirigidas a Corregedoria-Regional_
.jf)

(omuniquem-se 0 Ministefto Public®,Federal, a Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, a Defensoria PUbU~ e a Advocaciq,Geral da Uniao_

PUblique-se_ Oficie-sl~ afixe-se_ '-;~,

Cu,iaba, 24 de abrH de 2015

RAPHAEL CAZElLi DE LMEIDA (.jfJ1.VA[,HO, . .,it
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