
PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
10a Vara Criminal e 1° Juizado Especial Criminal Adjunto

EDITAL Dl? I~SPEÇÃO - 2015

10a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA pO DISTRITO FEDERAL.

oJUIZFEDERALRICARDOAUGUSTOSOAR?, LEITE,
NA TITULARIDADEDA 10a VARA FEDERAL,

;

faz saber'a todos os interessados, principalmente aos a?vogados, que, de acordo com os

artigos 13, incisos III eIV, e 55, da Lei nO5.010, de 30/05/66, e com o disposto nos

artigos 114 e seguintes do Provimento nO38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria-

Geral da Justiça Federal da Primeira Região, foi designado o PERÍODO de 2? a 29 de

MAIO de 2015para realização da InspeçãoAnual nos Serviços Internos desta 10a Vara
\

Federal, devendo os trabalhos terem início às 14h (quatorze horas) do dia 25de maio de

2015 na Sala de Audiências deste Juízo,.localizada no 4° andar, do Edifício Cabo Fr~o,
I

.SE~N 510, Bloco C, Lote 08. No período da Inspeção serão reduzidas a termo todas as

reclamações que ~spartes, os advogados ou quaisquer outros interessados tiverem sobr~

os serviços' da Se<::retariadesta Vara Criminal, os quais ficam ainda intimados, nos

termos e para-os fins do art. 196 do CPC e do art. 7°, S 1°, item 03, da Lei nO8.906/94,
( .

para dev.olverem, até o quinto dia útil anterior aos trabalhos, os processos em seu poder

fora do prazo legal. O Ministério Público Federal, a Seccionalda Ordem ,dosAdvogados

do Brasil do Distrito Federal, a Defensoria Pública da União no Distrito Federal e a

Advocacia-Geral da União - AGU serão ofici~dosa indicar os respectivos representantes

.para acompa~arem os trabalhos- de inspeção. Os pr~zos serão suspensos, não serão

marcadas audiências, c?m exceção daquelas j,ápreviamente designadas, e não haverá

atendimento às partes durante
~.

Brasília, Distrito Federal, a s 1

RIC O
Juiz Federal na

ção. Dado e passado nesta cidade de ~

(Bel.jâ~io Mady


