
PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DE INSPEÇÃO 

(com prazo de 15 dias) 

O Doutor Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho, Juiz Federal 

Titular desta 15a Vara Cível, Seção Judiciária do Distrito Federal, no 

uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZ SABER, a todos os interessados, principalmente aos senhores 

advogados e procuradores que militam neste Foro que, de acordo com os artigos 13, 

incisos 111, IV, VIII e 55, da Lei nI 5.010, de 30.05.66, e nos termos da Resolução nO. 

496, CJF, do Provimento Geral Consolidado da Justiça Federal da 1a Região 

(Provimento/COGER nO 39/2009) e da Portaria nO. 001/2015, deste Juízo, foi 

designado o dia 18 de maio de 2015, às 9 h, para o início da 23a Inspeção Anual 

Ordinária nos feitos e demais papéis desta Vara Federal, com o término previsto 

para o dia 22 de maio deste mesmo ano, ficando, o Ministério Público Federal e a 

Ordem dos Advogados do Brasil, convidados para acompanhá-Ia. 

É permitida a apresentação de reclamações que entendam cabíveis, de 

acordo com o parágrafo único do artigo 117, parágrafo único, do Provimento/COGER 

nO. 39/2009. 

Durante o período de inspeção haverá suspensão dos prazos processuais, 

da marcação e da realização das audiências, conforme disposição do art. 92, do 

Provimento nO. 39/2009 da Corregedoria-Geral do TRF/1 a Região. 

Ficam os ilustres advogados e procuradores intimados a devolvere 

Secretaria deste juízo todos os processos que serão objeto de inspeção e qu 
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encontrem em seu poder, com carga e/ou vista fora de cartório, até o dia 15/05/2015, 

ficando cientes que, no período compreendido entre os dias 11/05/2015 a 

22/05/2015, será sustada a saída de autos e suspenso o atendimento, resguardada 

a restituição dos prazos, nos termos do art. 116 do Provimento/COGER nO 39/2009. 

SEDE DO Juízo: Fórum da Justiça Federal, SAS, Quadra 04, Bloco D, 5° andar, 

Brasília-DF. 

Publique-se. 
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Brasília-DF, 27 de abril de 2015. 

lia Pinheiro Filho 
a Vara Cível/DF 


