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EDITAL DE INSPEÇÃO ANUAL

o MM. Juiz Federal MARCELO REBELLO
PINHEIRO, em cumprimento à previsão inserta no
artigo 13, incisos III e VlIl, da Lei n° 5.010, de 30 de
maio de 1966, bem como o disposto no capítulo VlIl,
do Provimento nO038, de 12/06/2009, do TRF da 1"
Região,

Faz saber aos interessados que se rã realizada
INSPEÇÃO ANUAL na 16" Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no
período de 15 a 19 do mês de junho de 2015, das 12:00 às 19 horas, com a finalidade de fazer
completo levantamento da sua situação e verificar a observância da Constituição Federal, das leis
e demais normas, quanto ao andamento dos processos, serviços e materiais correlatos. Com
fundamento no inciso V do artigo 117 do mencionado Provimento, ficam convidados a
acompanhar a instalação e o desenvolvimento dos trabalhos o Ministério Público Federal, a
Advocacia Geral da União - AGU, a Defensoria Públiea Federal e a Ordem dos Advogados
do Brasil. Fica, ainda, determinado que os processos a serem inspecionados não poderão ser
retirados de Secretaria, bem como aqueles com carga deverão retornar, cinco (05) dias úteis antes
do início da Inspeção Anual (a partir de 08/06/2(15), assegurando-se a restituição dos prazos, na
forma prevista no artigo 116 do Provimento nO038/2009. Não serão objeto de inspeção os
processos que se encontrarem sobrestados ou suspensos, bem como os demais que se enquadrarem
no S l° do art. 122 do Provimento aludido, observando-se a ressalva determinada no S3° do
mesmo artigo. Nos termos do ar!. 119 do mesmo Provimento, durante o período de 08/06/2015 a
19(06/2015, ficarão suspensos os prazos, ressalvando-se os processos retirados com carga. Será
admitida a apresentação de reclamações pelas partes.

Brasília-DF, 15 de maio de 2015.
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MARCELO REBELLO PINHEIRO

Juiz Federal
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