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EDITAL DE INSPEÇÃO 
Prazo de 15 (quinze) dias 

A DOUTORA MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, Juíza Federal 
Presidente da Turma Recursal do Amazonas e de Roraima, no uso das 
atribuições de seu cargo e tendo em vista o disposto no inciso III do 
artigo 13 da Lei n° 5.010/66; considerando o disposto no art. 13, 
incisos III, IV e VIII, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 1966; os arts. 
114 a 123 do Provimento/COGER n° 38, de 12 de junho de 2009, da 
Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região; e na 
Resolução n° 496, de 13.02.2006, do Conselho da Justiça Federal, 

FAZ SABER para os devidos fins, a todos os interessados, 
principalmente aos senhores advogados que militam neste Foro, que 
foi designado o período de 09 a 15 de junho do corrente ano, no 
horário de 09h às 18h, para a Inspeção Ordinária nos serviços da 
Turma Recursal, a ser instalada às 09h do primeiro dia designado e 
encerrada às 18h do último, na sede deste juízo, situado na Av. 
André Araújo, n° 25, Aleixo, 1° andar, pelo que determina o retorno à 
referida Secretaria de todos os processos físicos que se encontram 
em poder dos senhores Advogados, Advogados da União, 
Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, 
Defensores Públicos Federais e Procuradores da República há mais de 
60 (sessenta) dias, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do 
início dos trabalhos. Durante o período da Inspeção Ordinária não 
haverá atendimento às partes, ficando suspensos os prazos, 
conforme disciplinado no inciso III do art. 22 da Resolução 496, do 
Conselho da Justiça Federal. Ficam convidados os membros do 
Ministério Público Federal do Amazonas e de Roraima, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seções do Amazonas e de Roraima, Defensoria 
Pública no Amazonas e em Roraima e a Advocacia Geral da União — 
AGU no Amazonas e em Roraima, nos termos do art. 15, § 59 da 
citada Resolução, para acompanharem a instalação, desenvolvimento 
e encerramento dos trabalhos. As partes poderão apresentar as 
reclamações cuie entenderem cabíveis. Dado e passado nesta cidade 
de Manusj ca ital do Estado do Amazonas, aos 19 de maio de 2015. 
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