
 

 

EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

O MM. Juiz Federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, Dr. 

RAFAEL LEITE PAULO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 13, Ill, 

IV, VII da Lei n° 5.010/66, Provimento Geral n° 38, de 12.06.2009, alterado pelo 

Provimento COGER n° 39, de 03.11.2009, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça 

Federal da 1ª Região e Resolução n° 418, de 18.03.2005, alterada pelas de n°s 496, 

de 13.02.2006 e 530, de 30.10.2006, todas da Presidência do Conselho da Justiça 

Federal, 

FAZ SABER a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL, que 

será realizada a INSPEÇÃO ANUAL nos trabalhos da Vara desta Seção Judiciária, 

com endereço na Av. André Araújo, s/n, Aleixo, Ed. Rio Negro, 2º andar, 

Manaus/AM, no período de 08 a 19.06.2015, cujos trabalhos ocorrerão dentro do 

horário de expediente da Seção, de 08h00min as 19h00min. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria 

Pública da União e a Advocacia Geral da União serão convidados, por ofício, para 

acompanhamento dos trabalhos de instalação, desenvolvimento e encerramento da 

inspeção, nos termos do art. 118 do Provimento Geral nº 38, de 12.06.2009, alterado 

pelo Provimento COGER nº 39, de 03.11.2009, ambos da Corregedoria-Geral da 

Justiça Federal da 1ª Região; 

2. Os autos que se acharem em poder de Advogados, Procuradores e do Ministério 

Público Federal deverão retornar à Secretaria da Vara, com antecedência de 05 

(cinco) dias úteis do início da inspeção, sendo resguardados, em qualquer hipótese, 

a restituição do prazo, e, ainda, devolvidos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da publicação deste edital, os retirados mediante carga e com os prazos 

esgotados, sob pena de busca e apreensão; 

3. Não poderão ser retirados da Secretaria os autos dos processos que deverão ser 

objetos da inspeção a partir do dia 29.05.2015, nos termos do art. 116 do 

Provimento COGER nº 38/2009. 

4. Durante o período de inspeção não haverá expediente destinados às partes e 

realização de audiências, ficando suspensos os prazos processuais, não havendo, 

entretanto, interrupção da distribuição (art. 119 do Provimento Geral); 

5. Serão recebidas pelo Juízo as reclamações apresentadas pelas partes, sendo 

que somente se tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas 

destinadas a evitar perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 

O presente edital deve ser publicado no Diário Eletrônico de Justiça Federal – e-

DJF1 e afixado no mural desta vara. Expedido nesta cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas, em 16 de abril de 2015. 
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