
 
 

                    EDITAL DE INSPEÇÃO ANUAL 
 
 

O Juiz Federal CARLOS D’ÁVILA TEIXEIRA, da 13ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em 
audiência pública a realizar-se no dia 11 de fevereiro do ano de 2016, às 08:00 horas, na Sala 
de Audiências da Unidade, serão instalados e terão início os trabalhos da 18ª Inspeção Geral 
do Serviços da Secretaria e Gabinetes da 13ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, em cumprimento às determinações do artigo 13, incisos III e VIII, da Lei nº 5.010/66, 
do Provimento nº 38, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de 
12.06.2009, artigos 114 e seguintes, e da Resolução nº 496, do Conselho da Justiça Federal, de 
13/02/2006, artigos 18 e seguintes, com duração de 05 (cinco) dias úteis, compreendidos 

nos períodos de 11.02.2016 a 12.02.2016 e 15.02.2016 a 17.02.2016, nos turnos 
matutino e vespertino, estando convocados a acompanhar os trabalhos o Ministério Público 
Federal, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção Bahia - OAB/BA, ficando sustada, a partir do dia 02 de 
fevereiro de 2016, inclusive, a saída de autos objeto da inspeção, devendo a Diretora 
de Secretaria providenciar o retorno dos que tenham sido retirados pelos procuradores das 
partes, ou que se encontrarem fora em diligência de qualquer espécie, resguardada a restituição 
dos prazos, consignando que no período de inspeção não será interrompida a distribuição, 
nem serão concedidas férias aos servidores lotados na Vara, mas ocorrerá a suspensão dos 
prazos, de marcação ou de realização de audiências, oportunidade em que serão tomadas por 
termo, para a adoção das providências pertinentes, as reclamações das partes, dos advogados e 
do público em geral, podendo as partes, inclusive, apresentar à Corregedoria-Geral as 
reclamações que entenderem cabíveis. 

 

E para conhecimento de todos os interessados, mando passar o presente, 
que vai publicado uma vez no Diário Oficial, e afixado no átrio do Fórum Teixeira de Freitas, 
como de costume. 
 

Dado e passado nesta cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, ao 
décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze. Eu, _, Bela. Hêica Souza 
Amorim, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi. 
 
 
 
 

CARLOS D’ÁVILA TEIXEIRA 
Juiz Federal da 13ª Vara/BA    

 
 


