
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

 

Boletim Interno Informativo – Nº 027/2011 
Salvador, 08 de fevereiro de 2011 (Terça-feira). 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 
    Presidente: Desembargador Olindo Menezes Juíza Federal Diretora do Foro: Cynthia de Araújo Lima Lopes 
    Vice-Presidente: Desembargador José Amílcar Machado 
    Corregedor: Desembargador Cândido Ribeiro 

Juiz Federal Vice-Diretor do Foro: César Cintra Jatahy Fonseca 

             Diagramação: SEMAD/SECAD 
 
I – ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 
 
1. Despachos 
 
Concessão de Suprimento de Fundos 
Fundamento: Resolução CJF nº 583, de 20/11/2007. 

 
Processo 

 
Supr. Servidor favorecido Destinação Valor 

(em R$) 
Prazo para 
aplicação 

Prazo para 
comprovação 

309/2011 11/11 Katia Fernandes Pereira 
Pessoa Física 
Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

1000,00 
500,00 
1500,00 

 04/04/11   03/05/11 

 
Concessão de Diárias 
Fundamento: Decreto nº 99632, de 19/10/1990 

Nome Processo AVS Destino Período 
Nº 

diárias 
Valor 

(em R$) 

Fabio Moreira Ramiro 451/2011 14/11 Salvador 27 a 28/01/2011 1,5 831,00 
Andrea Gesteira Ramos 144/2011 05/11 Saubara 

 
26/11/2010 0,5 107,00 

 
 
II – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Despachos 
 
Processo: 6274/2007 – Ils   Interessado: Alex Sandro Cardoso da Silva   Assunto: Exclusão de dependente 
para fins de IR 
Com base nas PORTARIAS PRESI/SECOR 22 DE 17/01/2011 e 34/2007, conforme proposto pela SELEP, defiro 
o pedido de exclusão da dependente, PATRÍCIA ALMEIDA CARDOSO, nos assentamentos funcionais do 
servidor, ALEX ALMEIDA CARDOSO, para fins de abatimento de Imposto de Renda Retido na Fonte, a partir do 
mês de março de 2011. 
 
Processo: 1355.2009                           Interessada: Lina Dantas Barreto                    Assunto: Férias 
Defiro a acumulação das férias do(a) servidor(a) por necessidade de serviço, período aquisitivo 2009/2010, 1ª  
etapa, 30 dias sem marcação, para usufruto em momento oportuno, tendo em vista a justificação de seu(ua) 
superior(a) hierárquico(a), fl. 11, “... decorre do acúmulo de serviço, tornando-se imperiosa a necessidade de 
acumulação...”, nos termos art. 77, da Lei nº 8.112/90, alterada pela nº 9527/97 c/c arts . 2º e 4º § 1º, da 
Resolução. nº 014/2008,  do CJF   e da Portaria nº 34/2007. 2. Cientifique-se o(a) servidor(a) de que o período de 
férias ora acumulado (30 dias) terá como data limite de gozo 14/03/2012,  e antes de suas férias referentes ao 
período aquisitivo 2010/2011,  
 
Processo: 1610/2000                          Interessada: Maria de Fátima Farias dos Santos                 Assunto: Férias 
Defiro a alteração e acumulação das férias do(a) servidor(a) por necessidade de serviço, período aquisitivo 
2010/2011, 1ª Etapa – marcadas para 28/01/2011 a 06/02/2011 (10 dias), para usufruto em momento oportuno, 
tendo em vista a justificação de seu(ua) superior(a) hierárquico(a), fl. 25, “... em razão do volume de trabalho e 
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crescente necessidade do serviço neste Juízo.”, nos termos art. 77, da Lei nº 8.112/90, alterada pela nº 9527/97 
c/c arts . 2º e 4º § 1º, da Resolução. nº 014/2008,  do CJF   e da Portaria nº 34/2007. Cientifique-se o(a) 
servidor(a) de que os 30 (trinta) dia de férias acumulados deverão ser usufruídos até 07/06/2013, e antes das 
férias relativas ao período aquisitivo 2011/2012.  
 
Compensação de Recesso 
Fundamento: 
a) 2008/2009: CIRCULAR/PRESI/600-481, de 07/11/2008 c/c a Portaria nº 776 de 12/12/2008, alterada pelas de ns. 800/2008, 803/2008, 
806/2008 e 812/2008, e em conformidade com os termos das Portarias nºs 11/2003 e 34/2007. 
b)2010/2011: Provimento n. 38/2009, com redação dada pelo de n. 39/2009, da Corregedoria do TRF - 1ª região, em conformidade com os 
termos das Portarias ns. 206 de 17/12/2009;  11/2003 e 34/2007 

Processo Nome Cargo/Função Lotação Período Fund. 

0137/2010 Adriana Lúcia Prazeres de 
Azevedo   24 e 25/2/2011 b 

0013/2000 Joseneide Reis Tourinho Técnico Judiciário NUCAF 24 e 25/3/2011; 21 e 
22/6/2011; 31/10/2011 b 

0085/2010 Laura Ondina Urbano de Sousa 
Darze Técnico Judiciário NUCRE 29/3/2011 a 1/4/2011; 

4/4/2011 b 

0473/2011 Tatiana Menezes Pereira Analista Judiciário 2ª VARA  14/2/2011 a 18/2/2011; 
9/3/2011 b 

 
Licenças - Tratamento de saúde 
Fundamento: Arts. 202 e 203 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei  nº 9.527/1997 c/c os arts. 13 e 14 da Resolução nº 002/2008, 
do CJF. 

Processo Servidor Cargo/Função Período 

3477/2006 Lissandra Rego Trócoli de Azevedo Técnico Judiciário 24/01/2011 a 07/02/2011 
6905/2009 Vanessa Jardim de Oliveira Analista Judiciário 25/01/2011 a 08/02/2011 

 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA 

Processo Servidor Cargo/Função Período 

585/2009 Renato Neves Leite Júnior Analista Judiciário 10 a 12/01/2011 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
Processo 

 

Servidor Cargo/Função Período 

2.923/2010 Célio Brito Santos Técnico Judiciário 17 a 19/01/2011 
192/2011 Luana Costa Tavares Analista Judiciário 13/01/2011 

 
Dedução por Dependente – Imposto de Renda 
Fundamento: 
(1) Lei nº 9.250/95, art. 4º, III; art. 8º, II, “c”; e art. 35, incisos: (A) I, (B) II, (C) III, (D) IV, (E) V; (F) VI; (G) VII, esta alterada pela Lei 10.451. 
(2) Decreto 3000/99, art. 77 §1º, incisos: (A) “I”; (B) “II”; (C) “III”; (D) “IV”; (E) “V”; (F) “VI”; (G) “VII”, este alterado pelo Decreto 4166/02. 
Ciência: 
Fica cientificado(a) o(a) servidor(a) que: 
(a) na Declaração de Imposto de Renda do ano seguinte deverá constar o nome do(a) dependente; 
(b) caso passe o(a) dependente a auferir rendimentos que ultrapassem o limite de isenção ou ocorra qualquer modificação na declaração 

apresentada, deverá requerer exclusão do(a) mesmo(a) na sua relação de dependentes. 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA 

Processo Servidora / Pai / Dependente Cargo / Função Ciência Grau de 
Parentesco Início 

102/2011 

 

Gislianne de Souza Couto Raffaele 
     Marcelo Amaral Raffaele 
     (Beatriz Couto Raffaele) 

Analista Judiciário 
 
 
 

a/b  
 
 
 

 
 

Filha (20/06/2009) 

 
 

03/2011 
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SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PAULO AFONSO 

 
Processo 

 
Servidor / Dependente 

 
Cargo / Função 

 
Ciência 

 
Grau de 

Parentesco 

 
Início 

161/2011 Renato Alves Brito 
     Ana Beatriz Loiola Brito - 
     Data de Nascimento: 23/07/2005 

Analista Judiciário  
 
 
 

(a) e (b) 
 
 
 

Filha 
 
 

02/2011 
 
 

 
 
III - ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL   
 
1. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011. 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL - NUCAF DESTA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 08/10/08, alterada 
pela Portaria n. 668, de 17/10/08, ambas da Direção do Foro deste Órgão, e considerando o que consta na 
Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e 
responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo Administrativo n. 6293/2010-JFBA, RESOLVE, a 
partir desta data: I – DESIGNAR, por indicação da Direção do NUASG, o servidor ERENILSON SOUSA DE 
OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário, Serviços Gerais/Eletricidade e Comunicação, para atuar como executor do Contrato 
n. 07/2011, celebrado entre esta Seccional e a empresa JORGE CESAR SANTOS SOUZA, que trata da prestação 
de serviços de chaveiro para esta Seção Judiciária, ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado 
contrato, sendo substituído, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pela servidora SÔNIA MARIA 
DALCUM JONDE MONTEIRO, Técnico Judiciário/Área Administrativa. II – Os servidores aqui designados deverão 
observar as disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8666/1993 (capítulo III) 
e 4320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-
1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência 
do pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas 
Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 
                                                                  
ORDEM DE SERVIÇO N. 21, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2011. 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL - NUCAF DESTA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 08/10/08, alterada 
pela Portaria n. 668, de 17/10/08, ambas da Direção do Foro deste Órgão, e considerando o que consta na 
Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e 
responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo Administrativo n. 6116/2010-JFBA, RESOLVE, a 
partir desta data: I – DESIGNAR, por indicação da Direção do NUASG, a servidora TEREZA CRISTINA GASSE 
DE CARVALHO Técnico Judiciário, Área Administrativa, para atuar como executora do Contrato n. 08/2011, 
celebrado entre esta Seccional e a empresa QUEIJOS E QUEIJOS COMÉRCIO LTDA ME, que trata do 
fornecimento mensal de água mineral para esta Seção Judiciária, ficando responsável pelo fiel cumprimento do 
mencionado contrato, sendo substituída, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor ENILSON 
SOUSA DE OLIVEIRA Auxiliar Judiciário, Serviços Gerais/Eletricidade e Comunicação. II – Os servidores aqui 
designados deverão observar as disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 
8666/1993 (capítulo III) e 4320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às determinações das 
Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, 
inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo que a 
inobservância das normas contidas nessas Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei 
n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 

 
       

IV – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Atos 
 
EDITAL Nº 01/2011 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI 
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O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI-BA torna público que será realizada a 
1ª Seleção de Estudantes de Direito/2011, para atuar como estagiários de acordo com instruções constantes do 
presente edital e IN-13-01, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e o convênio    nº 27/2007 celebrado pela 
Justiça Federal de Primeiro Grau na Bahia, Subseção Judiciária de Guanambi e a Faculdade de Guanambi - FG. 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O processo simplificado será realizado por Comissão Examinadora composta pelo Juiz Federal Diretor, Dr. 
Marcelo Motta de Oliveira, que a presidirá, a Diretora de Secretaria da Vara, Milena Negrão de Miranda,  e 
a Supervisora da Seção de Execuções, Fernanda Ferreira de Souza, para cadastro de reserva. 

2. A Faculdade conveniada deverá apresentar com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, da data 
marcada para a aplicação da prova, lista em ordem de classificação, e histórico escolar, de 20 alunos, 
regularmente matriculados e cursando do 4º ao 7º semestre, que tenham interesse no presente estágio e 
que obtiveram as melhores médias aritméticas dos conceitos de disciplinas cursadas nos últimos 
semestres, devendo ser consideradas no cálculo as notas das matérias em que o aluno tenha sido 
reprovado e desconsideras as matérias abandonadas.  

3. Será aplicada prova de redação para os 20 alunos do curso de Direito da Faculdade de Guanambi 
indicados em lista apresentada pela referida Faculdade de acordo com o estabelecido no item anterior. 

4. A participação de candidato que seja servidor público federal ficará condicionada à apresentação de 
declaração, renunciando à percepção da Bolsa de estágio referida no item “5” das Disposições Finais 
deste edital. 

5. Será reservado ao estudante portador de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas 
de estágio existentes, das que vierem a surgir ou das que forem criadas no prazo de validade dessa 
seleção.   

6. O candidato portador de deficiência deverá apresentar laudo médico para comprovação da deficiência na 
data marcada para a realização da prova. 

II – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
1. A prova realizar-se-á no dia 18 de fevereiro de 2011, das 14:00 às 16:00 h, na sala de treinamento desta 

Subseção, nesta cidade, salvo indicação tempestiva de outro local, devendo o candidato comparecer no 
local 30 minutos antes do horário estabelecido. 

2. Somente terá acesso à sala de aplicação da prova o candidato que estiver munido de documento 
comprobatório de identidade original com foto, como Carteira de identidade, Carteira Nacional de 
Habilitação, Cédula de identidade fornecida por órgão ou Conselho de Classe, devendo, o referido 
documento, estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

3. O candidato deverá comparecer no local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
4. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário determinado; 
b) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não 

permitidos; 
f) lançar mão de meios ilícitos para realização da prova; 
g) não devolver integralmente o material recebido; 
h) perturbar a ordem dos trabalhos. 

III – DO EXAME DE SELEÇÃO 
1. A seleção constará de uma prova de redação que versará sobre tema jurídico a ser divulgado no dia e 

horário marcado para início da prova; 
2. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova; 
3. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, nota 5 (cinco), na escala de 0 (zero) a 10 

(dez); 
4. Não será permitida consulta à legislação e doutrina ou qualquer outro documento; 

IV – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Os candidatos serão classificados de acordo com a média aritmética da nota da prova de redação e a 

média aritmética das notas das disciplinas cursadas nos últimos semestres. 
2. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem: 

a) tiver maior pontuação na prova de redação; 
b) análise curricular, a critério da comissão. 

V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
       Os nomes dos candidatos aprovados serão afixados no hall do Edifício-Sede desta Subseção, à Av. Santos 
Dumont, 325, Bairro Aeroporto Velho e no site www.ba.trf1.gov.br no dia 21 de fevereiro de 2011. 
VI – DOS RECURSOS 



 
08 de fevereiro de 2011 B o l e t i m  I n t e r n o  I n f o r m a t i v o  N º 0 2 7 / 2 0 1 1 Página 5 

  
1. Será admitido recurso, dirigido ao MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Guanambi-BA, devendo 

ser interposto no prazo de até dois dias úteis após a divulgação do resultado. 
1.1 Da decisão adotada em julgamento pela Comissão Examinadora da Subseção Judiciária de Guanambi-BA 

não caberá interposição de outro recurso. 
VII – DA CONVOCAÇÃO 

1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de 
classificação final e o prazo de validade da seleção; 

2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação para assinar o termo de 
compromisso, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da seleção 
simplificada. 

3. A convocação será feita por escrito, e o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento, para se apresentar à Sede da Subseção Judiciária de Guanambi e manifestar interesse na 
realização do estágio; 

4. Não serão aceitos pedidos de concessão de prazos além dos acima estabelecidos, nem reclassificação em 
final de lista. 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. O início do estágio dar-se-á com a assinatura do Termo de Compromisso, com interveniência da 

Faculdade respectiva, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da 
seleção. 

2. O Termo de Compromisso assinado pelo estudante não gera direitos trabalhistas ou funcionais ou vínculo 
empregatício (Lei nº 11.788/08, art. 3º). 

3. A participação do candidato no processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4. A falta da interveniência da Instituição de Ensino no Termo de Compromisso implicará exclusão do 
candidato. 

5. O estágio deverá cumprir carga horária de 20 (vinte horas) semanais, em jornada a ser estabelecida pela 
Subseção Judiciária, de acordo com seu horário de funcionamento, e fará jus à bolsa de estágio mensal 
conforme valor fixado pela Administração, estando sujeita, inclusive, a alteração. 

6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 
7. A seleção terá validade de 01 (um) ano a contar da data da publicação do resultado, podendo ser 

prorrogada por igual período, a critério da Subseção Judiciária de Guanambi. 
8. O presente processo seletivo simplificado não se equipara à modalidade de concurso público, mesmo 

porque não se destina ao provimento de cargo público, sendo inaplicável as regras e princípios alusivos a 
tal procedimento seletivo. 

9. Fica vedada a acumulação do presente estágio com qualquer outro. 
10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
2. Despachos 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI 
Processo: 5.232/2006 - GNB Interessado: Mauro Cezar Lopes da Silva Assunto: Concessão de Serviço Eleitoral 
Diante da informação supra da SESAP e nos termos da Resolução nº 079/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
defiro o direito de saldo de 06 (seis) dias para compensação oportuna, em razão dos dias trabalhados para o Juízo 
Eleitoral da 64ª Zona em 17/09/2010, 03/10/2010 e 31/10/2010, tendo o servidor trabalhado nesta Subseção no dia 
em que participou do Treinamento naquele Juízo Eleitoral, dia 17/09/2010, nos termos do artigo 98 da Lei nº 
9.504/1997 c/c a Resolução nº 22.747/2008 – TSE, as Portarias nº 54/2004 e 34/2007 e decisões do TRF 1ª 
Região nos P.A’s nº: 3.577/2003, 3.739/2003, 4.150/2003, 3.366/2004, 3.446/2004 e 3.448/2004. 
 
3. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 001, DE 20 DE JANEIRO DE 2011. 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, EM EXERCÍCIO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 
17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do Foro deste Órgão, e considerando o que 
consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do TRF-1ª Região, que dispõe sobre as 
atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, 
RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR, o servidor RAMON DE SOUZA MATOS, Técnico Judiciário/Área 
Administrativa, para atuar como executor do contrato n. 03/2011, celebrado entre a Subseção Judiciária de Vitória 
da Conquista e a Concessionária ATLANTA VEÍCULOS, que trata da manutenção preventiva, corretiva e as 
revisões dos veículos oficiais, dentro e fora do plano de manutenção recomendado pelo fabricante do veiculo, com 
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o fornecimento de peças e acessórios originais e genuínos da montadora, enquanto durar o período de garantia, 
ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado contrato, sendo substituído, nos seus afastamentos e 
impedimentos legais, pelo servidor VESPASIANO OLIVEIRA COQUEIRO, Técnico Judiciário/Área Administrativa. 
II – Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-
1ª Região, das Leis 8666/1993 (capítulo III) e 4320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às 
determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro 
desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo 
que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos 
da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III.  
                                                                  
4. Extratos 
 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO 
Espécie: Termo de Compromisso celebrado entre a Justiça Federal de 1º Grau na Bahia, Subseção Judiciária de 
Itabuna e a estudante do curso de Direito da IUNI EDUCACIONAL – UNIME ITABUNA LTDA., LAVÍNIA COUTO 
FERRAZ DE FREITAS. Objeto: realização de estágio remunerado nas dependências da Subseção Judiciária de 
Itabuna. Fundamento Legal: Lei n. 11.788/2008; Resolução nº. 039/2008-CJF; IN 13-01 do TRF 1ª Região; e 
Convênio assinado entre a Seccional e a Instituição de Ensino. Vigência: 07/02/2011 a 06/02/2013. Data de 
assinatura: 01/02/2011. Assinam o instrumento: pela Subseção Judiciária de Itabuna a Juíza Federal Diretora, 
Drª. Maízia Seal Carvalho Pamponet; a estudante e o Diretor Acadêmico da UNIME, Luiz Alfredo Cortez de 
Omena, a título de interveniência. 
 
Espécie: Termo de Compromisso celebrado entre a Justiça Federal de 1º Grau na Bahia, Subseção Judiciária de 
Itabuna e o estudante do curso de Direito da IUNI EDUCACIONAL – UNIME ITABUNA LTDA., GENIVALDO 
TEODORIO DOMINGOS DA SILVA. Objeto: realização de estágio remunerado nas dependências da Subseção 
Judiciária de Itabuna. Fundamento Legal: Lei n. 11.788/2008; Resolução nº. 039/2008-CJF; IN 13-01 do TRF 1ª 
Região; e Convênio assinado entre a Seccional e a Instituição de Ensino. Vigência: 08/02/2011 a 07/02/2013. 
Data de assinatura: 01/02/2011. Assinam o instrumento: pela Subseção Judiciária de Itabuna a Juíza Federal 
Diretora, Drª. Maízia Seal Carvalho Pamponet; o estudante e o Diretor Acadêmico da UNIME, Luiz Alfredo Cortez 
de Omena, a título de interveniência. 
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