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I – ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 
 
1. Portarias  
 
PORTARIA N. 81, DE 15 DE ABRIL DE 2011. 
A Dra. CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DESTA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA, no uso de suas atribuições legais 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. 4.204/2009-JFBA, RESOLVE: I - REVOGAR, a partir desta data, a 
Portaria nº 165, de 30 de setembro de 2009; II - DESIGNAR os servidores RUBEM MARQUES BACELAR FILHO, 
Técnico Judiciário, lotado no NUASG, SELENO SÁ BOUZAS, Técnico Judiciário, lotado no NUASG, e CÉLIO 
BRITO SANTOS, Técnico Judiciário, lotado na Subseção Judiciária de Vitória da Conquista - BA, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de fiscalização e acompanhamento dos serviços de fiscalização 
da obra e acompanhamento dos projetos de construção do edifício-sede daquela Subseção, objeto do contrato n. 
69/2009, celebrado entre esta Seccional e a empresa PROJECC ENGENHARIA LTDA. III – Esta Portaria entra em 
vigor a partir de sua publicação. 
                         
PORTARIA Nº 096, DE 29 DE ABRIL DE 2011. 
A DOUTORA CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando a PORTARIA/PRESI/CENAG 
277, de 19/07/2010, RESOLVE: I – RECONHECER a designação das servidoras ANDRÉA GESTEIRA 
RAMOS e PRISCILA CORRÊA DE CARVALHO, na constituição da Equipe de Trabalho do mutirão de 
audiências na Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, no período de 02/05/2011 a 07/05/2011, nos termos 
do art. 105-B, §2º, da Resolução nº 004/2008, c/ a redação dada pela de nº 089/2009, ambas do CJF. 
 
II. ATOS E PORTARIAS DOS JUÍZES DAS VARAS 
 
1. Editais 

 
EDITAL DA 8ª INSPEÇÃO ORDINÁRIA DA 21ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

 
A DOUTORA CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA, Juíza Federal da 21ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia - JEF, no uso das atribuições que confere a Lei nº 5.010/66 e nos termos 
Provimento 38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região. 
FAZ SABER a quem interessar possa e conhecimento tiver, especialmente aos senhores advogados, membros do 
Ministério Público Federal, Procuradores da União e Autárquicos e às partes em geral, que será realizada a 8ª 
Inspeção Anual da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, no período de 30 de maio a 03 de junho 
próximo, com início às nove horas do dia 30 de maio de 2011 e prosseguirá nos dias subseqüentes, no horário de 
9:00 às 19:00 horas. A inspeção se realizará na Secretaria da 21ª Vara, situada no Prédio dos Juizados Especiais 
Federais, 4ª Avenida, S/N, 2º andar, Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta capital e, em conformidade com 
o quanto estabelecido no art. 122 do Provimento COGER nº 38/2009, abrangerá, além dos móveis, utensílios, 
equipamentos, maquinário afetos a Vara, os livros e pastas de uso obrigatório e os facultativamente utilizados, 
bem como de todos os processos da Vara, excluindo-se: a) os arquivados, com ou sem baixa; b) os sobrestados 
ou suspensos; c) os que estejam fora da Secretaria com carga dentro do prazo; d) os movimentados pelos 
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Magistrados e pelo Diretor de Secretaria nos últimos sessenta dias, com exceção daqueles que foram distribuídos 
em data anterior à 30/05/2010 e que não tenham sido sentenciados (feitos sem lançamento das movimentações 
5430 ou 5440); e) os distribuídos desde a última semana anterior ao início dos trabalhos; f) os que estão 
aguardando o pagamento de precatório e RPV; g) os que estão com audiência designada e h) os que estão dentro 
do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de contra-razões ou 
aguardando remessa à Turma Recursal. Os autos que serão objeto de inspeção não poderão ser retirados de 
Secretaria a contar do 5º dia útil anterior ao início dos trabalhos, dia 23/05/2011, quando se iniciará o período de 
suspensão dos prazos processuais, para os processos físicos, que findar-se-á no dia 03/06/2011, último dia de 
inspeção. Durante o período da Inspeção Ordinária: I) os prazos processuais estarão suspensos, unicamente 
para os processos físicos, não havendo interrupção de prazo para processos virtuais, II) não serão 
realizadas audiências; III) não haverá expediente destinado às partes, excepcionando-se o protocolo de 
petições, haja vista que não haverá suspensão de prazos para os processos virtuais; IV) não será 
interrompida a distribuição de processos para a 21ª Vara; V) serão apreciados os pedidos urgentes para evitar 
perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção; VI) não serão concedidas férias aos servidores 
lotados na Vara; VII) serão admitidas reclamações das partes, inclusive perante a Egrégia Corregedoria do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A Diretora de Secretaria adotará as providências necessárias no sentido 
de serem devolvidos os processos que se encontrem com carga fora do prazo, inclusive com o Ministério Público 
Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Bahia), a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União, 
convidando-os para acompanhar a instalação e o desenvolvimento da inspeção Ordinária Anual. Afixem-se avisos, 
comunicando às partes a realização da inspeção. Dado e passado nesta Cidade do Salvador, aos 29 de abril de 
2011. Eu_______________, Manuela Affonso Ferreira Maciel, Diretora de Secretaria, subscrevi. 
 
2. Portarias 

 
Portaria nº 01, de 29 de abril de 2011. 
A DOUTORA CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA, Juíza Federal da 21ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia, no uso das atribuições que confere a Lei nº 5.010/66 e do Provimento 38, de 12 de 
junho de 2009, da Corregedoria do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, RESOLVE: I – Designar o dia 30 de 
maio próximo, às nove horas, para instalação dos trabalhos da 8ª Inspeção Anual da 21ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado da Bahia. II – Estabelecer que o prazo de duração dos trabalhos de inspeção, atendidas as normas 
insculpidas no art. 115, do mencionado Provimento, será de 05 (cinco) dias úteis, iniciando-se no dia 30 (trinta) de 
maio e terminando no dia 03 (três) de junho, nos períodos matutino e vespertino, durante a jornada de trabalho 
fixada para a Seção Judiciária. III – Designar, como local para realização dos trabalhos, a Secretaria da 21ª Vara, 
situada no Prédio dos Juizados Especiais Federais, 4ª Avenida, S/N, 2º andar, Centro Administrativo da Bahia – 
CAB, nesta capital. IV - Determinar que sejam convidados, mediante publicação de edital e de expedição de 
ofícios, o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Bahia), a Defensoria Pública e a 
Advocacia Geral da União para que, querendo, acompanhem, por representantes designados, todos os trabalhos 
de instalação, desenvolvimento e encerramento da inspeção.  V - Ordenar que a partir do quinto dia útil anterior ao 
início dos trabalhos, 23/05/2011, seja sustada a saída de autos que serão objeto de inspeção (art. 116 do 
provimento COGER nº 38/2009), devendo, outrossim, ser providenciado o retorno à Vara dos que se encontrem 
além do prazo assinalado em poder dos membros do Ministério Público, União, advogados, partes e terceiros. VI – 
Esclarecer que durante a inspeção: ocorrerá a suspensão dos prazos processuais (de 23/05/2011 a 03/06/2011), 
tão somente para os processos físicos; não serão realizadas audiências; não haverá expediente destinado às 
partes, excepcionando-se o protocolo de petições, haja vista que não haverá suspensão de prazos para os 
processos virtuais; não será interrompida a distribuição de processos para a 21ª Vara; serão apreciados os 
pedidos urgentes para evitar perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção; não serão 
concedidas férias aos servidores lotadas na Vara e serão admitidas reclamações das partes, inclusive perante a 
Egrégia Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. VII – Convocar todos os servidores da Vara para 
auxiliar na execução dos serviços da inspeção. VIII – Ordenar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal 
com vistas ao levantamento da situação dos depósitos existentes em nome do juízo, em especial dos valores 
remanescentes de depósitos já levantados e de contas referentes a feitos já extintos, conforme preceitua o 
parágrafo único do art. 123 do Provimento nº 38, de 12/06/2009-COGER. IX – Ordenar a publicação de edital, a 
ser fixado no local de costume do Fórum da Seção e publicado uma vez, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias em relação ao início dos trabalhos, tornando do conhecimento de todos os interessados, em especial das 
partes, o quanto nesta portaria se encontra determinado, bem assim cientificando-os a respeito da possibilidade 
de apresentação de reclamações. X – Determinar que, além da fixação e da publicação de edital, sejam afixados, 
em locais visíveis e de fácil acesso, avisos, também com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação ao 
início dos trabalhos, comunicando às partes realização da inspeção e contendo as informações básicas do edital. 
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III – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Portarias  

 
PORTARIA/NUCRE Nº 151, DE 02 DE MAIO DE 2011. 
O DIRETOR DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o que consta no Ofício Nº 07/2011-GABJUS/14ª Vara, do Juiz Federal 
Substituto da 20ª Vara, no exercício da titularidade da 14ª Vara, RESOLVE: I – DESIGNAR, nos termos do art. 15, § 
4º da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/1997, c/c as Resoluções nºs 
03/2008 do CJF e de nº 05/1999, alterada pela Resolução/PRESI Nº. 600-08, de 13/03/2009, do TRF - 1ª Região, a 
servidora ALINE TREVISAN DUARTE, matrícula nº 2000295, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Nível IC-15, 
para exercer a função comissionada de Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal da 14ª Vara (FC-03). 
 
PORTARIA/NUCRE Nº 152, DE 02 DE MAIO DE 2011. 
O DIRETOR DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o que consta no Ofício/GAJUD/018/2011, do Juiz Federal da Vara Única 
da Subseção Judiciária de Ilhéus, RESOLVE: I - DISPENSAR, nos termos do art. 38, da Lei n° 8.112, de 
11/12/1990, com a redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/1997, c/c as Resoluções nº.03/2008 do CJF e de nº. 
05/1999, do TRF- 1ª Região, o servidor JOSÉ MARCOS LIMA RIOS, matrícula nº 2000083, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível IA-04, da substituição automática da função comissionada de Supervisor da Seção de 
Protocolo e Suporte Judicial da Diretoria da Subseção Judiciária de Ilhéus (FC-05). II – DESIGNAR, nos termos da 
legislação mencionada acima, o servidor CARLOS SOUZA DE ANDRADE, matrícula nº 2000279, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Nível IA-01, para exercer a substituição automática da função comissionada de 
Supervisor da Seção de Protocolo e Suporte Judicial da Diretoria da Subseção Judiciária de Ilhéus (FC-05). 
 
IV – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 17, DE 02 DE MAIO DE 2011. 
O MM JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pelo disposto na Portaria n. 205, de 25/11/10, 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, RESOLVE: I – 
DESIGNAR o servidor FABRICIO PINHEIRO DIAS, Técnico Judiciário, lotado na Subseção Judiciária de Campo 
Formoso, para atuar como executor do contrato n. 10/2011, celebrado entre esta Seção Judiciária e a empresa 
OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA & CIA LTDA, que trata do fornecimento de água mineral para a Subseção 
Judiciária de Campo Formoso, ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado contrato, sendo 
substituído, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor ANDRÉ FERREIRA DAMASCENO. 
 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


