
 
                                                                                                   PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

 

Boletim Interno Informativo – Nº 036/2012 
Salvador, 29 de fevereiro de 2012 (Quarta-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. Portarias  
 
PORTARIA Nº 27, DE 29 DE FEVEREIRO 2012. 
A DOUTORA CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no P.A nº 
552/2012, RESOLVE: I - DEFERIR a inclusão dos percentuais de adicionais de qualificação nos vencimentos dos 
servidores do quadro de pessoal desta Seção Judiciária do Estado da Bahia, na forma constante do anexo às 
fls.10/11, do P.A. nº 552/2012, nos termos da Lei nº. 11.416, de 15/12/2006, c/c Portaria nº. 1/STF, de 07/03/2007 
e Portaria/Presi 600 - 198/2007 do TRF 1ª Região. 
 

ANEXO DO DESPACHO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO (P.A. Nº 552/2012 - JFBA) 
Folha de Março 2012 

      

Matrícula Servidor 
Valor do 

Percentual Grau 
Início 

Vigência 
Fim 

Vigência 
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SERVIDORES CUJOS ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES (PROCESSO Nº 552/2012 

- JFBA) - Folha de Março 2012 
Matrícula BA396403 AROLDO APARECIDO 

DE ANDRADE 
Valor do 

Percentual Grau 
Inicio 

Vigência 
Fim 

Vigência 
Situação na data de 
concessão -28/01/2011   1,0% 

AÇÃO DE 
TREINAMENTO 16/12/2010 9/11/2014 

Situação na data atual -
29/02/2012   1,0% 

AÇÃO DE 
TREINAMENTO 16/12/2010 31/1/2012 

Matrícula BA390103 

MARIA ELISA VILLAS-
BOAS PINHEIRO DE 
LEMOS 

Valor do 
Percentual Grau 

Inicio 
Vigência 

Fim 
Vigência 

Situação na data de 
concessão -30/09/2009   1,0% 

AÇÃO DE 
TREINAMENTO 19/11/2008 18/11/2012 

Situação na data de 
concessão -30/09/2010   12,5% DOUTORADO 9/2/2010   
Situação na data atual -
29/02/2012   1,0% 

AÇÃO DE 
TREINAMENTO 19/11/2008 22/12/2011 

Situação na data atual -
29/02/2012   12,5% DOUTORADO 9/2/2010 22/12/2011 
* Servidor Desligado      

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

Nome Processo AVS Destino Período 
Nº 

diária
s 

Valor 
(em R$) 

Josiane Rocha Santos 473/12 26/12 Wagner 18 a 19/01/12(*) 1,5 263,74 

Dilson Nunes Araújo 836/2012(**) 40/12 F. de Santana 17 a 18/02/2012 1,5 288,73 

Fabrício V. de Oliveira Côrtes 847/2012 41/12 Brasília 06 a 07/03/2012 1,5 363,46 

Ana Carla Aguiar Brito Furrer 1074/2012 55/12 Caxias/Ma 26/02 a 01/03/12 4,5 1.516,92 

Murilo Oliveira Nascimento 1125/2012 61/12 Salvador 04 a 16/03/2012 12,5 2.109,30 

(*) Republicação por ter sido divulgado período incorreto no Boletim Interno Informativo nº 022/2012, de 31/01/2012. 
(**) Republicação por ter sido divulgado o nº do P.A. incorreto no Boletim Interno Informativo nº 032/2012, de 23/02/2012.  
 
 
II – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Portarias  

 
PORTARIA/NUCRE Nº 116, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
A DIRETORA 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 08/2012-SECVA, do Juiz Federal da 2ª Vara 
de Vitória da Conquista, RESOLVE: I - DISPENSAR, 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, os servidores: a) ESTELA DE 
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FÁTIMA MARTINS FAGUNDES, matrícula nº 3948, Analista Judiciária, Área Judiciária, Nível SB-07, da função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções da Secretaria da 2ª Vara de Vitória da Conquista; b) 
ELIZABETH DANTAS SEIXAS, matrícula nº 2000311, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Nível IB-06, da 
função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo da Secretaria da 2ª Vara de 
Vitória da Conquista; c) MURILLO GOMES MOREIRA, matrícula nº 2000365, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível IA-01, da função comissionada de Assistente Técnico III (FC-03) do Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da 2ª Vara de Vitória da Conquista. II – Este ato produz seus efeitos a partir de 28/02/2012. 

 
PORTARIA/NUCRE Nº 117, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, EM 
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta nos Ofícios TUREC-
COORDENAÇÃO N. 03/2012 e Nº 06/2012-SEC/JEF/CÍVEL/9ª VARA/SJ-BA, do Juiz Federal Coordenador das 
Turmas Recursais e do Juiz Federal Substituto da 9ª 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 FLÁVIA DA SILVA CARNEIRO MARQUES, matrícula nº 3956, Analista Judiciária, Área Judiciária, Nível 
SB-07, para exercer a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Gabinete do Juiz Federal Substituto 
da 9ª Vara. II – DISPENSAR, nos termos da legislação mencionada acima, as servidoras: a) FLÁVIA DA SILVA 
CARNEIRO MARQUES, matrícula nº 3956, Analista Judiciária, Área Judiciária, Nível SB-07, da função 
comissionada de Diretor de Núcleo (FC-06) do Núcleo de Apoio Turma Recursal; b) DANIELA SOUSA DA SILVA 
MATOS, matrícula nº 3940, Analista Judiciária, Área Judiciária, Nível SB-07, da função comissionada de Assistente 
Técnico III (FC-03) do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 9ª Vara. III – Este ato produz seus efeitos a partir de 
01/03/2012. 

 
PORTARIA/NUCRE Nº 118, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, EM 
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta no Ofício GABJU nº 08/2012, do Juiz 
Federal da 13ª Vara, RESOLVE: I - RETIFICAR, o item I, da Portaria/NUCRE nº 110, de 27/02/2012, publicada na 
mesma data no Boletim Interno Informativo nº 034/2012, referente à designação da servidora LISSANDRA RÊGO 
TROCOLI DE AZEVEDO, matrícula nº 3935, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Nível IB-07, para fazer 
constar: “a partir de 03/03/2012”, em razão do seu afastamento por motivo férias no período de 22/02/2012 a 
02/03/2012. 
 
2. Despachos 
 
Processo: 828/2012           Interessada: Maria de Fátima Farias dos Santos       Assunto: Abono de Permanência  
Em face da manifestação da SELEP, e com base na legislação supracitada, indefiro o pedido de abono de 
permanência, requerido pela servidora MARIA DE FÁTIMA FARIAS DOS SANTOS, uma vez que não atendeu aos 
requisitos legais da aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 40 da 
Constituição da República c/c o art. 7º da Lei nº 10.887, de 18/06/2004.  
 
Processo: 3576/2006                     Interessado: Alex Barbosa Caldeira                Assunto: Concessão Casamento 
Defiro a licença para ausentar-se em razão do casamento, em 07/01/2012 a 14/01/2012, requerida pelo(a) 
servidor(a) ALEX BARBOSA CALDEIRA, fl. 06, nos termos do art.97, III, “a”, da Lei 8.112/1990, alterada pela de nº 
9.527/1997, conforme proposto pela SELEP. 
 
Processo: 1.588/2002   Interessado: Erverton Luis de Souza Bastos        Assunto: Concessão doação de sangue 
Defiro o pedido de concessão para doação de sangue, no dia 16/02/2012, do servidor, Erverton Luís de Sousa 
Bastos, fl. 25, nos termos do artigo 97, inciso I, da Lei 8.112/1990, alterada pela de nº 9.527/1997 e Lei nº 
1075/1950. 
 
Processo: 571/2012 Interessada: Juliana Paiva Costa Samões   Assunto: Inscrição de dependente para Imposto 
de Renda  
Defiro o pedido de inclusão do(a)(s) dependente(s): MARIA LUISA PAIVA COSTA SAMÕES, filha da servidora 
requerente, e de Luís Carlos Samões Filho, nascida em 26/12/2011, em Salvador-BA, documento fl.03, para fins de 
cálculo do Imposto de Renda, a partir da folha de pagamento do mês de março/2012, nos termos da 
PORTARIA/PRESI/SECOR 12 DE 12/01/2012, dos artigos 4º, III, 8º, II, “c” e 35, III, da Lei nº 9.250/1995 alterada 
pelas Leis nºs 10.451/2002, nº 11.119/2005, 11.311/2006 e 11.482/2007 e da Medida Provisória 528, de 
25/03/2011, c/c art. 77 §§1º, III, e 2º, do Decreto nº 3000/1999 alterado pelo Decreto nº 4.166/2002 e Portaria nº 
34/2007, conforme proposto pela SELEP. Cientifique-se o(a) servidor(a) de que em sua Declaração de Imposto de 
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Renda/Ano Base/2012, deverá constar o(s) nome(s) de seu(s)(ua)(uas) dependente(s), bem como de que, caso 
este(a)(s)(as) passe(m) a auferir rendimentos que ultrapassem o limite de isenção ou ocorra qualquer modificação 
referentes à Declaração, fl. 08, deverá requerer exclusão na sua relação de dependente(s) para fins de Imposto de 
Renda. 
 
Processo: 600/2012    Interessada:Sonia Regina Borges dos Santos   Assunto: Licença pra tratamento de saúde  
Ante a manifestação da SELEP, defiro o pedido de licença para tratamento de saúde, formulado pela servidora 
SONIA REGINA BORGES DOS SANTOS, requisitada de outro órgão (CLT), no período de 25/01/2012 e 
26/01/2012 (02 dias), tendo em vista a concordância do(a) superior(a) hierárquico(a) do(a) requerente, fl. 07 e a 
homologação do atestado médico pela perita oficial desta Seccional (fl. 08), nos termos dos artigos 202 e 203 da 
Lei nº 8.112/90, com redação dada pelas de nºs 9.527/97 e 11.907/2009, c/c o disposto na Resolução nº 159/2011 
do CJF e com a Portaria nº 34/2007-DIREF/BA. 
 
Concessão por Serviço Eleitoral 
Fundamento: Art. 98 da Lei nº 9.504/97, c/c a Portaria nº 54/2004. 

Processo Servidor Cargo/Função Lotação Período Saldo 
(dias) 

5408/2010 Lícia da Rocha Ramos Bezerra Técnico Judiciário 1ª Vara 23/03/2012 03 
1006/2012 Marcos Antônio de Oliveira Aguiar Técnico Judiciário SECAD 03/2/2012 e 22/2/2012 00 
0021/2000 Rosemary Gonçalves da Silva Técnico Judiciário 8ª Vara 7 a 9/3/2012; 2 e 

3/4/2012 
28 

 
Cancelamento de Concessão por Serviço Eleitoral 
Fundamento: Art. 98 da Lei nº 9.504/97, c/c a Portaria nº 54/2004. 

Processo Servidor Cargo/Função Lotação Período(s) 
cancelado(s) 

Saldo 
(dias) 

7788/2008 Cristina Furtado da Conceição Técnico Judiciário 21ª Vara 28/03/2012 05 
5.692/2010 Rosana Carla Arruda Mendonça Analista Judiciário CEMAN 22/02/2012 11 

(*) Republicação por ter sido divulgado incorretamente no Boletim Interno Informativo nº 035/2012, de 28/02/2012. 
 
Licenças - Tratamento de saúde 
Fundamento: Arts. 202 e 203 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pelas Leis de nºs 9.527/97 e 11.907/2009, c/c o disposto na Resolução 
159/2011- do CJF e com a Portaria 34/2007. 

Processo Servidor Cargo/Função Período 

2876/2010 Daiana Garcia da Silva Boccanera Analista Judiciário 23/2/2012 a 9/3/2012 
1185/1996 Jasson Guia de Brito Filho Analista Judiciário 23/2/2012 a 23/3/2012 
0348/1997 Laura Ondina Urbano de Sousa Darzé Técnico Judiciário 24/2/2012 a 28/2/2012 

 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS 
Processo: 4.909/10   Interessado:Luiz Carlos Souza Vasconcelos     Assunto: Licença Capacitação 
DESPACHO DO DIRETOR DO NUCRE: “DEFIRO a alteração do período de licença capacitação formulado pelo 
servidor LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS, anteriormente marcado para o período de 27/02 a 27/03/2012 - 
30 (trinta) dias, para ser usufruído no período de 09/04 a 08/05/2012 - 30 (trinta) dias”.  
 
 
III - ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL   
 
1. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 40, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
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. 2089/2011-JFBA, RESOLVE, a 
partir desta data: I – DESIGNAR, por indicação da Direção do NUASG, o servidor SOLONEY LOPES VALOIS, 
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Auxiliar Judiciário/Administrativa (Carpintaria e Marcenaria), para acompanhar junto à empresa DISQUE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (Ata de Registro de Preços n. 06/2012) a aquisição de materiais de 
construção diversos, ficando responsável pelo fiel cumprimento das disposições contidas na citada Ata, originada 
do Pregão Eletrônico n. 70/2011, sendo substituído, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor 
ERENILSON SOUSA DE OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário/Administrativa (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. Portarias  
 
PORTARIA Nº 005, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 
O Doutor PEDRO ALBERTO CALMON HOLLIDAY, MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Ilhéus, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 079, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
CONSIDERANDO a Resolução nº. 63, de 16/12/2008, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema 
Nacional de Bens Apreendidos – SNBA; CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar as informações sobre 
os bens apreendidos em procedimentos criminais, inclusive para possibilitar a extração de dados estatísticos e a 
adoção de políticas de conservação e administração desses bens, até a sua destinação final; CONSIDERANDO o 
que dispõe a CIRCULAR/COGER/N.04, de 04/02/2009 e art. 3º da Resolução nº. 63, de 16/12/2008, do Conselho 
Nacional de Justiça; RESOLVE: I – INDICAR os servidores abaixo relacionados para inserção de dados no 
Sistema Nacional de Bens Apreendidos – SNBA, hospedado no sítio do Conselho Nacional de Justiça 
(HTTP://www.cnj.jus.br), enquanto o sistema da Justiça Federal é adaptado para fazer a migração automática das 
informações, a saber:   . 
Servidor CPF e-mail Lotação 
Luiz Carlos Souza Vasconcelos 258.015.975-49 luiz.vasconcelos@trf1.jus.br Diretoria 
Iacyra Castro do Nascimento 213.801.555-68 iacyra.nascimento@trf1.jus.br Gabinete 
Renata de Oliveira Perdiz Büttenbender 446.796.292-15 renata.buttenbender@trf1.jus.br SEPOD/PENAL 
Samia de Souza Lopes 031.937.575-78 samia.lopes@trf1.jus.br SEPOD/PENAL 

II – As informações deverão ser inseridas no sistema sempre até o último dia útil do mês seguinte ao da 
distribuição em que houver a apreensão. III – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. III – 
PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE. Oficie-se à COGER para o cadastramento dos servidores supra.
    
 
2. Despachos 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRECÊ 
Processo: 1.216/2012-IEE Interessada: Paloma Galvão da Silva Amorim Assunto: Concessão Serviço Eleitoral 
Ante a informação da SESAP e com base no quanto disposto no inciso III do art. 6º da Resolução n. 79/2009-
CJF, defiro o direito de dispensa em dobro, em razão dos dias de serviços prestados à Justiça Eleitoral, nas 
eleições de 2010, para gozo nos dias 02 e 03/04/2012, ficando com o saldo de 04 (quatro) dias a compensar, 
nos termos do artigo 98 da Lei n. 9.504/1997, c/c a Resolução TSE n. 22.747/2008, Portaria n. 54/2004 e 
decisões proferidas pelo TRF 1ª Região nos PAs 3.577/2003, 3.739/2003, 4.150/2003, 3.366/2004, 3.446/2004 e 
3448/2004. 

 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 
 


