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I – ATOS DE JUÍZES DE VARA 
 
1. Portarias  
 
PORTARIA Nº �03/2014 – 10ª VARA 
O Juiz Federal EVANDRO REIMÃO DOS REIS, da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 5.010, de 30.06.66, CONSIDERANDO os princípios constitucionais da razoável 
duração do processo e da celeridade processual, inscritos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Política; 
CONSIDERANDO que aos servidores podem ser delegadas atribuições para a prática de atos de mero expediente 
sem caráter decisório, conforme o artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal, e artigo 162, § 4º, do Código de 
Processo Civil; CONSIDERANDO que os atos de mero expediente, não sujeitos a recursos, podem ser praticados 
pelo Diretor de Secretaria sem prejuízo de verificação de sua exatidão pelo Juiz Federal, o qual, inclusive, fica 
responsável pelos atos até mesmo para fins de correição parcial, ex vi do artigo 132, §§ 1º e 2º, do Provimento 
COGER nº 38/2009, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; R E S O L V E  
Artigo. 1º. Delegar temporariamente ao Diretor de Secretaria da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia a 
prática dos atos ordinatórios especificados nesta portaria, desprovidos de conteúdo decisório, sem prejuízo de ser 
revistos pelo Juiz Federal, de ofício ou a requerimento da parte. 
Parágrafo único. Compreendem os atos sem conteúdo decisório e não sujeitos a recurso aqueles realizados 
objetivando instar as partes, procuradores ou auxiliares a promover o andamento do processo, mediante qualquer 
modalidade de intimação ou remessa de autos. 
Artigo 2º. Pelo Diretor de Secretaria serão adotadas as providências necessárias para citação da parte ré nos 
processos de rito ordinário, expedição de mandado de pagamento nas ações monitórias e notificação/intimação 
nos mandados de segurança, exceto na hipótese de existirem irregularidades processuais a ser sanadas, inclusive 
quanto à observância dos artigos 282 e seguintes, do Código de Processo Civil, no que se refere à petição inicial, 
quando os autos deverão ser conclusos ao Juiz Federal para apreciação. 
Parágrafo único. Se a parte formular pedido de antecipação de tutela, de liminar ou qualquer outro requerimento 
que enseje a prática de ato decisório, inclusive requerimento de assistência judiciária gratuita, o processo será 
imediatamente encaminhado ao Juiz Federal. 
Artigo 3º. Apresentada contestação pela parte ré, informações pela autoridade coatora, embargos em ação 
monitória ou impugnação aos embargos à execução, e não havendo requerimento pendente de exame pelo 
magistrado, deverá o Diretor de Secretaria: 
a) nos processos de rito ordinário, determinar à parte autora que se manifeste sobre a contestação e, se for o caso, 
documentos apresentados, inclusive, de logo, dizer se tem provas a produzir. Em seguida, será a parte ré também 
intimada quanto à produção de provas; 
b) nos mandados de segurança, providenciar a intimação do Ministério Público Federal, para fins do artigo 12, da 
Lei nº 12.016/2009; bem como a inclusão do representante judicial da autoridade coatora no polo passivo da 
demanda, se assim for requerido, conforme o artigo 7º, inciso II, da referida lei; 
c) nos embargos à monitória, determinar ao autor/embargado que se manifeste sobre a defesa apresentada, 
informando, inclusive, se há possibilidade de acordo e se as partes têm interesse em produzir provas; 
d) nos embargos à execução, intimar as partes para especificar as provas que tiverem. 
Parágrafo único. A juntada de petições/documentos e a vista obrigatória independem de despacho do Juiz, 
devendo ser praticados de ofício pelo Diretor de Secretaria. 
Artigo 4º. Nos processos em que o Juiz determinar a realização de prova pericial, apresentado o laudo em Cartório, 
deverá o Diretor de Secretaria determinar: 
a) que o perito responda integralmente aos quesitos, na hipótese de ser certificado que algum deles não foi 
respondido; 
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b) sejam adotadas as providências necessárias para liberação dos honorários periciais, caso o laudo esteja em 
ordem e a parte que requereu a perícia não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, quando o pagamento 
da verba somente poderá ser feito após a manifestação das partes e complementado o trabalho pelo expert; 
c) vista às partes para se manifestar sobre o laudo pericial, alertando-as de que, se houver assistente técnico, 
estes deverão se pronunciar no prazo comum de dez dias. 
Artigo 5º. Proferida sentença, não havendo interposição de recurso e após certificado o trânsito em julgado, a parte 
interessada será intimada para dar início ao cumprimento da sentença, se existir título judicial para tanto. Caso 
contrário, os autos serão arquivados independentemente de despacho. 
Artigo 6º. Devolvidos autos pelo Tribunal, sendo mantida ou reformada a sentença, o Diretor de Secretaria dará 
conhecimento às partes do retorno dos autos para requerer o que entender de direito no prazo de vinte dias.  
§ 1º. Sem manifestação da partes, os autos serão remetidos ao arquivo. 
§ 2º. No caso de anulação da sentença, os autos serão conclusos ao Juiz Federal. 
Artigo 7º. Poderão, ainda, ser praticados atos ordinatórios para: 
a) intimar as partes com vistas a comprovar o levantamento de quantias decorrentes de depósitos judiciais ou a 
RPV’s e precatórios, desde que o pagamento tenha sido previamente autorizado pelo Juiz da causa; 
b) diligenciar junto a escrivães ou diretores de Varas estaduais e federais o cumprimento e devolução de cartas 
precatórias quando excedido o prazo para atendimento do ato deprecado. 
c) reiterar ofícios e intimações para cumprimento de despachos, desde que não tenham como destinatário 
membros do Tribunal e autoridades de todos os poderes que recebam tratamento protocolar igual ou superior ao 
dispensado a juízes de primeiro grau (artigo 135, do Provimento COGER nº 38/2009).   
Artigo 7º. Esta portaria tem caráter experimental e terá validade de 07 de janeiro de 2015 a 05 de fevereiro de 
2015. Cientificados o Diretor de Secretaria e os servidores, cumpra-se. 
 

    

II – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Portarias  
 
PORTARIA NUCRE Nº 010/2015 
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 GABJU nº. 01/2015, de 07 de janeiro de 2014, 
do Juiz Federal da 13ª Vara Federal, RESOLVE: I - DESIGNAR o servidor GABRIEL FONTES DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 2000627, Analista Judiciário, Área Judiciária, servidor  removido SINAR, do quadro do TRF4, para 
exercer a substituição da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Processamentos e 
Procedimentos Diversos da Secretaria da 13ª Vara, no período de 07/01/2015 a 05/02/2015. 
 
PORTARIA NUCRE Nº 011/2015 
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 N. 37/2014 - Gabinete, de 10 de outubro de 
2014, dos Juízes Federais Substitutos no exercício da titularidade da 17ª Vara Federal e da 3ª Vara da SSJFSA, 
do Juiz Federal Titular da 3ª Vara da SSJFSA e da Juíza Federal Diretora do Foro da SSJFSA, RESOLVE: I - 
DISPENSAR a servidora ADRIANA PINHO JOAZEIRO, matrícula nº 392303, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
servidora do quadro desta seccional, da titularidade da função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do 
Gabinete do Juiz Federal Substituto da 17ª Vara. II - DESIGNAR a servidora MILENA VINHAS DA SILVA, 
matrícula nº 2000356, Analista Judiciário, Área Judiciária, servidora do quadro desta seccional, para exercer a 
titularidade da função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 17ª 
Vara. 
 
PORTARIA NUCRE Nº 012/2015 
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 N. 001/2015-DIRUJ/2V, de 08 de janeiro de 
2015, do Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da 2ª Vara Federal e 2º JEF-Adjunto SSJ/Feira de 
Santana/BA, RESOLVE: I - DISPENSAR a servidora CÍNTIA ARAÚJO LIMA, matrícula nº 396603, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, servidora do quadro desta seccional, da titularidade da função comissionada de 
Assistente Adjunto III (FC-03) do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Feira de Santana e da substituição automática da função comissionada de Supervisor (FC-05) da 
Seção de Processamentos e Procedimentos Diversos da Secretaria da referida Vara. II - DESIGNAR a servidora 
BETÂNIA RIBEIRO MOREIRA, matrícula nº 2000714, Analista Judiciário, Área Judiciária, servidora do quadro 
desta seccional, para exercer a substituição automática da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção 
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de Processamentos e Procedimentos Diversos da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de 
Santana. 
 
PORTARIA NUCRE Nº 013/2015 
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 na PORTARIA Nº 3, de 06 de janeiro de 2015, do 
Presidente do TRF1, RESOLVE: I - REVOGAR a PORTARIA NUCRE Nº 008/2015, de 09/01/2015, publicada no 
BII Nº 006/2015, de 09/01/2015, que trata da designação da servidora MILENA VINHAS DA SILVA, matrícula nº 
2000356, Analista Judiciário, Área Judiciária, servidora do quadro desta seccional, para o exercício da titularidade 
da função comissionada de Assistente Adjunto II (FC-02) do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria da 3ª 
Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana. 
 
PORTARIA NUCRE Nº 014/2015 
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 ATO PRESI 2348 de 18 de dezembro de 2014, do 
Presidente do TRF1, RESOLVE: I - DISPENSAR o servidor MARCOS DOS SANTOS CABRAL, matrícula nº 
2000265, Técnico Judiciário, Área Administrativa, servidor do quadro desta seccional, da titularidade da função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Suporte Judicial, da Diretoria da Subseção Judiciária 
de Campo Formoso, com efeito retroativo a 07/01/2015. 
 
2. Despachos 
 
Ante a manifestação da Perícia médica oficial, defiro a Licença para Tratamento da Própria Saúde, requerida pelo 
servidor PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, matrícula nº 2000706, no período de 12/12/2014 a 15/12/2014 (04 
dias), nos termos do art. 202 e 203 da Lei nº 8.112/1990, alterada pela Lei nº 9.527/1997 c/c a Resolução nº 
159/2011 do CJF e com a Portaria n. 34/2007 da DIREF/BA. 
 
Ante o exposto, acolho a proposta da Seção de Legislação de Pessoal e determino o encaminhamento dos autos 
à Seção de Cadastro de Pessoal para registrar nos assentamentos funcionais do servidor EMERSON 
CONCEIÇÃO FRAGA SENA a sua união estável com a Sra. Margara Nanci Carneiro Oliveira, nos termos do art. 
3º, §§ 1º e 2º e incisos V e VI da Resolução 02/2008 do CJF c/c a Portaria nº 34/2007 da DIREF/BA. 
 
 
III – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Portarias  

 
PORTARIA N. 001, DE 09 DE JANEIRO DE 2015. 
A DOUTORA GABRIELA SILVA MACÊDO, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento/COGER n. 38, de 
12/06/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional da 1ª Região, Considerando a necessidade imperiosa do 
serviço, uma vez que não há servidor autorizado para dirigir o carro oficial durante os afastamentos do agente de 
segurança. RESOLVE: I- Designar os servidores LUIZ CARLOS DOS SANTOS BARRETO para, nos afastamentos 
e impedimentos do agente de segurança deste Juízo Federal, dirigir o carro oficial. II – Revogo as Portarias nº 
001/2014 

 
2. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 011/2015, DE 07 DE JANEIRO DE 2015 
A JUÍZA DIRETORA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ-BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo disposto na Portaria n. 649, de 08/10/2008, alterada pela Portaria n. 205, de 25/11/2010 – ambas da Direção 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia – 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. 6384/2013-JEE, RESOLVE, a partir desta dataI – DESIGNAR, por 
indicação da Direção da Secretaria da Vara, o servidor Rozanio Gomes de Lima, ba604303, Técnico Judiciário, 
para acompanhar junto à empresa ÁGUA JÁ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ n. 11.889.431/0001-77, 
o contrato nº 086/2014, que trata do fornecimento de água mineral em 2015 para a Subseção Judiciária de Jequié, 
ficando responsável pelo fiel cumprimento das disposições contidas naquele instrumento, sendo substituído, nos 
seus afastamentos e impedimentos legais, pela servidora Iris Conceição Santos da Silva, ba603803, Analista 
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Judiciário. 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, as determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da 
Direção do Foro da 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. 
 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 


