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I – ATOS DA DIREÇÃO DO FORO 
 
1. Portarias  
 
Portaria 045 
Cria o Centro de Arte e Cultura da Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia e aprova o seu regulamento. 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, IRAN ESMERALDO 
LEITE, no uso de suas atribuições legais, e, Considerando a importância da utilização das instalações da Justiça 
Federal para a realização de atividades sócio-culturais voltadas para a comunidade interna e externa e a 
necessidade de disciplinar a referida utilização, RESOLVE: I – Criar o Centro de Arte e Cultura da Justiça Federal 
- Seção Judiciária da Bahia, com o objetivo de promover manifestações artísticas, eventos literários e culturais que 
contribuam para o enriquecimento sócio-cultural da comunidade em geral, e aprovar seu regulamento, conforme 
anexo desta Portaria. II – Disciplinar a utilização do Centro de Arte e Cultura da Justiça Federal da Seção 
Judiciária da Bahia, através do Regulamento anexo a esta Portaria. III – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
ANEXO I DA PORTARIA Nº. 045/2015. 
 
REGULAMENTO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA 
BAHIA 
I – Das Disposições Gerais 
Art. 1º - O Centro de Arte e Cultura da Seção Judiciária da Bahia promoverá manifestações artísticas, eventos 
literários e encontros culturais e destinará espaços para a sua realização. 
 
II – Da Administração do Centro de Arte e Cultura 
Art. 2º - O Centro de Arte e Cultura é administrado pela Diretoria do Foro. 
§ 1º - Para a realização de eventos, não poderão ser destinados espaços que prejudiquem o funcionamento dos 
serviços e o trânsito das pessoas. 
§ 2º - Os locais reservados para os eventos do Centro de Arte e Cultura serão definidos pela Diretoria do Foro, 
observada a conveniência da Administração. 
 
III – Da Coordenação dos Eventos 
Art. 3º - A coordenação e a organização dos eventos realizados no Centro de Arte e Cultura da Seção Judiciária 
da Bahia é de responsabilidade da Seção de Comunicação Social, que terá a parceria do Núcleo de 
Administração de Serviços Gerais. 
Art. 4º - Caberá à Seção de Comunicação Social: 

a. Gerenciar as atividades do Centro de Arte e Cultura, no que se refere ao planejamento e à organização 
dos eventos; 

b. Receber as solicitações para a realização de eventos, examinando-as previamente e submetendo-as à 
apreciação da Comissão Cultural; 

c. Organizar o calendário anual de eventos do Centro de Arte e Cultura, que deverá ser homologado pelo 
Juiz Federal Diretor do Foro; 

d. Proceder à divulgação do processo seletivo anual para os eventos do Centro de Arte e Cultura; 
e. Manter cadastro atualizado de expositores; 
f. Emitir certificados de participação; 
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g. Manter arquivo dos eventos realizados; 
h. Proceder à divulgação dos eventos nos diversos meios de comunicação internos e externos; 
i. Criar peças promocionais e informativas referentes aos eventos, de acordo com os materiais disponíveis 

na Seção Judiciária da Bahia; 
j. Planejar e confeccionar, utilizando meios eletrônicos, os convites destinados à divulgação dos eventos do 

Centro de Arte e Cultura; 
k. Expedir, através de correio eletrônico, os convites supracitados; 
l. Encaminhar para tombamento patrimonial as obras de arte doadas pelos expositores, para a constituição 

do acervo artístico da Seção Judiciária da Bahia. 
Art. 5º - Caberá ao Núcleo de Administração de Serviços Gerais: 

a. Executar os serviços gerais referentes à montagem e organização das exposições e outros eventos do 
Centro de Arte e Cultura; 

b. Zelar pela segurança das instalações durante os eventos do Centro de Arte e Cultura; 
Art. 6º - Fica instituída a Comissão Cultural para análise e julgamento das propostas referentes à utilização do 
Centro de Arte e Cultura, a ser designada pela Diretoria do Foro, por meio de portaria. 
  
IV – Do Funcionamento do Centro de Arte e Cultura 
Art. 7º - A regulamentação detalhada da participação dos artistas neste Centro será objeto do Edital Anual do 
Centro de Arte e Cultura, a ser divulgado exclusivamente nas páginas eletrônicas (internet e intranet) da Seção 
Judiciária da Bahia. O referido edital também deverá estar disponível na Seção de Comunicação Social. 
Art. 8º - A utilização do Centro de Arte e Cultura não acarretará ônus para o solicitante – este, porém, obriga-se a 
doar uma de suas peças para o acervo artístico da instituição, ou, em se tratando de evento literário, 2 (dois) 
exemplares de livros, em lançamento, para composição do acervo da Biblioteca da Seção Judiciária da Bahia. 
§ 1º - A doação será efetivada logo após a exposição ou evento literário, através de Termo de Doação, preparado 
e devidamente classificado no plano de contas pela Secretaria Administrativa, constando o valor da peça e o seu 
oferecimento. 
§ 2º - A peça a ser doada será escolhida pelo próprio expositor, dentre aquelas a serem apresentadas na 
exposição, ou alguma outra do acervo do artista, de tamanho e qualidade similares àquelas expostas. 
§ 3º - A obrigatoriedade constante deste artigo poderá ser dispensada pelo Diretor do Foro. 
Art. 9º - O Diretor do Foro poderá, a qualquer tempo, por razões devidamente motivadas, determinar o 
cancelamento da autorização dada, bem como a suspensão da exposição, sem que isso gere direito a 
indenizações. 
Art. 10º - Danos porventura causados ao patrimônio do Centro de Arte e Cultura serão de responsabilidade do 
solicitante. 
Parágrafo Único – O responsável por danos deverá proceder ao total ressarcimento do débito existente. 
Art. 11º - A Justiça Federal não se responsabiliza por danos, extravios ou furtos das obras expostas nas suas 
instalações, as quais devem ser seguradas pelo solicitante. 
Parágrafo Único – Caso o solicitante prefira não proceder ao seguro das obras, deverá assinar termo de 
responsabilidade. 
Art. 12º - A Justiça Federal emitirá certificado alusivo à exposição, dele constando o nome do autor, nome da 
mostra e outros dados relevantes. 
Art. 13º - Fica vedada a realização de eventos que tenham finalidade política ou ideológica ou que, de algum 
modo, atentem contra a moral e os bons costumes. 
  
V – Das Disposições Finais 
Art. 14º - Os expositores/escritores contemplados com Centros para exposições artísticas ou lançamentos 
literários deverão cumprir rigorosamente as normas contidas neste Regulamento e no Edital Anual do Centro de 
Arte e Cultura, bem como as orientações que vierem a ser transmitidas pela Diretoria do Foro por intermédio da 
equipe da Seção de Comunicação Social e/ou Núcleo de Administração de Serviços Gerais. 
Art. 15º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor do Foro desta Seccional. 
Art. 16º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
2. 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 
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Processo 
 

Supr. Servidor favorecido Destinação Valor 
(em R$) 

Prazo para 
aplicação 

Prazo para 
comprovação 

1958-
75.2015.4.

01.8004 
14/15 Waldner de Arruda 

Maribondo 

Material de consumo 
Pessoa Física 
Pessoa Jurídica 

1.150,00 
700,00 

1.150,00 
12/07/2015 11/08/2015 

4127-
35.2015.4.

01.8004 
28/15 Tereza Cristina Gasse  

de Carvalho 

Material de consumo 
Pessoa Física 
Pessoa Jurídica 

2.500,00 
1.000,00 
500,00 

124/07/2015 11/08/2015 

 
II – ATOS DA DIREÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
1. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 98, DE 18 DE MAIO DE 2015. 
O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA – SECAD, DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA, EM EXERCÍCIO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria nº. 649, de 08/10/08, alterada pela Portaria 
nº. 668, de 17/10/08, e pela Portaria nº. 109, de 19/07/13, todas da Direção do Foro deste Órgão, e considerando 
o que consta na Portaria nº. 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 nos Processos Administrativos SEI nº. 2965-
05.2015.4.01.8004-JFBA e nº. 2972-94.2015.4.01.8004-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I   –    REVOGAR a 
Ordem de Serviço n°. 126/2012. II – DESIGNAR, por indicação da Direção do NUCJU e do NUCOD, o servidor 
VICENTE PAULO MAGALHÃES FILHO, Técnico Judiciário/ Administrativa, para atuar como executor dos 
Contratos nº. 64/2012 e nº. 65/2012, celebrados entre esta Seccional e a empresa AVANT INFORMÁTICA LTDA, 
que tratam da prestação de serviços de digitalização, ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado 
contrato, sendo substituído, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor KLEBER CORREIA 
PORTELA, Técnico Judiciário / Administrativa. III – Os servidores aqui designados deverão observar as 
disposições do Manual do Gestor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8666/1993 (capítulo III) e 4320/1964 
(§2º do art. 63) e da Instrução Normativa 02/2008-MPOG, em especial o seu Anexo IV – Guia de Fiscalização dos 
Contratos, 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 nº 8.112/90, art. 116, inciso III. 
 
III – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Despachos 
 
DECISÃO DO NUCRE Nº 0629807: Ante o proposto pela SELEP, defiro o requerimento do servidor KABIR VIDAL 
PIMENTEL DA SILVA, matrícula nº BA2000122, de inclusão de sua dependente para efeito de abatimento do 
Imposto de Renda na fonte, nos termos dos artigos 4º, III, 8º, II, “c” e 35,  III, da Lei nº 9.250/1995 c/c o Decreto nº 
3000/1999 e a Portaria nº 34/2007-DIREF/BAHIA, conforme as informações a seguir: Dependente: Sandra 
Regina Gomes Vidal; Filiação: Perfecto Poceiro Vidal e Josepha Ribeiro Gomes; Naturalidade: Salvador - Ba; 
Grau de parentesco: mãe; Data de Nascimento: 10/04/1964; Imposto de Renda: Início (Junho/2015); e sem 
término previsto. 
Por meio da publicação deste despacho no Boletim Interno Informativo, fica a parte interessada cientificada de que 
na Declaração de Imposto de Renda do ano seguinte deverá constar o nome de seu dependente e de que, caso 
este passe a auferir rendimentos que ultrapassem o limite de isenção ou ocorra qualquer modificação na 
declaração, deverá requerer a exclusão do mesmo na sua relação de dependentes para fins de Imposto de 
Renda. 
 
IV – ATOS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Portarias  
 
PORTARIA Nº 01, DE 18 DE MAIO DE 2015. 
A Juíza Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna, Seção Judiciária da Bahia DRª. MAÍZIA 
SEAL CARVALHO PAMPONET, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 120 do 
Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, da Corregedoria–Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª 
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Região, bem como a designação da 9ª Inspeção Ordinária desta 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária a 
realizar-se no período de 15 a 19 de junho de 2015, RESOLVE: CONVOCAR todos os servidores lotados na 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna, Seção Judiciária da Bahia para auxiliarem na execução dos 
serviços da 9ª Inspeção Ordinária, devendo comparecer à sala de audiências, no dia 15 a 19 de junho de 2015, às 
14horas, para participar da solenidade de abertura dos trabalhos. 
 
2. Editais  
 
EDITAL N. 05/2015 
Considerando os termos do Edital 04/2014 e do Edital 04/2015, a COMISSÃO DA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
DE DIREITO 2014, no legítimo exercício de suas atribuições, faz saber que, avaliando o conteúdo dos 
documentos apresentados pelas candidatas, BRENDA CAVALCANTI ALVES e CLARA CLARISSE FIRMINO DE 
JESUS, após análise minuciosa dos critérios elencados para fins de desempate assinalados no bojo do Edital nº 
04/2015 de 13/05/2015, a candidata BRENDA CAVALCANTI ALVES fica convocada para comparecer à sede da 
Subseção Judiciária de Paulo Afonso, a fim de dar prosseguimento ao programa de estágio.    
Paulo Afonso-BA, 19/05/2015. 
Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu 
Diretor da Subseção Judiciária de Paulo Afonso 

 
EDITAL DE INSPEÇÃO Nº 001/2015 
Prazo: 15 (quinze) dias 
A Juíza Federal KARIN ALMEIDA WEH DE MEDEIROS, titular da 1ª Vara Federal e do 1º Juizado Especial 
Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, em cumprimento ao disposto no art. 13, incisos III e IV, da 
Lei n. 5.010, de 30/05/66 e nos artigos 114 a 129 do Provimento n. 38, de 12 de junho de 2009, com a redação 
dada pelo Provimento n. 39, de 03 de novembro de 2009, da Egrégia Corregedoria-Geral do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. RESOLVE  Publicar o presente EDITAL DE INSPEÇÃO, que observará as seguintes 
normas: 

Art. 1º A Inspeção Anual Ordinária nos serviços da 1ª Vara Federal e do 1º Juizado Especial Federal 
Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana realizar-se-á no período de 08/06/2015 a 12/06/2015, no 
horário das 09 (nove) às 19 (dezenove) horas;  

Art. 2º Serão inspecionados: 
I) os bens públicos da 1ª Vara, tais como móveis, utensílios, equipamentos, maquinários e veículo que 

lhe são afetos;  
II) os livros e pastas obrigatórios; 
III) os processos em tramitação na Secretaria da 1ª Vara Federal e do 1º JEF Adjunto, excluindo-se, 

nos termos do art. 122, § 1º, do Provimento COGER n. 38/2009, de 12/06/2009:  
a) os movimentados pelos magistrados (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e 

pelo diretor de secretaria (atos ordinatórios) nos últimos noventa dias; 
b) as execuções fiscais com carga para o exequente há menos de noventa dias, tomando-se como 

referência a data de início dos trabalhos; 
c) sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 40 da Lei 6.830/1980 e 265 e 791 do Código de 

Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei; 
d) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 
e) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de 

contrarrazões ou remessa para o Tribunal; 
f) distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 
g) que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo; 
h) com audiência designada; 
i) aguardando pagamento de precatório e RPV. 
Parágrafo único - Serão obrigatoriamente inspecionados: as ações civis públicas, as ações 

populares, os mandados de segurança coletivos, as ações de improbidade administrativa e processos criminais 
com réus presos (art. 122, §3º do Provimento Consolidado). 

Art. 3º - O Ministério Público Federal – Procuradoria da República, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Defensoria Pública da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, todos no município de Feira de 
Santana, bem como a Advocacia-Geral da União – Procuradoria da União na Bahia são convidados para 
acompanhar os trabalhos. 

Art. 4º - Os autos que serão objetos da inspeção não poderão ser retirados da Secretaria a partir do 
dia 01/06/2015, inclusive. 

Art. 5º Os processos que serão objetos da inspeção e que estiverem em poder das partes, deverão 
ser devolvidos à Secretaria até o dia 01/06/2015. 
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Art. 6º No período de realização da inspeção não serão realizadas audiências, salvo aquelas já 

designadas ou para evitar perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção, preservados os 
trabalhos da Distribuição e apreciação de pedidos urgentes. 

Art. 7º Ficam os prazos suspensos durante o período da Inspeção e aqueles em curso serão 
restituídos pelo que sobejar, após o dia 12/06/2015. 

Art. 8º Os trabalhos de inspeção instalar-se-ão às 14 horas do dia 08 de junho de 2015, na 
Secretaria deste Juízo, situada na Rua Turquia, S/Nº, PONTO CENTRAL, nesta Cidade, telefones (0xx75) 3221-
6274. 

Art. 9º As reclamações das partes poderão ser apresentadas junto à Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal da Primeira Região, em Brasília/DF ou pelo e-mail: ouvidoria.judicial@trf1.jus.br.  
 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 


