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PRESIDÊNCIA 

 

Atos do Presidente 

 

Portarias 

 

PORTARIAS DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 

Nº 391 – 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13 da 
Resolução n.º 21.832/04, do Tribunal Superior Eleitoral, e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo Digital nº 9225/2015, 
RESOLVE: 
Designar, a partir de 21.7.2015, ANDRÉ LUIZ BASTOS CORDEIRO, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe 
A, Padrão 4, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a 
Função Comissionada – FC-01, de Chefe de Cartório da 75ª Zona 
Eleitoral, com sede na Comarca de Barreiras. 
 
Nº 402– 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE: 
Designar MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE ANDRADE e MARIA 
DO SOCORRO CARVALHO CRUZ MEDEIROS DE ALMEIDA 
GOUVEIA para atuarem como primeira e segunda substitutas, 
respectivamente, do presidente da Comissão de Chefes de Cartório 
da Capital, instituída através da Portaria nº 159, de 29.4.2015, 
publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 5.5.2015, durante seus 
afastamentos legais. 
Em 15 de outubro de 2015 
Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE 
Presidente 
 

PORTARIAS DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 

Nº 404 – 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13 da 
Resolução n.º 21.832/04, do Tribunal Superior Eleitoral, e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo Digital nº 7730/2015, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar, a partir de 3.7.2015, HUGO LEONARDO ALVES 
NÓBREGA da Função Comissionada – FC-01, de Chefe de Cartório 
da 98ª Zona Eleitoral, com sede na Comarca de Cotegipe. 
Art. 2º Designar, a partir de 3.7.2015, CECILIA FELIPE DA SILVA 
AGUIAR, Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível Superior, Classe 
A, Padrão 1, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a 
Função Comissionada – FC-01, de Chefe de Cartório da 98ª Zona 
Eleitoral, com sede na Comarca de Cotegipe. 
 
 
 

Nº 405– 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13 da 
Resolução n.º 21.832/04, do Tribunal Superior Eleitoral, e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo Digital nº 8353/2015, 
RESOLVE: 
Designar, a partir de 21.7.2015, ÉRIKA DOMINGUES DE OLIVEIRA, 
Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível Superior, Classe B, Padrão 
10, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função 
Comissionada – FC-01, de Chefe de Cartório da 196ª Zona Eleitoral, 
com sede na Comarca de Retirolândia. 
Em 16 de outubro de 2015 
Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE 
Presidente 
 

PORTARIA Nº 407, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 

Dispõe sobre o aproveitamento das vagas de lotação dos cartórios 
eleitorais, do interior do Estado, decorrentes de claros de lotação, 
nos processos seletivos de remoção. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais e regimentais e com 
fulcro, nos autos do Processo n.º 154-20.2013.6.05.0000 – Proc. 
Administrativo – CL 26, 
CONSIDERANDO a ausência do quantitativo mínimo de servidores 
efetivos, nas zonas eleitorais, decorrente dos claros de lotação; 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o equilíbrio da força 
de trabalho, nas zonas eleitorais, mais críticas, provendo-as de 
servidores efetivos, 
RESOLVE: 
Art. 1º Serão consideradas vagas de lotação, a serem preenchidas, 
por processo seletivo, aquelas surgidas, em decorrência de novos 
cargos efetivos, criados por lei, as decorrentes de vacância de cargo 
efetivo, assim como aquelas, oriundas dos claros de lotação, 
circunscritas, neste último caso, aos cartórios eleitorais do interior do 
Estado. 
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considerar-se-á claro de lotação a 
lacuna deixada, em decorrência da saída do servidor, por decisão 
administrativa, ou judicial, de uma determinada unidade, ou mesmo 
do Tribunal, sem que tenha havido a vacância do cargo efetivo, em 
razão de hipóteses previstas, na Lei n.º 8.112/1990, em seus artigos 
36, parágrafo único, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, 84 e seus 
parágrafos, 93 e seus incisos, e nas situações de vacância de cargo, 
ocupado por servidor removido, por permuta, pertencente a outro 
Tribunal Eleitoral, assim como nas hipóteses de deslocamento de 
servidor, determinado, exclusivamente, por força de decisão judicial, 
em situações que não se enquadrem nos dispositivos anteriores. 
§ 1º Serão disponibilizados, no processo seletivo de remoção, os 
claros de lotação existentes, em zonas eleitorais, que possuam: 
I – dois claros de lotação e/ou; 
II – três ou mais municípios integrantes. 
§ 2º No caso de remoção do servidor para um claro de lotação, este 
será deslocado para sua zona de egresso. 
§ 3º Não será aplicada a norma do § 1º na hipótese de zonas 
eleitorais, que possuam, em seu quadro funcional, servidor efetivo, 
mesmo que em caráter provisório. 
Art. 3º Caso haja o retorno do servidor, após sua lotação ter sido 
provida, em concurso interno de remoção, sua nova lotação 
ocorrerá, em qualquer zona eleitoral, do interior do Estado na qual 
exista vaga, de claro, ou lotação, disponibilizada e não preenchida, 
no último concurso de remoção, sendo-lhe facultada opção de 
escolha, caso haja mais de uma unidade cartorária, nesta situação. 
§ 1º Não tendo sido disponibilizado o claro de lotação, o retorno dar-
se-á, na zona eleitoral de egresso do servidor deslocado. 
§ 2º Escolhida zona eleitoral, com vaga de lotação, esta passará 
para uma das zonas eleitorais, na qual restem claros de lotação, 
observando-se, sucessivamente, para a ordem de precedência, os 
seguintes critérios: 
I- zona eleitoral com maior número de municípios integrantes; 
II- zona eleitoral com maior tempo sem servidores efetivos; 
III- zona eleitoral com maior número de eleitores aptos. 
§ 3º Se houver o retorno de mais de um servidor, ao mesmo tempo, 
serão aplicados os critérios de desempate, previstos no artigo 12 da 
Resolução TRE-BA n.º 04/2009, caso haja coincidência, na escolha 
dos locais, disponíveis para a lotação. 
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Art. 4º Os claros de lotação, surgidos na Secretaria do Tribunal e nas 
zonas eleitorais da Capital, não serão destinados a concurso de 
remoção, devendo essas unidades suportarem o ônus da redução da 
sua força de trabalho. 
Art. 5º As vagas de lotação, decorrentes de claros passíveis de 
serem disponibilizadas, no processo seletivo, serão aquelas 
existentes, no momento de sua abertura e as que ocorrerem, até o 
último dia do prazo, fixado para a inscrição, no certame, conforme 
estabelecido, no artigo 2º, desta Portaria. 
Parágrafo único. O servidor removido, administrativamente, ou 
judicialmente, poderá solicitar, até o final do prazo das inscrições do 
concurso interno de remoção, seu retorno à zona eleitoral de origem, 
excluindo-se, em caso de deferimento, o claro de lotação 
disponibilizado.  
Art. 6º O Presidente do Tribunal deverá deslocar cargo vago da 
Secretaria do Tribunal para zona eleitoral do interior do Estado, a fim 
de minimizar o impacto, nos serviços cartorários, do duplo claro de 
lotação. 
§ 1º Na hipótese do caput, a cada 2 (duas) novas vagas surgidas, na 
Secretaria do Tribunal, 1 (uma) será reservada para futuro 
deslocamento às zonas eleitorais do interior do Estado, em que 
existam dois claros de lotação, disponibilizados e não providos, após 
concurso de remoção. 
§ 2º Deverão ser observados, sucessivamente, em relação à ordem 
de precedência, na disponibilização das vagas, deslocadas da 
Secretaria para as zonas eleitorais do interior do Estado, os critérios 
definidos no § 2º, do art. 3º, desta Portaria. 
Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas, decorrentes da aplicação 
desta norma serão dirimidos pelo Presidente deste Tribunal. 
Art. 8º. Esta Portaria entra, em vigor, na data de sua publicação. 
Em 20 de outubro de 2015 
Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE 
Presidente 

 

Editais 

 

EDITAL  DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 

Nº 97 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 
3º, §3º, da Resolução nº 21.009, de 5 de março de 2002, do Tribunal 
Superior Eleitoral, e tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo Digital n.º 10462/2015, 
FAZ SABER aos Senhores Juízes de Direito da Comarca de Irará 
que, a partir da publicação deste Edital no Diário da Justiça 
Eletrônico, encontra-se aberto o prazo de 5 (cinco) dias para a 
inscrição dos interessados à titularidade da 74ª Zona Eleitoral, com 
sede na referida comarca, devendo o pedido de habilitação ser 
instruído com documento que comprove a data inicial do efetivo 
exercício na respectiva comarca. 
Em 16 de outubro de 2015 
Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE 
Presidente 

 

Decis ões/Despachos 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 10325/2015 

Versa o presente expediente sobre solicitação de autorização e 
concessão de diárias, tendo em vista deslocamento do Juiz 
Corregedor do TRE-BA, Dr. Fábio Alexsandro Costa Bastos, de 
Salvador para as cidades de Santo Estevão, Itaberaba, Rui Barbosa, 
Lençóis, Andaraí, Iaçu, Castro Alves e Cruz das Almas, para 
realização de inspeção e apoio aos cartórios eleitorais das preditas 
cidades para cumprimento de Metas do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral regulamenta a concessão 
de diárias por meio da Resolução n.º 23.323/2010, nestes termos: 
Art. 1º O magistrado ou servidor da Justiça Eleitoral que se afastar, a 
serviço, da jurisdição ou sede para outro ponto do território nacional 
ou para o exterior, em caráter eventual ou transitório, fará jus a 

passagens e diárias, destinadas a indenizar as despesas 
extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, na 
forma prevista nesta resolução. 
§ 1º Somente serão concedidas diárias a magistrados e servidores 
que estejam no efetivo exercício dos respectivos cargos, funções ou 
atividades equivalentes. (grifos aditados) 
Neste contexto, a Seção de Magistrados e Membros do Ministério 
Público (SEMAMP) apresenta os valores a que o Corregedor faz jus 
pelo deslocamento em tela, totalizando R$4.051,53 (quatro mil, 
cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), doc. 
102477/2015.  
Ademais, considerando que o deslocamento será custeado por este 
Regional, o Corregedor não tem direito a perceber a indenização de 
despesa com transporte. 
Do exposto, havendo disponibilidade orçamentária, autorizo o 
deslocamento bem como a emissão de nota de empenho, e tendo 
em vista que o requerimento encontra abrigo nas normas vigentes, 
defiro o pedido de pagamento de diárias. 
À Assessoria Especial da Presidência, para publicação da presente 
decisão. 
Após, à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para 
adoção das providências pertinentes. 
Em 8 de outubro de 2015 
Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE 
Presidente 
 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 

 

Ato s do Corr egedor  Regional Elei tor al 

 

Decis ões 

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇAO JUDICIAL ELEITORAL Nº. 3906-
63.2014 

Investigante: Joceval Rodrigues dos Santos. Adv. Ricardo do Espírito 
Santo Cardoso (OAB/BA nº 23.273), Marcone Sodre Macedo (OAB 
nº 15.060), Tiago Leal Ayres (OAB nº 22.219) e José Souza Pires 
(OAB/BA nº 9.755). 
Investigados: 1.Uldorico Alencar Pinto. Advs. Rafael de Medeiros 
Chaves Matos (OAB/BA nº 16.035) e Tâmara Costa Medina da Silva 
(OAB/BA nº 15.776). 
2. Ubiratan Lucas Rocha Matos. Adv. Clebson Ribeiro Porto 
(OAB/BA nº 29.848). 
DECISÃO: 
ULDORICO ALENCAR PINTO, primeiro investigado, manifestando-
se acerca do laudo conclusivo exibido pelo expert designado (fls. 
309/381), sustenta, às fls. 394/396, a necessidade de 
esclarecimentos adicionais acerca da “idoneidade material e formal 
da prova apresentada em juízo pela parte autora”, notadamente 
quanto à confirmação de que as vozes dos investigados na presente 
ação correspondem às vozes dos locutores contidos na mídia 
juntada à peça vestibular. 
Nessa mesma toada, UBIRATAN LUCAS ROCHA MATOS, segundo 
investigado, alegando, às fls. 397/400, que “não há como assegurar 
de forma inequívoca pela inexistência de edição de material 
periciado” e buscando, também, a identificação das vozes dos 
locutores por meio de comparação dos seus padrões, requer a 
efetivação de perícia complementar.  
A par disso, tendo em vista que o contraditório assume papel 
multifacetário no processo judicial, considerando a necessidade de 
se observar o devido processo legal, que no âmbito material 
exsurge, outrossim, a ampla defesa técnica, ademais, atentando 
para o fato de que a perícia é meio de prova destinado a esclarecer 
o juiz sobre circunstâncias pertinentes aos fatos conflituosos que 
envolvem conhecimentos científicos, defiro a realização nova perícia. 
Nessa senda, uma vez que o primeiro investigado é Deputado 
Federal, residindo em Brasília, proceda a sua intimação para que 
indique a este Relator, data e hora, a fim de que compareça em até 
30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, na sede desta 
Corregedoria Regional Eleitoral, sito a 1ª Avenida do Centro 
Administrativo da Bahia – Tribunal Regional Eleitoral, 1º andar, 
Salvador - Bahia, objetivando a coleta do material pelo expert 


