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I – ATOS DA DIREÇÃO DO FORO 
 
1. Portarias  
 
Portaria 90 
Fixar horário para atendimento aos servidores e ao público em geral na SECAP, SELEP, SEPAG e SEDER. 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, IRAN ESMERALDO 
LEITE, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, a Resolução nº 79/2009, alterada pela de 
nº 243/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nº 38/2009, alterado pelo de nº 
39/2009, ambos do TRF/1ª Região, e CONSIDERANDO: 
a) os termos da Portaria PRESI 59, de 2.2.2015, por intermédio da qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
fixa horário de atendimento externo na DICAP, DILEP e DIPAG; 
b) a idêntica situação vivenciada na Seção Judiciária da Bahia, com a contínua e crescente demanda por serviços, 
pedido de informações e solicitações dirigidas  rotineiramente à SECAP, SELEP, SEPAG e SEDER, unidades do 
Núcleo de Recursos Humanos, o que vem comprometendo a realização das suas atividades internas, em face das 
diversas interrupções durante o expediente  para atendimento externo; 
c) considerando a necessidade de adotar medidas para otimizar e racionalizar os processos de trabalho, visando a 
agilidade e qualidade dos serviços a serem prestados aos magistrados, servidores e público em geral; 
d) e o interesse da Administração Pública Federal; 
RESOLVE: 
I -  Fixar o horário de 12 às 16 horas para atendimento aos servidores da Seção e das Subseções Judiciárias, e ao 
público em geral, nas Seções de Cadastro de Pessoal (SECAP), de Legislação de Pessoal (SELEP) e de 
Pagamento de Pessoal (SEPAG), tanto pessoalmente, quanto por telefone, e das 14 às 18 horas na Seção de 
Desenvolvimento e Avaliação de Recursos – SEDER, tanto pessoalmente, quanto por telefone. 
II -  Sem prejuízo do disposto no item 1 desta Portaria, os servidores e público em geral poderão utilizar o 
atendimento por meio de correio eletrônico a secap.ba@trf1.jus.br, selep.ba@trf1.jus.br , sepag.ba@trf1.jus.br e 
seder.ba@trf1.jus.br, respectivamente. 
III -  O atendimento no balcão para entrega, recebimento e protocolo de documentos dar-se-á no horário fixado no 
item 1 desta Portaria. 
IV -  Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
I – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Despachos 
 
PROCESSO 0004247-78.2015.4.01.8004 
SEI 666167: Conforme despacho da Direção do Foro (SEI 0640656) e quadro demonstrativo da SECAP/BA, para 
fins de publicação e registro no banco de horas, ficam os servidores abaixo discriminados cientificados, por meio 
desta publicação, de que deverão utilizar o saldo de dias e horas a compensar até o final deste exercício e sem 
possibilidade de acumulação para além do prazo estabelecido, nos termos do art.50-A da Resolução nº 04/2008, 
alterada pelas Resoluções nº 173/2011 e 186/2012 todas do Conselho da Justiça Federal. 
BANCO DE HORAS – QUADRO SINTÉTICO DAS CONCESSÕES 

Servidores Data de aquisição 
07 horas/ dia 

Quantidade de dias 
para compensação 

Saldo 
horas/minutos  

Data Limite para 
compensação 
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ANDRÉA FERREIRA 
LEITE 16/11/2014 2 2 horas 19/12/2015 

MABEL NASCIMENTO 
PEREIRA 16/11/2014 2 2 horas 19/12/2015 

MARIANA SOUZA 
SANTOS 16/11/2014 2 2 horas 19/12/2015 

(*) Retificação, por ter sido publicado com incorreção no Boletim Interno Informativo nº 89, de 22/05/2015. 
 
III – ATOS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Portarias  
 
PORTARIA Nº 2, DE 25 DE MAIO DE 2015 
A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA, MAÍZIA SEAL CARVALHO 
PAMPONET, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: DETERMINAR que a permanência dos servidores nas 
dependências internas da Subseção Judiciária de Itabuna, nos dias de expediente normal, não poderá exceder ao 
horário de 20:30 hs, salvo autorização prévia.  
 
PORTARIA N. 16, de 25 de maio de 2015. 
O DOUTOR IGOR MATOS ARAÚJO, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOINHAS 
- BA, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do Provimento COGER n. 38, de 12/06/2009 
(Provimento Geral Consolidado), com a redação dada pelo Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria 
Regional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, RESOLVE: I – DESIGNAR o Magistrado abaixo nominado 
para servir como Juiz Plantonista, nesta Subseção, nos dias úteis compreendidos entre 01 de JUNHO e 31 de 
JULHO de 2015, a fim de tomar conhecimento de todos os pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência, 
destinados a evitar perecimento do direito ou assegurar a liberdade de locomoção, nos horários que antecedem 
ou sucedem o atendimento externo, que, nesta Subseção Judiciária, é das 09h00 às 18h00.  
Período: 01/06 A 31/07/2015 
Juiz Plantonista Dr. IGOR MATOS ARAÚJO  
II – Nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e recessos (Lei n. 5.010/1966, art. 62), servirá 
como Juiz Plantonista nesta Subseção o MM. Juiz Federal que estiver designado para servir como plantonista na 
Sede da Seção Judiciária deste Estado, nos termos do Provimento COGER n. 38, de 12 de junho de 2009, com a 
redação dada pelo Provimento n. 39/2009. O Diretor de Secretaria plantonista na capital do Estado (ou seu 
substituto automático) poderá ser contatado por meio do telefone (71) 9982-2646. III – O(A) Diretor(a) de 
Secretaria da Vara Única de Alagoinhas (ou seu substituto automático) será contatado pelo telefone (75) 8864-
6553. IV – O(A) Diretor(a) de Secretaria da Vara fará a escala de plantão dos servidores nela lotados. V – Durante 
o plantão as petições não devem ser encaminhadas pelo e-Proc, devendo o interessado entrar em contato direto 
com o Diretor plantonista para a entrega da petição. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Alagoinhas/BA, 25 de maio de 2015. 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 


