
Portaria 201 \(1512487\)         SEI 0011503-72.2015.4.01.8004 / pg. 1

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PORTARIA 201

Disciplina as regras e força de trabalho do recesso 2015/2016

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) o recesso forense compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro,
previsto no inc. I do art. 62 da Lei 5.010/66;

 

                                   b) a necessidade de manter em funcionamento os serviços de natureza
administrativa, inclusive os de processamento de dados, de expedição de certidões de
distribuição e de encerramento de gestão financeira e orçamentária, assim como considerando o
disposto no Provimento n. 38/2009, com a redação dada pelo Provimento n. 39/2009, da
Corregedoria do TRF – 1ª Região;

 

                                   c) a nova redação dada aos dispositivos da Resolução nº 04/2008, alteradas
pelas Resoluções nº 173/2011 e 186/2012, todas do Conselho da Justiça Federal;

 

                                   e) o disposto na Portaria/PRESI n. 398, de 17/11/2015.

 

                                    RESOLVE:

 

I – ESTABELECER o plantão na Área Administrativa desta Seção Judiciária, durante
o recesso forense previsto pela Lei nº 5.010/66, no seu art. 62, inciso I, nos dias trabalhados, das 12h às
19h, e, excepcionalmente, das 08h às 13h, nos dias 24/12 e 31/12, todos no horário local.

  

II - DETERMINAR que os dias trabalhados no recesso forense, no período de
20/12/2015 a 06/01/2016, pelos servidores convocados, sejam objeto, ou de compensação, à razão de 2
(dois) dias de folga por 1 (um) dia efetivamente trabalhado, com prazo de usufruto até 19/12/2016,  nos
termos do art. 50-A da Resolução nº 04/2008, alterada pela Resolução nº 173/2011 e 186/2012, todas do
Conselho da Justiça Federal, ou de pagamento de serviço extraordinário, nos termos da Portaria Presi 398,
de 17 de novembro  de 2015.
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III – ESTABELECER que não haverá compensação por parte dos servidores que,
embora designados para o plantão do recesso forense, não foram acionados para prestar serviço ou não
compareceram para trabalhar, tampouco por servidores não escalados para o plantão.

 

IV – ESTABELECER que na compensação dos dias trabalhados por titulares de cargo
de chefia deverão ser designados substitutos para as respectivas funções.

 

V - DETERMINAR a aplicação das instruções desta portaria às Subseções Judiciárias
do Estado da Bahia.

 

VI – RECOMENDAR que a publicação dos atos administrativos, que geram efeitos
financeiros, seja efetivada até 19/12/2015, para evitar crédito de exercício anterior.

 

VII – DETERMINAR, no caso da ausência do Titular investido no cargo ou função de
direção ou chefia, o pagamento dos valores da substituição ao Substituto imediato ou, quando este
também estiver ausente, ao servidor designado, escalado para laborar no período do recesso forense.  

 

VIII - DESIGNAR os servidores relacionados nas tabelas anexas para trabalharem
durante o referido plantão, nas datas ou períodos convocados.

 

IX - VETAR a convocação de estagiários para desenvolverem suas atividades durante o
recesso forense, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução nº 208, de 2012.

 

X – DETERMINAR que os Oficiais de Justiça plantonistas deverão apresentar-se todos
os dias em que estejam designados.

 

XI – SUSPENDER o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Disciplinar
Permanente durante o período do recesso forense.

 

XII – DETERMINAR que não poderão ser encaminhadas as petições alusivas ao
plantão judicial pelo peticionamento eletrônico (e-Proc), nos termos do art. 6º da  Portaria nº 179/2012.

 

XIII - Os servidores que possuem horas-débito-greve poderão realizar compensação no
recesso forense;
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XIV – PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

 

 

 

IRAN ESMERALDO LEITE
JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO

Documento assinado eletronicamente por Iran Esmeraldo Leite, Diretor do Foro, em
09/12/2015, às 10:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 1512487 e o código CRC EE91C805.
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