
 
          
    
 
    
                PODER JUDICIÁRIO 

                                                                              JUSTIÇA DO TRABALHO 
                               TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO/AL 
 
 
  PORTARIA Nº. 1297/GP/TRT19, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012 
 

   O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO,  usando de suas atribuições legais e 
regimentais estabelecidas no inciso XXX do artigo 22 do Regimento Interno, e tendo em vista 
o contido no Mem. 074/2012, de 21-9-2012, 

 

  RESOLVE: 

 
 Art. 1º. Designar os servidores Paulo Fernando de Athayde Silva Filho e 
José Antônio Jacinto, Técnicos Judiciários, Assistentes-Chefes, dos Setores de Sistemas 
Jurídicos de 1º e 2º Graus, respectivamente, da Secretaria de Informática, de nível FC-4, para   
viajarem em objeto de serviço à cidade de Aracajú/SE, no dia 24-9-2012, com retorno previsto 
para o dia 27-9-2012, a fim de participar de treinamento para implantação do Processo Judicial 
Eletrônico, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, a ser realizado no 
período de 24 a 27-9-2012, fazendo jus, cada um, apenas a 3½ (três e meia) diárias, em razão 
do deslocamento correr em veículo próprio. 
 
  Art. 2º. Designar o servidor Felipe Costa Leite, Técnico Judiciário, lotado no 
Setor de Suporte à Rede da Secretaria de Informática, para viajar em objeto de serviço à cidade 
de Fortaleza/CE, no dia 26-9-2012, com retorno previsto para o dia 28-9-2012, a fim de 
participar de treinamento sobre aspectos da infraestrutura para implantação do Processo 
Judicial Eletrônico, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a ser realizado no 
período de 27 a 28-9-2012, fazendo jus, a 2½ (duas e meia) diárias, e aos respectivos bilhetes 
de passagens aéreas. 
 
  Art. 3º. Determinar que o servidor acima mencionado, ao retornar, apresente na 
Secretaria Administrativa os cartões de embarque, e na ausência destes, outros documentos que 
comprovem a viagem. 
 

  Dê-se ciência, cumpra-se e 

  Publique-se em B.I. 

 
  

 Original assinado  
SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS 

                          Desembargador Presidente 
 
 

 
 

     


