
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Considerando a informação do Diretor da Secad, 3315728, e com base no parecer da
Seaju,  3315253,  e  tendo em vista os  termos da mensagem eletrônica  3297277,   DETERMINO à
empresa Brasilmed Auditoria Médica e Serviços S/S Ltda. que mantenha durante o Recesso Forense
2016/2017, de 20.12.2016 a 06.01.2017, exceto feriados e fins de semana, os seus empregados que
laboram nesta Seccional,  vinculados ao Contrato 19/2016,  nos postos de trabalho contratados,  em
escala entre 10h e 19h, observando os limites da legislação trabalhista e aos ditames da Cláusula Sexta
e do item 7,  subitem 7.1, da Cláusula Quarta, ambas do contrato acima mencionado, em consonância
com a  comunicação da própria  Contratada  na mensagem eletrônica  acima citada,  comunicando  a
impossibilidade de conceder férias aos seus empregados no período do recesso forense: "Além disso
reiteramos que a concessão de férias em regime de adiantamento de período concessivo, sem que
houvesse o lapso do período aquisitivo dos funcionários, não se trata de uma obrigação contratual.
Desta forma, informamos que não será possível atender o pleito de antecipação de gozo de férias dos
colaboradores,  acentuando  que  os  profissionais,  durante  o  período  de  20/12/2016  a  06/01/2017,
continuarão a executar suas funções.".

Publique-se.

Ao Nucre, para (i)  dar ciência à Contratada (ii)  e divulgar que o serviço médico
funcionará no horário das 10h às 19h, durante o recesso forense.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
No exercício da Direção do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em
16/12/2016, às 18:10 (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 3316298 e o código CRC ED2D527B.
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