
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

DECISÃO SJ DIREF

Cuida-se de solicitação Nucad (3514284) para reconhecimento e conversão das horas,
desempenhadas pelos servidores escalados durante o recesso forense 2016/2017 e não percebidas em
pecúnia, conforme portarias Diref 190 (3435016) e 208/2016 (3348922), com vistas à futura compensação.
Autos instruídos com a planilha individualiza dos saldos passíveis de conversão (3514326).

Em parecer, a Selep (3546382), ao analisar o amparo legal do pedido, consubstanciado no
art. 2º da retromencionada Portaria 190; a conformidade dos cálculos residuais apresentados com disposição
do inciso II do aludido normativo e o atendimento aos requisitos insculpidos nos demais normativos de
referência, a saber, Resolução 4/2008 - CJF e Portaria Presi/TRF1 371/2016, opina pelo deferimento. O
diretor da Secad concluiu os autos para a decisão, afirmando impedimento para firmar parecer conclusivo por
figurar entre os beneficiários em potencial do pedido ( 3568784).

Pelo exposto, com fulcro nos arts. 43, 45, § 3º, 46, inciso II, § 2º, 47, § 3º, inciso I, e 50-
A, todos da Resolução 4/2008-CJF c/c art. 26, § 3º, da Portaria Diref n. 111/2016-SJAP e art. 2º da
Portaria Diref 190/2016-JFAP, defiro o registro das horas-crédito efetivamente desempenhadas pelos
servidores designados durante o recesso forense 2016/2017, com aplicação do acréscimo de 100% sobre a
carga horária comprovada nas folhas de frequência do período, conforme dados consolidados na planilha
3514326, com vistas à compensação futura.

Ao Nucre para providências.
Publique-se.
 

Juiz Federal Walter Vilela Santos
Diretor do Foro

 

Documento assinado eletronicamente por Walter Henrique Vilela Santos , Diretor do Foro, em
16/02/2017, às 19:51 (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
3570907 e o código CRC 5FBEFA01.
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