
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO

Trata  o  presente  de solicitação formulada pela  Diretora  do NUCAF e servidores
lotados na SEOFI para que seja considerada para fins de compensação a carga horária integral laborada
pelos mesmos durante o período do recesso forense 2017/2018.

Tal situação decorreu da limitação imposta pela legislação no sentido de considerar
como carga horária máxima diária para aquele fim o quantitativo de 10 horas/dia, o que está sendo
observado pelo NUCRE para computo das horas extras do período, seja para fins de pecúnia (limite de
6 horas/dia), ou compensação/banco de horas.

Outrossim,  verifica-se  no  processo  0000140-95.2018.4.01.8000,  referenciado  na
solicitação SJPA-SEOFI  5461642,  que soliciação em igual  sentido  foi formulada pelos servidores
lotados na SECOR-TRF1, tendo em vista que é comum servidores lotados nas áreas orçamentária e
financeira,  seja  do  TRF  ou  das  Seccionais,  ultrapassarem a  carga  horária  máxima  prevista,  pela
natureza específica dos serviços realizados naqueles setores durante o recesso forense de final de ano.

Afinal, os serviços são mais que duplicados, pois além da necessidade de pagamento
de todas as despesas passíveis de liquidação dentro do exercício, ainda há atividades de encerramento
nos  sistemas  (Orçamentário,  Financeiro,  Compensação,  Patrimonial)  do  SIAFI,  o  que  obriga  a
realização da carga horária extraordinária. Aliado a esse fato, a força de trabalho lotada no setor é
insuficiente, o que redobra o volume de trabalha inerente a cada servidor.

Por  fim,  esta  SECAD  autorizou  antecipadamente  a  prorrogação  da  jornada  de
trabalho daqueles setores, já ciente de suas especificidades, visto que todos os anos há necessidade
dessa extensão.

Assim, em caráter de excepcionalidade, tendo em vista a vedação de enriquecimento
ilícito da Administração, autorizo a averbação em banco de horas da carga horária que extrapolou o
limite  máximo  permitido  pela  legislação  pertinente,  conforme  solicitação  formulada  neste
procedimento e de acordo com as folhas de frequência anexas.

Publique-se.

A SECAP para conferência, registro e notificação aos interessados.

 

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 22/01/2018, às 15:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5467643 e o código CRC 36B1BFFC.
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