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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO

Trata o presente feito dos pedidos formulados por servidoras lotadas no NUCOI de
conversão das horas extras laboradas no recesso forense 2017/2018 em pecúnia e compensação.

Devidamente processado no âmbito da SECAP, houve a apuração demonstrada por
aquela Seção na planilha juntada no documento de nº 5442791, cujo pagamento a quem fez a opção já foi
efetuado em folha suplementar neste mês de janeiro, cuja efetivação ora ratifico.

Oportunamente, este procedimento aporta nesta SECAD para deliberar sobre o
Requerimento SJPA-SEVAN 5500844, da lavra da servidora SHIRLEY ROSIANNE MARIA PAES DA
CONSOLAÇÃO IÚDICE, a qual, inconformada com o resultado constante de referida planilha, pugna
pelo registro de mais um dia para fins de compensação, em decorrência do plantão efetuado no dia
21.12.2017.

Verifica-se que, no registro de ponto da servidora naquele dia, foi apurado o montante de
5:59 minutos. Observa-se ainda no documento 5409200 manifestação da diretoria do NUCOI atestando
que a servidora laborou naquele dia as 06 (seis) horas mínimas exigidas na portaria DIREF que instituiu as
regras para os serviços naquele período.

Posto isto, e considerando que cabe aplicação neste caso concreto dos ditames do
Princípio da Razoabilidade, eis que há carga horária excedente no dia 22/12, a manifestação da superiora
imediata corroborando a realização da carga horária, além da remota possibilidade de desajuste no relógio
de ponto, defiro o pedido de revisão do tempo de serviço averbado para fins de compensação, devendo ser
considerada como integralizada a carga horária laborada no dia 21/12, para fins de contagem de tempo
visando compensação, de acordo com as regras estabelecidas nas normas específicas que regem o assunto.

Publique-se.
A SECAP para providenciar.
 
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 29/01/2018, às 20:07 (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
5504863 e o código CRC 915145E8.
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