
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Cuida-se de consulta quanto ao reconhecimento de direito à compensação, formulada
pelo  MM.  Juiz  Federal  FELIPE GONTIJO LOPES ,  por  ter  trabalhado  em plantão  na  sede  da
Subseção Judiciária de Santarém no dia 11/05/2018, sexta-feira, onde permaneceu até às 00:17, sábado,
conforme cópia de registro de entrada do magistrado na sede da Subseção Judiciária de Santarém
efetuado pelo setor de segurança  (6100431) como prova do trabalho em regime de plantão na forma
prevista pelo Provimento Coger n. 129/16, art. 113, § 2º.

Para fins de compensação de plantão, o comparecimento do magistrado à sede da
Justiça Federal deve ocorrer em finais de semana (sábado e domingo) e feriados, consoante os termos
da Resolução n.232/2013-CJF, de 27/2/13 e Provimento/COGER n. 129, de 08.04.16.

O magistrado solicitante foi  designado plantonista na Subseção de Santarém pela
Portaria SJPA-Diref 5884098 no período de 01 a 11 e 14 a 15 de maio de 2018. Considerando o horário
fixado para o expediente de plantão com início às 18h01min e término às 08h59min do dia seguinte,
nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 09.06.2012, a atuação do magistrado às 00h17min do
dia 12/05/2018 (sábado) encontra-se amparada pela designação Portaria SJPA-Diref 5884098.

Dessa forma, determino à Sesud/Diref o registro do comparecimento do Juiz Federal
FELIPE GONTIJO LOPES  no dia 12.05.2018 (sábado). Quanto ao dia 11/05/2018 (sexta-feira em
horário de plantão) , não poderá ser averbado para fins de compensação, por não haver supedâneo nas
normas em vigor.

Publique-se.

Comunique-se ao magistrado solicitante.

 

SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 15/05/2018, às 18:27 (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 6104534 e o código CRC FB15A566.
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