
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO

Retorna  este  procedimento  a  SECAD para  fins  de  deliberação  quanto aos  fatos
alegados pelo supervisor da SEPAG 7543620, servidor WELINGTON LUIS LOBATO NUNES, que
apresentou justificativas para o exercício de atividades em horário diverso ao estabelecido na Portaria
7337254, preliminarmente desconsiderado para pagamento/registro, conforme sugestão da Diretoria do
NUCRE acatada pela SECAD.

No citado expediente,  o servidor  alegou que a antecipação das atividades para o
período da manhã deveu-se, em algumas ocasiões, à necessidade de adequação de suas atividades ao
horário  das  agâncias  bancárias  que  recebem  créditos  de  servidores  lotados  nesta  Seccional,  em
decorrência do pagamento de várias folhas no início do período do recesso.

Ressaltou ainda que o nível de serviço na SEPAG se avoluma no período do recesso
em virtude dos ajustes decorrentes do encerramento do exercício.

Por fim, pleiteia que as horas trabalhadas nesta SEPAG, fora do horário fixado,
sejam consideradas como horas autorizadas no recesso.

Com  efeito,  a  norma  que  regulamentou  os  trabalhos  no  recesso  forense nesta
Seccional para o período 2018/2019 estabeleceu que qualquer necessidade de alteração no horário de
trabalho ali estabelecido deveria ser previamente submetida para avaliação prévia por esta Diretoria.
No presente caso, isso não ocorreu.

Outrossim,  esta SECAD teve ciência  do exercício  desta carga horária  diversa da
estabelecida na portaria que regulamentou os trabalhos no período, pois em algumas ocasiões esteve
laborando também pela manhã e encontrou o servidor requerente atuando na SEPAG no horário em
referência, em que pese, como dito acima, não haver formalizado solicitação para a mudança de horário
de expediente.

Quanto  aos  motivos  elencados  no  pedido  formulado  pelo  servidor,  esta  SECAD
reconhece parcialmente as alegações ali apresentadas, ainda que não na integralidade dos dias em que
ocorreu a situação "irregular". 

Com efeito, algumas atividades realizadas no recesso forense, como as executadas
pela SEPLO, SEOFI e SEPAG, em razão de suas naturezas específicas, podem exigir extrapolação de
horários pré-determinados, em razão de funcionamento de bancos e sistemas de execução orçamentária
e financeira (SIAFI). Aliado a isso, o volume de serviços que se acumulam nessas áreas, notadamente
em épocas de encerramento de exercício e acúmulo de preparo de folhas, por vezes obrigam extrapolar
horários pré-estabelecidos em norma.

Assim, em que pese a ausência de formalização prévia, conforme exigido na norma
que regulamentou o recesso nesta Seccional,  e considerando verificação in  loco por esta servidor,
ratifico,  em caráter  excepcional,  os serviços extraordinários prestados pelo servidor  requerente em
horário  diverso ao estabelecido  na citada norma,  autorizando seu registro  no  SARH para fins  de
pagamento de horas extras, dentro do limite legal, bem como para posterior compensação do horário
excedente ao citado limite.

Publique-se.
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A SECAP e ao NUCRE para os devidos fins.

Ao requerente para ciência.

 

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 25/01/2019, às 19:19 (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 7549693 e o código CRC 7D67867A.
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