
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 11607939

Considerando que houve prévia autorização para a execução dos serviços de manutenção
na infraestrutura do PJe, para estabilizar e melhorar o desempenho do PJe1g e PJe2g, das 08:00 às 16:30,
nos dias 19/09/2020 (sábado) e 20/09/2020 (domingo), na forma dos Despacho Diges 11261190 e
11262331 e, diante dos documentos acostados (11267317 - 11285694 - 11520610), do Despacho Nupje
11517016 e do atesto da chefia imediata 11523395, AUTORIZO o pagamento em pecúnia das horas
extraordinárias previamente deferidas e efetivamente trabalhadas, na forma comprovada nos
autos, por meio das conversas entre os técnicos de TI, via chat no Teams, em razão da peculiaridade
do serviço executado, no que tange ao monitoramento constante até estabilização total dos sistemas
essenciais para prestação do serviço ao jurisdicionado, para o seguinte servidor:

 

Servidor / Lotação Data
1º
período
de
trabalho

2º
período
de
trabalho

Total de Horas
Efetivamente
Trabalhadas

Andrey Leonardo
Lima e Silva -
Nupje/Secju

19/09/2020

20/09/2020

08h as
13h

08h as
13h

13h30 as
16h30

13h30 as
16h30

8 horas

8 horas

Quanto ao período que excedeu ao autorizado por esta Diretoria-Geral,
conforme indicado no despacho Nupje, de 16:30 às 22: 40 do dia 20/09/2020, fica autorizada a sua
conversão em banco de horas, na forma da Resolução CJF 4/2008.

Outrossim, retifico o Despacho 11365244, em virtude de erro de digitação, onde se lê: (...)
16:30 às 22:40 do dia 22/09/2020, leia-se 16:30 às 22:40 do dia 20/09/2020.

E, por fim, diante das razões apresentadas nos Despachos Cosis 11582140 e
Secin 11594300, fica modificado o Despacho Diges 11312524, no que tange ao servidor Rafael Fonseca
de Freitas, para considerar para pagamento em pecúnia e conversão em banco de horas, se for o caso (o que
extrapolar o período previamente autorizado deverá ser convertido em banco de horas), apenas o
dia  20/09/2020.

Publique-se.
À SecGP e ao Nupae para providências.
Ao Nupje e à Secin para conhecimento.
 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 28/10/2020, às 14:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
11607939 e o código CRC 932A33A9.
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