
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 17/2021

Diante do Despacho Secin 12111344, que solicita o pagamento em pecúnia ao servidor
Thiago Mota de Santana pelo trabalho extraordinário realizado no dia 28/11/2020, sem a comprovação de sua
frequência no Forponto (Despachos Disad 12008848 e Sesge 11998024) e, considerando que o que ficou
autorizado por esta Diretoria foi o pagamento em pecúnia das horas trabalhadas de forma presencial, nos dias 
28/11/2020 (Sábado) e 29/11/2020 (Domingo),  mediante juntada de relatório do relógio de ponto
e relatórios individualizados (de cada servidor) aos autos e o atesto da chefia imediata, conforme
Despacho Diges 11855013, INDEFIRO  o pagamento em pecúnia das horas trabalhadas de forma presencial
ao servidor Thiago Mota de Santana, por não ter cumprido exigência de registro biométrico de
frequência,  previamente estabelecida, salvo, se for possível anexar aos autos o registro do acesso as
instalações do tribunal pelo sistema de catracas.

Em face do atesto da chefia imediata da realização dos serviços, conforme Despacho Cosis
12009437, AUTORIZO a averbação das horas trabalhados pelo servidor Thiago Mota de Santana no dia
28/11/2020,  de 10:13 às 13:30 e de 14:30 às 17:47, em banco de horas, com vistas à
compensação, observados os limites diários de horas extras previstos na Resolução/CJF 4/2008.

À Secin para dar conhecimento ao interessado.
Ao Nupae para providências decorrentes.
Publique-se.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 29/01/2021, às 09:18 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12131142 e o código CRC 8AB0894C.
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