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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Trata-se de pedido para registro de direito de compensação pelos dias efetivamente
trabalhados pelo MM. Rubens Rollo, convocado pela Portaria SJPA-DIREF 58/2021 para a escala do plantão
judicial na Seção Judiciária do Pará no período de 22/03/2021 a 31/03/2021, em face ao afastamento
(12674918) do magistrado plantonista titular para tratamento da própria saúde. 

Diz o Art. 195 do Provimento Coger n.º 10126799:
"Art. 195. Os magistrados que cumprirem plantão presencial na sede da seção ou subseção judiciária durante os
feriados previstos no artigo 62 da Lei 5.010/1966 e nos finais de semana poderão compensar os dias trabalhados,
observado o disposto na Resolução CJF 70/2009 e na Resolução CNJ 71/2009 ou nas normas a elas posteriores. 
§ 1º A compensação de que trata o caput será realizada na proporção de um dia trabalhado por um dia de
descanso; 
§ 2º A comprovação do cumprimento de plantão presencial pelo magistrado será feita mediante relatório próprio,
de responsabilidade do diretor de secretaria plantonista;

 
O cumprimento do regime de plantão na modalidade presencial foi prejudicado

pelo bandeiramento preto (lockdown) na Região Metropolitana, que inclui a Capital e mais quatro municípios
– Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides. Por este motivo, a Diretoria do Foro desta Seccional
editou a Portaria Diref nº 80/2021,  que limitou a entrada de servidores nas dependências do prédio-sede da
Justiça Federal somente em caráter de absoluta excepcionalidade, no período de 15/03/2021 a 22/03/2021,
prorrogando-se este prazo automaticamente em caso de eventual manutenção do bandeiramento preto na
Região Metropolitana de Belém.

Da certidão n.º 12667577, emitida para fins de cumprimento do requisito do § 2º do Art. 195
do Provimento Coger n.º 10126799 de 19/04/2020, depreende-se o contato remoto do juiz com a diretora
plantonista da 11ª VF/SJPA para acompanhamento do plantão, suprindo a falta de comparecimento presencial
à sede da Justiça Federal no período em que se recomenda o trabalho remoto em virtude de pandemia de
Covid-19.

Por todo o exposto, AUTORIZO o registro do(s) dia(s) 27 (sábado) e 31 (feriado) de
março de 2021, trabalhados em regime de plantão judicial, nos assentamentos funcionais do magistrado
requerente, na forma estabelecida na Resolução 232/13 do Conselho da Justiça Federal.

Cientifique-se o magistrado solicitante.
Publique-se.
 

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
Diretor do Foro da SJPA

  

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
19/04/2021, às 17:37 (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
12743784 e o código CRC DB871B94.
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