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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Tendo em vista a Informação n.º 12782989 que relaciona os dias em que foram
proferidas decisões pelo MM. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA durante o recesso forense
2020/2021, à saber;

"Conforme relatório n.º 12783790, o MM. Juiz Federal José Airton de Aguiar Portela,
apreciou 31 documentos, dentre decisões, despachos, portarias e outros nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 29, e
30 de dezembro de 2020, bem assim como no dia 06 de janeiro de 2021."  
 

e ainda, a leitura conjunta do caput e do §2º do art. 1º da Resolução 70/2009 do CJF, com
as alterações da Resolução 672/2020 e as considerações lançadas no voto-vista do Exmo. Conselheiro
Luiz Fernando Wowk Penteado, que permitem concluir que, nos termos da atual regulamentação do
Conselho da Justiça Federal, o magistrado que integra a lista de plantão e permanece à distância disponível
para atender urgências, tendo restringida a fruição do descanso, já está trabalhando em plantão e tem
direito à folga compensatória, uma vez que os normativos não requerem a prática específica de atos
durante o plantão à distância para que o magistrado adquira o direito à compensação de plantão, sendo
necessária tão somente a juntada da escala de plantão elaborada e a declaração do magistrado de que
esteve respondendo;

AUTORIZO o registro nos assentamentos funcionais do juiz federal JOSÉ AIRTON
DE AGUIAR PORTELA, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, dos dias trabalhados durante o
recesso forense no período de 20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021, para fins de
compensação no prazo de 12 (doze) meses a partir do cumprimento do plantão, consoante o disposto
no art. 1º, §§ 1º a 5º, da Resolução/CJF n. 70/2009, com a redação da dada pela Resolução/CJF n.
672/2020: 
 

"Art. 1º Os artigos 1º, 2º, 3º e 5º da Resolução n. 70, de 26 de agosto de 2009, passam a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 1º Os magistrados federais de primeiro e segundo graus que cumprirem plantão presencial ou à
distância, durante os feriados previstos no art. 62 da Lei n. 5.010, de 1966, bem como aos sábados e
domingos, terão direito a compensar os dias trabalhados.
§ 1º Não haverá direito à compensação nos demais dias em que não houver expediente forense.
§ 2º A compensação de que trata o caput deste artigo realizarse-á à base de um dia trabalhado por um
dia de descanso.
§ 3º A folga compensatória será concedida na hipótese de plantão presencial ou à distância,
conforme escala de plantões previamente divulgada pela Seção Judiciária ou pelo Tribunal e
declaração subscrita pelo próprio magistrado.
§ 4º Ressalvadas as folgas decorrentes do recesso forense de que trata o inciso I do art. 62 da Lei n.
5.010, de 1966, a compensação limitar-se-á a quinze dias.
§ 5º As folgas compensatórias deverão ser gozadas no prazo de 12 meses, a contar do dia em que
cumprido o plantão.' "

 
Juiz Federal CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 

Vice-Diretor do Foro da SJPA

 

 

https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/16529
https://www2.jf.jus.br/jspui/handle/1234/51202
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Documento assinado eletronicamente por Cláudio Henrique Fonseca de Pina, Vice-Diretor do
Foro, em 30/04/2021, às 13:32 (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
12784173 e o código CRC 438CF006.
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