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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Trata-se de pedido para averbação de dias trabalhados em regime de plantão judicial pelo
Juiz Federal Substituto HALLISSON COSTA GLÓRIA  , nos dias 16 (sábado) e 17 (domingo) de
outubro de 2021, de acordo com a certidão n.º 14300797, e a relação
(14300978/14300992/14301007/14301028/14301037/14301049) anexa de processos judiciais apreciados
pelo magistrado designado plantonista pela Portaria SJPA Diref n.º257/2021 (14104867).

A Resolução CJF 70/2009, alterada pela Resolução CJF 672/2020, trata da
compensação à razão de um dia trabalhado por um dia de descanso, dos plantões trabalhados em feriados e
finais de semana, autorizando a compensação dos dias trabalhados em plantão presencial ou à distância: 

"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.
(...)
§ 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."

 
Por todo o exposto, AUTORIZO o registro do(s) dia(s) 16 (sábado) e 17 (domingo)

de outubro de 2021, trabalhados em regime de plantão judicial, nos assentamentos funcionais do juiz
federal substituto HALLISSON COSTA GLÓRIA,  para fins de usufruto 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 Resolução/CJF n. 672/2020.

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
22/10/2021, às 13:21 (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
14302872 e o código CRC 942FC26A.
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