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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO 

PORTARIA PRESI 82/2022

Estabelece o funcionamento dos serviços essenciais da área administrativa
durante o recesso forense de 2022/2023, no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, que lhe conferem a Lei 5.010/66, bem como o Provimento N. 45/70,
e alterações posteriores, do Egrégio Conselho da Justiça Federal;

 
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, da Seção

Judiciária de Minas Gerais e das Subseções Judiciárias, no recesso forense de 2022/2023, compreendido
entre os dias 20/12/2022 e 06/01/2023, os serviços essenciais da área administrativa funcionarão em
regime de plantão nos dias úteis, em turno único, no horário de 13 as 19 horas.

Art. 2º Cabe à Diretoria-Geral e à Diretoria da Secretaria Administrativa, no âmbito das
respectivas competências, deliberar sobre:

I - Aprovação da lista de servidores escalados pelas áreas administrativa e judicial.
II - Autorização de trabalho em horário diferente do estabelecido no art. 1º,  mediante

prévio pedido e apresentadas as devidas justificativas pela respectiva chefia.
III - Autorização de eventual necessidade de convocação de servidor fora do do prazo

estabelecido, mediante prévio pedido e apresentadas as devidas justificativas pela chefia imediata ao
servidor convocado.

Art. 3º Na hipótese de realização de jornada diária de trabalho superior a 6 (seis) horas, e
limitada a 10 (dez) horas, e desde que previamente autorizada, deverá ser obedecido o horário de intervalo,
que não será inferior a 1 (uma) hora.

§1º No caso do caput, as horas excedentes serão convertidas em banco de horas, para
efeito de compensação, à razão de 6 (seis) horas para 2 (dois) dias, ou pagas em pecúnia.

§2º Somente serão compensadas as horas previamente autorizadas, nos termos desta
Portaria.

Art.4º Para o plantão no recesso forense deverá ser convocado apenas o quadro mínimo
de servidores para realização de atividades inadiáveis que não possam ser interrompidas durante o recesso
forense, bem como os serviços urgentes e emergenciais.

Art. 5º A lista dos servidores escalados nas áreas administrativa e judicial deverá ser
enviada pelas respectivas chefias à Diretoria-Geral ou à Secretaria Administrativa até o dia 21.11.2022.

§1º A relação de servidores designados para o plantão do recesso forense será
encaminhada, exclusivamente, por meio da planilha "Escala de Plantão Administrativo/Judicial do
Recesso Forense 2022/2023". No preenchimento da referida planilha, deverá ser indicada a opção de
percepção de remuneração ou de inclusão dos dias trabalhados em "banco de horas", para futura
compensação, destacando que a administração, dentro da disponibilidade orçamentária, priorizará o
pagamento em pecúnia das horas trabalhadas no recesso, independentemente da escolha.

§2º Considerando que o exercício financeiro encerra-se em 31/12, a autorização de
plantão para os dias 02 a 06/01/2023 somente ocorrerá mediante justificativa inequívoca de que as ações
que se pretende implementar não possam aguardar o retorno das atividades normais, no dia 09/01/2023.
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Nesse caso, deverão ser indicados os fundamentos legais e ou regulamentares para a realização do
trabalho, nesses dias, bem como os prejuízos decorrentes de eventual descumprimento.

Art. 6º Os servidores escalados para o recesso forense farão jus à percepção de horas
extraordinárias ou à compensação dos dias trabalhados, à razão de 2 (dois) por 1 (um), permitindo-se o
parcelamento do período, para percepção de parte em horas extraordinárias e de parte para compensação,
observadas as seguintes definições:

I – para efeito de compensação, a carga horária de 6 (seis) horas será computada como 1
(um) dia trabalhado, tanto para área administrativa como para judicial;

II – no caso de parcelamento, as horas que excederem ao total de 6 (seis) serão
convertidas em banco de horas, para efeito de compensação, à razão de 2 (duas) por 1 (uma);

III – para a fruição das compensações, deverão ser observados os prazos estabelecidos
pelo art. 50-A da Resolução/CJF 4/2008;

IV – a percepção em pecúnia estará limitada às 134 horas anuais ou às 44 horas mensais,
conforme estabelece a Resolução 4/2009 do CJF;

V – na compensação dos dias trabalhados por titulares de cargos de chefia/direção,
deverão ser designados substitutos para as respectivas funções;

VI – a Diretoria da Secretaria Administrativa deverá atestar a frequência dos Oficiais de
Justiça, inclusive em dias não úteis.

§ 1º Servidores indicados nas escalas que atuarem no plantão do Recesso Forense de
forma remota não farão jus à percepção em pecúnia das horas extraordinárias, ficando autorizada, nessa
hipótese, somente a compensação dos dias trabalhados, à razão de 2 (dois) por 1 (um).

§ 2º Não será permitida, para efeito de pagamento em pecúnia ou mesmo compensação,
a realização, em um mesmo dia, do trabalho na modalidade presencial e à distância. O trabalho para
determinado dia deverá ser executado em uma das duas modalidades.

Art.7º A frequência dos servidores escalados para o plantão do recesso forense deverá
ser registrada em formulário específico, atestada pela chefia correspondente  e encaminhada à Seção de
Cadastro de Pessoal.

Art. 8º Durante o período de recesso, os funcionários terceirizados que não estiverem em
gozo de férias na ocasião poderão ser convocados, excepcionalmente, para prestarem serviços em outras
unidades, preservando-se de toda forma uma escala mínima para a realização dos serviços, em
consonância com os termos do art. 5º, inciso VII, da IN-05-SLTI/MPOG, de 26 de maio de 2017.

Parágrafo único. As tarefas a serem executadas pelos funcionários terceirizados
convocados devem corresponder às descritas para a respectiva função, nos termos previstos no contrato de
prestação de serviços.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Mônica Jacqueline Sifuentes, Presidente do TRF - 6ª
Região, em 08/11/2022, às 15:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0073980 e o
código CRC 1235F1FE.
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