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CAPÍTULO V
DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 22. As horas excedentes trabalhadas nos termos do art. 17 não caracterizam serviço
extraordinário.
Parágrafo único. É vedado o pagamento em pecúnia, a título de serviço extraordinário, de
horas computadas na forma dos arts. 17 e 18 desta Resolução.
Art. 23. O serviço extraordinário somente será admitido quando houver imperiosa necessidade
do serviço devidamente justificada.
Parágrafo único. A realização de serviço extraordinário dependerá de autorização da Ad-
ministração do Tribunal e da observância das disposições regulamentares do Conselho Na-
cional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.

CAPÍTULO VI
DA HOMOLOGAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Art. 24. A homologação de frequência mensal é ato pelo qual o superior hierárquico de cada
unidade valida no sistema de controle eletrônico de frequência os comparecimentos, ausên-
cias, horas-débito e horas excedentes para fins de compensação ou para fruição futura de seus
subordinados no respectivo mês.
§ 1º Os superiores hierárquicos poderão, sob sua responsabilidade, delegar competência a
servidor lotado em suas respectivas unidades para homologar os lançamentos no sistema,
mediante comunicação à Dicap.
§ 2º A responsabilidade do superior hierárquico pela homologação da frequência dos ser-
vidores da unidade não exclui a responsabilidade pessoal do servidor delegado que validar
informações incorretas no sistema de controle eletrônico de frequência.
Art. 25. A homologação da frequência mensal de cada unidade deverá ser realizada até o
terceiro dia útil do mês imediatamente subsequente.
Parágrafo único. A inobservância do prazo deste artigo por 3 (três) vezes consecutivas ou 6
(seis) alternadas, bem como a não realização de homologação de frequência mensal ensejará
apuração de responsabilidade, por meio de procedimento de sindicância.
Art. 26. Nas hipóteses de não homologação de frequência mensal ou de sua realização fora do
prazo previsto no art. 25, o pagamento dos servidores da respectiva unidade terá por base a
última homologação realizada.
§ 1º O pagamento efetuado aos servidores nas condições do caput deste artigo se restringirá
à remuneração ordinária do servidor, desconsiderando as parcelas relativas a serviços ex-
traordinários, retribuição por substituições em cargos ou funções comissionadas no período e
demais parcelas assemelhadas.
§ 2º Eventuais diferenças remuneratórias a que tenha direito o servidor em determinado mês
somente serão pagas após a correspondente homologação.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. O sistema de controle eletrônico de frequência possibilitará lançamentos manuais,
observado o seguinte:
I - devem ser cadastradas:
a) as escalas individuais de cada servidor, previstas no art. 12;
b) os horários especiais, de que trata o art. 9º;
c) as jornadas de horário diferenciado, mencionadas no § 2º do art. 6º;
II - devem ser consignados e validados os eventos e trabalhos externos, referidos no § 5º do
art. 12;
III - devem ser incluídas as viagens a serviço, citadas no § 6º do art. 12, quando não
cadastradas previamente à data da viagem no sistema específico;
IV - deve ser permitida, dentro do período de processamento da respectiva folha de pagamento
e até o prazo estabelecido no art. 25 desta Resolução, a correção de falha na marcação
eletrônica na hora de entrada e saída quando o sistema, por qualquer motivo, não registrar a
passagem do servidor pelo equipamento biométrico.
Parágrafo único. Para efeito de banco de horas, a atividade externa somente será computada
se o evento de capacitação ou o serviço prestado se estender para além da jornada prevista
para o servidor.

Art. 28. A realização de trabalhos do Tribunal fora de suas dependências, sob as deno-
minações de trabalho remoto ou teletrabalho será regulamentada por portaria do presidente do
Tr i b u n a l .
Art. 29. O sistema de controle eletrônico de frequência permitirá o acesso à frequência diária do
servidor:
I - aos desembargadores federais, dirigentes de unidade e seus substitutos, para lançamento e
validação das justificativas relativas às faltas, ausências e atrasos e horas excedentes para fins
de banco de horas, bem assim a verificação da frequência diária, pontualidade e assiduidade
do servidor;
II - aos servidores para consulta da respectiva frequência diária e saldo de horas para fins de
compensação ou fruição, bem assim para o lançamento exclusivo das justificativas das au-
sências para validação do superior hierárquico.
Art. 30. À Dicap compete o acompanhamento e o lançamento das demais ocorrências, bem
assim a apuração mensal da frequência de servidores e a disponibilização das informações à
área de pagamento.
Art. 31. A Secretaria de Administração - Secad, a Secretaria de Tecnologia da Informação -
Secin e a Secretaria de Recursos Humanos - Secre providenciarão os meios necessários ao
fiel cumprimento desta Resolução.
Art. 32. O registro de frequência por meio de equipamento biométrico de identificação por
impressão digital de que trata esta Resolução entrará em vigor no dia 2 de fevereiro de
2015.
§ 1º A Secretaria do Tribunal deverá providenciar até o dia 30 de janeiro de 2015 o ca-
dastramento digital de todos os servidores.
§ 2º Os servidores que estiverem em gozo de férias durante o período de cadastramento digital
deverão se apresentar para a realização do cadastro em até três dias úteis após o retorno das
férias.
Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente do Tribunal, ouvido o diretor-geral
da Secretaria.
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando-se parcialmente
a Resolução 7 de 23/05/2000, no que se refere ao Tribunal; a Resolução Presi/Cenag 5 de
31/05/2011; a Resolução Presi/Cenag 6 de 09/06/2011; a Portaria Presi/Cenag 158 de
19/04/2010 e a Portaria Presi/Secre 161 de 12/05/2014.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

RESOLUÇÃO PRESI N
o
- 31, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Altera os Anexos I e II da Resolução Presi 21 de 3 de outubro de 2014
para adequar a estrutura do Núcleo Regional de Apoio ao Processo Ju-
dicial Eletrônico e corrigir erro material na Estrutura da Diretoria-Geral.

O CORREGEDOR REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o cons-
tante do Processo Administrativo Eletrônico - PAe/SEI 0001413-51.2014.4.01.8000,
CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 21 de 3 de outubro de 2014, que criou o Núcleo Regional de Apoio ao
Processo Administrativo Eletrônico - Nupae, na estrutura da Diretoria-Geral, e o Núcleo Re-
gional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico - Nupje, na estrutura da Secretaria Judiciária,
como unidades dedicadas a apoiar as atividades de planejamento, preparação, implantação e
manutenção das adequadas condições de funcionamento dos processos eletrônicos judiciais e
administrativos na 1ª Região;
b) a constatação, na prática, da necessidade de subdividir as atividades desenvolvidas pelo
Nupje em unidades executivas em nível de seção, mediante a transformação de duas funções
comissionadas de Assistente Técnico (FC-05) em duas funções comissionadas de Supervisor
de Seção (FC-05), sem qualquer aumento de despesa;
c) a necessidade de correção de erro material na estrutura da Diretoria-Geral para inserir a
Seção de Ouvidoria Administrativa, conforme definição da Resolução Presi/Secge 10 de 29 de
abril de 2014;
d) que a estrutura organizacional de um órgão deve ter flexibilidade para amoldar-se à di-
nâmica de trabalho para refletir a evolução das necessidades institucionais,
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R E S O LV E :

Art. 1º Alterar, ad referendum do Conselho de Administração, os Anexos I e II da Resolução
Presi 21 de 3 de outubro de 2014, para adequar a estrutura do Núcleo Regional de Apoio ao
Processo Judicial Eletrônico - Nupje, da Secretaria Judiciária e corrigir erro material na es-
trutura do Gabinete da Diretoria-Geral, na forma dos Anexos I e II desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Corregedor Regional no exercício da Presidência

ANEXO I

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

[...]
1. Diretoria Geral da Secretaria
1.0.1 Gabinete da Diretoria-Geral

Seção de Suporte Administrativo
Seção de Suporte Administrativo na Seção Judiciária de Minas Gerais
Seção de Suporte Administrativo na Seção Judiciária da Bahia
Seção de Apoio à Ouvidoria Administrativa

Núcleo de Apoio a Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares
Núcleo Regional de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico
[...]
1.2 Secretaria Judiciária

Serviço de Atividades Destacadas
Seção de Suporte Administrativo

Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico
Seção de Apoio à Parametrização do PJe
Seção de Atendimento aos Usuários do PJe

[...]
ANEXO II

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO TRI-
BUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

UNIDADE CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO Q U A N T.
[...]
Diretoria-Geral da Secretaria
Gabinete da Diretoria-Geral
[...]
Seção de Apoio à Ouvidoria Administrativa Supervisor de Seção FC-05 1
[...]
Secretaria Judiciária
[...]
Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judi-
cial Eletrônico

Diretor de Núcleo FC-06 1

Seção de Apoio à Parametrização do PJe Supervisor de Seção FC-05 1
Seção de Atendimento aos Usuários do PJe Supervisor de Seção FC-05 1
[...]

COMUNICADO

A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no exercício da Presidência,
comunica aos magistrados, servidores, jurisdicionados, advogados, órgãos, entidades e fun-
ções essenciais à Justiça que, a partir do dia 12/01/2015, os atos judiciais e administrativos do
Tribunal, anteriormente publicados no e-DJF1 na Imprensa Nacional, serão publicados ex-
clusivamente no portal do TRF1, em cadernos próprios, permanecendo os atos judiciais e
administrativos das seções judiciárias publicados no caderno do Diário da Justiça Federal da
1ª Região - e-DJF1 disponibilizado na Imprensa Nacional, nos termos da Resolução Presi 25
de 05/12/2014.
As publicações do DOU II e DOU III permanecerão nestes veículos.

4ª VARA FEDERAL

Juiza Titular : DRA. ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
Dir. Secret. : SÉRGIO ANTONIO MACHADO PIRES

EXPEDIENTE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014

BOLETIM 01 - 2015

Atos da Exma. : DRA. ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY

AUTOS COM DESPACHO
No(s) processo(s) abaixo relacionado(s)
Numeração única: 4716-88.2012.4.01.3200
4716-88.2012.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

A U TO R : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR : - AGEU FLORENCIO DA CUNHA
REU : LEONY RAMOS CORDEIRO
REU : GRACINILDO DE SOUZA CARDOSO
REU : JORGE MATOS DA SILVA
REU : LEANDRO OLIVEIRA DE BRITO
REU : JUCIMAR GOMES FERREIRA
REU : JAIME JORGE DA SILVA FILHO
ADVOGADO : AM00006599 - ADRIANA CAXEIXA ALFAIA
ADVOGADO : AM00004223 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO : AM00007487 - FRANCISCO RODRIGO EDEN DO NASCIMENTO
ADVOGADO : AM00002753 - HELENA DE OLIVEIRA GALVAO
ADVOGADO : AM00001519 - JALIL ALEXANDRE MORAES
ADVOGADO : AM00002401 - LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO : AM00008425 - RAFAEL PANZA FRANCA GARCIA
ADVOGADO : AM00008088 - ROBERT LINCOLN DA COSTA AREIAS
ADVOGADO : AM00004717 - SORAIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AM00003998 - WALDIR LINCOLN PEREIRA TAVARES

A Exma. Sra. Juiza exarou :
Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal,
para CONDENAR os réus L. R. C., J. (ou J.) M. DA S., L. O. DE B., G. DE S. e J. G. F. pela prática
do crime de furto duplamente qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal, nos
termos do art. 387 do Código de Processo Penal. ABSOLVO os réus L. R. C., J. (ou J.) M. DA S.,
L. O. DE B., G. DE S. e J. G. F. da prática do crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 288
do CPP. CONDENO, ainda, o réu J. (ou JACSON) M. DA S. nas penas do art. 304, c/c art. 297 do
CPB, bem como o réu L. R. C. nas penas do art. 344 do CPB.
Numeração única: 15795-93.2014.4.01.3200
15795-93.2014.4.01.3200 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

A U TO R : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCUR : - POLYANA WASHINGTON DE PAIVA JEHA
REU : BALTAZAR ROCHA MOREIRA
REU : MARQUEZ PINHEIRO VALENTE
REU : MARCOS FERNANDES LOPES SILVA
REU : ALMIR FREITAS DA SILVA
REU : VALDELI CORREA SOARES
REU : MACLEAN FONSECA ALVES
REU : PAULO CESAR DA SILVA ALCAIA
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