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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPÁ 

 
DIRETORIA DO FORO 

 
AUSÊNCIA AO SERVIÇO COM COMPENSAÇÃO POSTERIOR 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001794-16.2015.4.01.8003  
REQUERIMENTO SJAP- 2ª VARA 1237381 
INTERESSADO(A): ANGELA EMANUELE LOPES 
 

DESPACHO 
 

Defiro, observadas as diretrizes da DIREF para entrada, permanência e saída de servidores na Sede desta Seccional 
durante os finais de semana e feriados. 
 
♦ Concessão assinada, por delegação de competência, pelo Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva, em 07/10/2015. 

 
 

PORTARIA 

 
PORTARIA SJ DIREF 164 
 
Disciplina a compensação dos dias não trabalhados em razão da greve de greve no âmbito da SJAP. 
A MM. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o 
constante nos autos do PAe 0000988-78.2015.4.01.8003, 
 
CONSIDERANDO: 
 
a) a necessidade de regulamentar a compensação de horas não trabalhadas pelos servidores desta Seccional por motivo 
de greve; 
b) a Resolução 188, de 10 de fevereiro de 2015, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre os procedimentos 
administrativos a serem adotados em caso de paralisação do serviço por motivo de greve no âmbito da Justiça Federal de 
primeiro e de segundo graus e autoriza, no § 1º do art. 2º, a compensação dos dias não trabalhados mediante plano 
definido pela Administração para a execução do serviço não prestado; 
c) o Enunciado Administrativo 15, de 25 de agosto de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza o desconto da 
remuneração correspondente aos dias de paralisação dos servidores por motivo de greve (Lei 7.783/1989), facultando ao 
Tribunal optar pela compensação dos dias não trabalhados; 
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d) a Decisão Liminar no Pedido de Providências 0003835-98.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que 
determinou aos Tribunais Regionais Federais a suspensão do pagamento dos vencimentos dos servidores em greve na 
exata proporção dos dias não trabalhados; 
e) a Resolução PRESI 37/2015 - TRF1, que autoriza a compensação de horas não trabalhadas pelos servidores do TRF1ª 
Região por motivo de greve (PLC 28/2015); 
f) a Resolução PRESI 28/2015 – TRF1, que regulamenta o expediente e a jornada de trabalho do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, institui o controle eletrônico de freqüência, o banco de horas e dá outras providências, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º AUTORIZAR a compensação dos dias não trabalhados em virtude do movimento grevista dos servidores desta 
Seção Judiciária e das Subseções de Oiapoque e Laranjal do Jari, mediante plano a ser definido pelas chefias imediatas, 
para a execução do serviço não prestado. 
 
§ 1º A forma de compensação será acordada entre os servidores e os chefes imediatos definidos nos §§ 6º e 8º do art. 6º 
da Portaria DIREF nº 77/2013-SJAP, e formalizada através de processo eletrônico no SEI, mediante adesão ao Plano de 
Execução do Serviço não Prestado, conforme documento em anexo. 
 
§ 2º A unidade deverá encaminhar à Secap, mensalmente, junto com o boletim de frequência, a informação dos dias e 
horas compensados relativos àquele mês, para os respectivos registros. 
 
§ 3º Ao final da compensação, a unidade certificará o cumprimento da compensação e o encaminhará para a Secap. 
 
§ 4º Findo o período estabelecido no Plano de Execução do Serviço não Prestado, os dias não compensados pelos 
servidores grevistas serão objeto de desconto em folha de pagamento mensal, respeitado o limite permitido na legislação 
em vigor. 
 
§ 5º O planejamento de compensação poderá ser alterado, tendo em vista a necessidade do serviço. 
  
Art. 2º A compensação deverá ser realizada, preferencialmente, em dias úteis, no horário das 6h às 21h, respeitados os 
limites relativos às jornadas de trabalho de cada servidor. 
 
§ 1° Mediante prévia autorização do superior hierár quico definido nos §§ 6º e 8º do art. 6º da Portaria DIREF nº 77/2013-
SJAP, e no estrito interesse do serviço, poderá ser realizada compensação aos domingos e feriados, no horário de 8h às 
15h, para o cumprimento de uma jornada mínima de 5 horas por servidor, desde que o plano de serviço geral do respectivo 
dia atinja o quantitativo mínimo de 15 servidores. 
 
§ No caso do parágrafo anterior, a unidade deverá encaminhar solicitação à Secad, no prazo de 48 horas antes do dia 
pretendido, solicitando a autorização para entrada no prédio, onde deverá especificar o dia e os servidores escalados para 
o trabalho. 
 
§ 2º No caso do parágrafo anterior, as horas realizadas serão computadas na forma do art. 4º, § 4º, da Resolução PRESI 
37/2015-TRF1. 
  
Art. 3º Cumprido pelo servidor o planejamento de compensação da respectiva unidade, a Administração dará por realizado 
o Plano de Execução do Serviço não Prestado em 2015, fazendo os devidos lançamentos nos registros funcionais. 
  
Art. 4º Serão descontados os dias não trabalhados dos servidores grevistas que não aderirem ao Plano de Execução do 
Serviço não Prestado em 2015. 
 
Parágrafo único. O prazo para adesão ao Plano de Execução do Serviço não Prestado em 2015 será de dois dias úteis, a 
partir da publicação desta Portaria. 
  
Art. 5º O Plano de Execução do Serviço não Prestado em 2015, para os oficiais de justiça avaliadores também é de adesão 
facultativa e consiste em compensação dos dias não trabalhados mediante o cumprimento de mandados de execução 
extras, cuja quantidade resultará da metade do número de mandados recebidos pelo oficial que não aderiu à greve e que 
executou o serviço do grevista, sendo a distribuição realizada gradativamente pela chefia imediata, com vista a ultimar o 
cumprimento dos mandados extras, decorrente do acúmulo da greve, e dos mandados atuais, recebidos ordinariamente 
em razão do serviço. 
§ 1º Será considerado recuperado o serviço acumulado quando atingida a média mensal de mandados em tramitação na 
central de mandados existentes anteriormente ao movimento grevista, conforme certidão emitida pela chefia imediata. 
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§ 2º Apresentada a certidão prevista no § 1º, a Direção do Foro determinará o registro da compensação dos dias não 
trabalhados junto aos registros funcionais. 
  
Art. 6º Os casos omissos serão tratados pela Diretoria do Foro. 
 

 
ANEXO DA PORTARIA SJ DIREF 164 

 

 
 
♦ Portaria assinada pela Diretora do Foro da Seção Judiciária do Amapá, Juíza Federal Lívia Cristina Marques Peses, em 09/10/2015. 

 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 31 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas por meio da Portaria Diref n. 13, de 9/7/2012[1], e considerando a Portaria/TRF1/331, de 06/09/1994[2], bem 
como o que fora decidido no PAe SEI n. 0001258-05.2015.4.01.8003 – JFAP, 
 
RESOLVE: 
 
I – Designar o Supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP para atuar como executor do 
Contrato n. 18/2015, celebrado com a empresa MELO & SANTOS LTDA – ME, CNPJ n. 10.330.342/0001-23, objetivando o 
acompanhamento da execução dos serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências e bens móveis da 
Subseção Judiciária de Laranjal do Jarí-AP, de acordo com o termo de referência correspondente. 
 
II - Estabelecer que, nos afastamentos e impedimentos legais do supervisor designado, as atribuições e responsabilidades 
relativas à fiscalização contrato ficarão sob o encargo de seu substituto. 
 
[1] Publicada no BS nº 57 em 11/7/2012. 
[2] Que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos. 

 
♦ Ordem de serviço assinada pelo Diretor da Secad, José James Dias Coelho, em 13/10/2015. 


