
Portaria SSJ/RDO 10/2015 

Escala de Plantão no Recesso Forense da SSJ/RDO/PA 

  

     O Excelentíssimo Sr. Juiz Federal OMAR BELLOTTI FERREIRA, Diretor do 

Foro da Subseção Judiciária de Redenção, no uso de suas atribuições legais, 

     CONSIDERANDO o recesso forense compreendido entre 20 de dezembro e 06 de 

janeiro, previsto no inc. I do art. 62 da Lei 5.010/1966; 

     CONSIDERANDO a nova redação dada a dispositivos da Resolução nº 04/2008, do 

Conselho da Justiça Federal, pelas Resoluções nºs 173/2011 e 186/2012, do mesmo 

Conselho; 

     CONSIDERANDO os termos da Portaria PRESI/TRF1 n. 398, de 17 de novembro 

de 2015; 

     CONSIDERANDO os termos da Portaria SJ/PA DIREF 596; 

     CONSIDERANDO que plantão da Sede da Seção Judiciária do Pará compreende, 

também, além dos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, os das 

Subseções Judiciárias de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Redenção, 

Santarém e Tucuruí, durante os períodos citados. (Provimento COGER n. 38, art. 111, 

III); 

     CONSIDERANDO os temos da Recomendação nº 17 do Conselho Nacional de 

Justiça; 

     R E S O L V E: 

     I - APROVAR a Escala de plantão em regime de SOBREAVISO desta Subseção 

Judiciária constantes da tabela anexa, para o período compreendido entre 20.12.2014 a 

06.01.2015 (Recesso Forense 2014/2015), feriado previsto na Lei nº 5.010/1966; 

     II - DETERMINAR que, excepcionalmente, nos dias 20.12.2014 a 06.01.2015, 

ficarão em Escala de plantão em regime de SOBREAVISO os oficiais de justiça lotados 



nesta jurisdição, para assegurarem a prestação dos serviços essenciais, e que não 

precisarão permanecer no prédio desta Justiça Federal, devendo, no entanto, 

permanecerem de prontidão. 

     III – ESTABELECER que, em situações de estrita necessidade do serviço 

devidamente atestadas pela chefia imediata, os servidores plantonistas poderão cumprir 

jornada de 07 horas originariamente determinadas, e até o limite máximo diário de 10 

horas, nos termos do art. 47, § 2º da Res. 04/2008-CJF; 

     IV – ASSEGURAR que os servidores escalados para o plantão farão jus à percepção 

de horas extraordinárias, ou à compensação dos dias trabalhados, à razão de 2 (dois) por 

1 (um), ou, ainda, ao parcelamento do período, percebendo parte em horas 

extraordinárias, e parte mediante compensação, observadas as seguintes prescrições: 

     a) para efeito de compensação, a carga horária de 07 (seis) horas será computada 

como 01 (um) dia trabalhado e convertida em 02(dois) dias de folgas; 

     b) a carga horária diária que exceder ao total de 07 (seis) horas ou não for suficiente 

para completar 01 (um) dia trabalhado, será convertida em banco de horas, para efeito 

de compensação, à razão de 2 (duas) por 1 (uma); 

     c) para fins de fruição, as folgas deverão ser utilizadas até o final do exercício 2016, 

consoante os prazos estabelecidos pelo art. 50-A, § 1º, da Res. nº 04/2008-CJF, com 

redação dada pela Res. nº 186/2012-CJF. 

     V - RESSALTAR que a escala de plantão em regime de SOBREAVISO não gera 

direito à compensação em carga horária, pois não precisarão permanecer no prédio desta 

Justiça Federal ou em suas mediações, devendo, no entanto, permanecerem de prontidão 

caso sujam eventuais necessidades, ressalvado o caso quem o plantonista, preste o 

devido trabalho no cumprimento das ocorrências que surgirem, devendo certificá-las e 

apresentá-las a sua chefia imediata;  

     VI – ESTABELECER a obrigatoriedade do registro do ponto a todos os servidores 

escalados para o plantão do recesso, inclusive àqueles que estão ordinariamente 

dispensados do registro de ponto, para que sejam computadas, de forma fidedigna, pela 



realização dos atos processuais comunicados, as horas extras efetivamente trabalhadas 

com vistas à posterior conversão em pecúnia e/ou compensação. 

ESCALA DE PLANTÃO DO RECESSO FORENSE DE 20.12.2014 A 06.01.2015 

SERVIDOR PERÍODO 

João Augusto Vieira Marques Junior

Analista Judiciário especialidade em 

execução de mandados 

20.12.2014 a 06.01.2015 

Paulo Maurício Badiani Sobrinho 

Diretor de Secretaria da Vara 

20,21,22/12.2014 

03,04,05,06/01.2015 

Renata Silva Ferro Soares 

Analista Judiciário 

29.12.2014 a 06.01.2015 

Contatos do plantão: 

Belém: (91) 99133-1842. 

Redenção: (94) 98803-0775. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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