
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO CONSOLIDADA - PRESI 10/2016

Revogada pela Resolução Presi 10119147, de 17 de abril de 2020
 

Altera a Resolução Presi 28 de 16/12/2014, que regulamenta o
expediente e a jornada de trabalho do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, institui o controle eletrônico de frequência, o banco de horas e
dá outras providências.

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais previstas no art. 21, IX, do Regimento Interno e tendo em vista o constante nos
autos do Processo Administrativo 1.362/2011 – TRF1 e do PAe/Sei 0001346-86.2014.4.01.8000, ad
referendum do Conselho de Administração,

CONSIDERANDO:
a) a Resolução Presi 28 de 16/12/2014, com alterações posteriores, que regulamenta o

expediente e a jornada de trabalho no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e institui o controle eletrônico de
frequência e o banco de horas;

b) a necessidade de adaptar procedimentos relativos ao controle eletrônico de frequência à
realidade do Tribunal,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Resolução Presi 28 de 16/12/2014 que regulamenta o expediente e a

jornada de trabalho no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e institui o controle eletrônico de frequência e o
banco de horas, passa a vigorar com a seguinte redação:

 
[...]
Art. 3º .............................................................
[...]
II – horas-débito: aquelas que o servidor deixou de cumprir da sua carga mensal de
horas, que devem ser compensadas com horas-crédito, autorizadas pelo superior
hierárquico, preferencialmente dentro do mês de referência, observado o prazo limite
de compensação;
II-A – hora-crédito: aquelas realizadas além da jornada de trabalho, que podem ser
compensadas com entradas tardias, saídas antecipadas ou ausências, desde que
autorizadas pelo superior hierárquico, observado o prazo limite de compensação
estabelecido nesta Resolução;
[...]
II-C – horas acima do limite permitido: aquelas registradas pelo equipamento
biométrico, computadas acima do limite mensal das horas-crédito estabelecido nesta
Resolução, não sujeitas ao pagamento do adicional de serviços extraordinários (hora
extra) e não computadas para o saldo do banco de horas ou para compensação de
horas-débito;
III – horas excedentes: aquelas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados, não
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sujeitas ao pagamento do adicional de serviços extraordinários (hora extra), e, a
critério do superior hierárquico, podem ser convertidas em horas-crédito 50%, se
trabalhadas aos sábados e horas-crédito em dobro, se trabalhadas aos domingos e
feriados;
III-A – horas excedentes noturnas: aquelas trabalhadas fora do horário de
funcionamento do Tribunal, entre 22:00 e 05:59 horas, nos dias úteis, não sujeitas ao
pagamento do adicional de serviços extraordinários (hora extra), que podem ser
convertidas pelo superior hierárquico em horas não autorizadas, exceto quando o
servidor estiver cumprindo sua jornada diária de trabalho;
[...]
VI – superior hierárquico: desembargadores federais, diretor-geral, secretário-geral,
diretores de secretaria, de coordenadoria, de divisão, de centro e de núcleo, chefes
de assessoria e de gabinetes e, em alguns casos previamente autorizados pelo
Diretor-Geral, supervisores de seção;
[...]
Art. 10. ...........................................................
§ 1º Somente na impossibilidade de identificação do servidor por meio de impressão
digital, a frequência será registrada mediante cartão específico concedido pelo
Núcleo Regional de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico – Nupae.
[...]
Art. 30.  Às unidades abaixo elencadas compete:
I – Divisão de Sistemas Administrativos – Disad: atender, com prioridade, às
demandas referentes à manutenção dos bancos de dados, bem como fornecer dados
necessários ao pleno funcionamento do sistema eletrônico de frequência;
II – Divisão de Atendimento aos Usuários – Diatu: atender, com prioridade, toda
demanda que tem por finalidade a manutenção dos equipamentos biométricos de
identificação por impressão digital;
III – Núcleo Regional de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico – Nupae:
gerenciar o sistema Controle Eletrônico de Frequência, realizando as seguintes
atividades, entre outras: dirimir as dúvidas quanto ao funcionamento e registro nos
equipamentos biométricos de identificação por impressão digital; controlar os
registros eletrônicos, orientando os superiores hierárquicos em casos de registros
manuais errôneos ou que configurem habitualidade; fechamento mensal do ponto
eletrônico e do banco de horas; cadastro e alteração de usuários; repassar às
unidades da Secretaria de Gestão de Pessoas - SecGP informações sobre faltas
injustificadas e descontos, em folha de pagamento, das horas-débito não
compensadas no prazo, até que o sistema de Controle Eletrônico de Frequência
esteja integrado à folha de pagamento no sistema SARH.
 

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

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

 

Resolução Presi 10 de 17 de março de 2016 – assinada eletronicamente por Cândido
Ribeiro, Presidente do TRF 1ª Região, em 17/03/2016, às 09:23 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 1945308 e o código CRC ADE4E14C.

Resolução Presi 10119147, de 17 de abril de 2020 – assinada eletronicamente por Carlos
Moreira Alves, Presidente do TRF 1ª Região, em 17/04/2020, às 15:29 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, 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 10119147 e o código CRC F013E1F3.
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