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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.jfrs.jus.br 

Direção do Foro - 8º andar - Ala Sul

PORTARIA Nº 1368/2020

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO PAIM DA SILVA, JUIZ FEDERAL DIRETOR
DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 950, de 07 de novembro de 2020, do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região;

CONSIDERANDO que a impossibilidade de interrupção de obrigações institucionais,
contratuais e de serviços próprios ou terceirizados essenciais aos recursos humanos institucionais, bem como à
segurança e manutenção das estruturas prediais, sistemas tecnológicos e da logística administrativa em
geral;   

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de atividades da Direção do Foro, da
Secretaria Administrativa, dos Núcleos e Seções de Apoio Administrativo da Seção e Subseções Judiciárias
do Rio Grande do Sul nos dias úteis do recesso judiciário;

CONSIDERANDO as limitações das atividades presenciais nos prédios da Justiça Federal
em razão da pandemia do COVID-19.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o funcionamento da área administrativa
da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e de convocação de servidores, da subseção de Porto Alegre e das
subseções do interior, que atuam nas áreas de recursos humanos, segurança e manutenção predial ou
tecnológica, bem como no processamento de contratações, gestão, fiscalização, execução e pagamento de
fornecimentos, obras e de serviços em geral, para a prestação de serviço extraordinário no período do recesso
2020/2021;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º FIXAR o horário das 13h às 18h para o cumprimento de expediente nos setores

administrativos da Justiça Federal de 1º Grau do Rio Grande do Sul no período de 20 de dezembro de 2020 e
6 de janeiro de 2021.

Art. 2º DETERMINAR que a convocação de servidores lotados nas unidades
administrativas para a prestação de serviço extraordinário neste período, observados os requisitos da
Resolução nº 4/2008 do CJF, e alterações, e da IN nº 32/2015 do TRF da 4ª Região, será autorizada somente
nos seguintes casos:

I - para realização de atividades que não possam ser exercidas em dias úteis;
II - quando ocorrerem situações que requeiram reparos inadiáveis e imediato atendimento,

decorrentes de fatos supervenientes;
III – para manutenção dos serviços essenciais na proporção das demandas corporativas

atribuídas às unidades, de modo a possibilitar a concentração da força de trabalho durante os demais meses de
pleno funcionamento institucional.

Ú

Publicação Interna em 20/11/2020 
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Paragrafo Único: as atividades administrativas no recesso deverão obedecer as regras e
limites estabelecidos pela Resolução n. 47/2020 da Presidência do TRF4, bem como a Decisão 5266885 da
Corregedoria Regional para atividades presenciais.

Art. 3º SOLICITAR às chefias das unidades em que há necessidade de prestação do serviço
extraordinário que preencham a planilha do Recesso 2020/2021, disponível na Central RH (Administração da
Unidade – Frequência – Convocação extraordinária - Recesso) no período 18-11-20 a 06-12-2020, com a
indicação da carga horária diária necessária, devidamente justificada.

Art. 4º Fica autorizada jornada diversa do horário de funcionamento previsto no artigo 1º
aos servidores convocados para o serviço extraordinário, para mais ou para menos, observados os limites
previstos nos regulamentos mencionados no artigo 2º, em razão da necessidade de serviço, desde que
devidamente justificada pela chefia da unidade.

§ 1º Na hipótese de convocação de servidor para realização de serviço extraordinário com
jornada diária de trabalho superior a 7 (sete) horas, e limitada a 10 (dez) horas, deverá ser obedecido o horário
do intervalo, que não poderá ser inferior a 1 (uma) hora.

§ 2º A chefia do servidor convocado nos termos do § 1º deverá informar na planilha do
Recesso as efetivas horas a serem trabalhadas, já descontado o tempo de intervalo.

Art. 5º DETERMINAR que, após a prestação do serviço extraordinário, as chefias das
unidades certifiquem os dias e os horários efetivamente trabalhados pelos servidores convocados.

Parágrafo único. Na hipótese de a carga horária efetivamente prestada pelo servidor ser
superior àquela estabelecida na convocação, a chefia da unidade deverá justificar, de modo circunstanciado,
para o NGF, via Central RH.

Art. 6º A possibilidade de conversão de horas extraordinárias em banco de horas será a
critério da Direção do Foro. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Paim da Silva, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul, em 20/11/2020, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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