
EXMO. SR. JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ___________________ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ________________________________________, matrícula 
nº _________, lotado no _________________________, vem à presença de V. 
Exa., respeitosamente, expor e requerer o que segue:  
 
 
 
1.  O requerente é servidor público civil, integrante dos quadros 
do Tribunal de Justiça em Santa Catarina. 
 
 Nessa condição, realizou plantões nos dias ____________, 
nos termos da Resolução nº 12/2010 – CM. 
 
 Segundo o art. 6º da referida Resolução, “os magistrados e 
servidores que participarem do plantão semanal terão direito à compensação 
integral dos finais de semana, feriados e período de recesso forense 
abrangidos pela escala, desde que observada a implementação do plantão 
circunscricional previsto no art. 4º desta Resolução.”  
 
 Ou seja, em face da adesão aos plantões, o servidor tem 
direito a gozar folgas compensatórias1.   
  
 
 
2.  Ocorre que, apesar da previsão de folgas compensatórias em 
face do plantão, o requerente não tem gozado as referidas folgas, alegadamente 
por necessidade do serviço.   
 
 Além do fato de não poder gozar das folgas compensatórias 
a que faz jus, o requerente também não tem sido contraprestado pelo trabalho em 
sobrejornada, fora do horário normal de expediente, haja vista o disposto no art. 8º, 
§4º, da Resolução GP nº 06, de 29.01.2013, que veda o cômputo para o banco 
de horas do período em que o servidor estiver à disposição do Poder 
Judiciário em razão do plantão judicial/circunscricional.  
 

                                            
1 https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/folga-do-plantao-judicial/circunscricional 



3. Nessa medida, o requerente pugna pela sua exclusão 
das listas de plantões, bem como do cumprimento de horas extras, em face dos 
motivos acima indicados.  
 
 Ademais, roga a V. Exa. que encaminhe solicitação de 
pagamento das horas extras já acumuladas até a presente data, a fim de evitar o 
locupletamento da Administração.     
 
 
 
4.  EM FACE DO EXPOSTO, requer, respeitosamente, a V. 
Exa.:  
 
 a) a exclusão do requerente de integrar listas de 
plantões, bem como do cumprimento de horas extras, tendo em vista os motivos 
acima delineados;  
 
 b) seja encaminhado por V. Exa. solicitação de 
pagamento das horas extras já acumuladas pelo requerente até a presente data.   
 
 Pede deferimento.  
 
 
 ______________________, ____ de ______ de 20____  
  
  
 

_______________________________________________  
Assinatura  

  


