
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES 914

Trata-se de requerimento do servidor ANIBAL ALVES MARTINS  (4899977),  (1)
para que o sistema de ponto eletrônico do TRF1 (Forponto) seja alterado de modo que não limite a
acumulação de horas-crédito para fins de compensação de horas-débito já realizadas e (2) que seja ressarcido
em R$ 946,54 (novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) , que corresponde ao débito
ocorrido em sua folha de pagamento do mês de dezembro/2016, em razão de horas débito (que totalizaram
15:01), haja visto que o Forponto não considerou 23:02 horas crédito excedentes ao limite de 16 horas nos
meses de maio, junho e dezembro de 2016.

Quanto ao primeiro pedido, o art. 19 da Resolução 28/2014 (PAe 1989987) , é claro ao
estabelecer que o o limite máximo de acumulação de horas-crédito no banco de horas, por servidor, para fins
de compensação futura é de de 16 (dezesseis) horas mensais. Tal previsão regulamentar foi amplamente
discutida pela área técnica da Corte e pelo Conselho de Administração e resulta do entendimento que esse é o
limite que melhor atende à política de gestão de pessoas na Região.

Quanto ao segundo pedido, o §8º do art. 14 da citada Resolução 28/2014 é expresso ao
fixar que somente "Em situações de caso fortuito ou força maior, o Diretor-Geral da Secretaria poderá
referendar as horas-crédito realizadas acima do limite estabelecido no art. 19 desta Resolução mediante
justificativa apresentada pelo superior hierárquico da unidade de lotação do servidor, em processo
administrativo, que demonstre inequivocamente a necessidade do serviço e a impossibilidade de
compensação das horas dentro do prazo de compensação". Neste caso, as citadas "23:02 horas crédito
excedentes ao limite de 16 horas nos meses de maio, junho e dezembro de 2016" não foram enquadradas
nas hipóteses regulamentares em questão, tendo o requerente somente se insurgido quando o valor das horas
débitos já se encontravam descontadas de seus vencimentos.

Demais, sendo a autorização para a produção de horas excedentes prerrogativa do Diretor-
Geral, não pode o servidor realizá-las por seu exclusivo discernimento e depois requerer o seu
reconhecimento, como ocorre na espécie em exame.

Outrossim, nos termos do §6º do mesmo art. 14, "Cada servidor deve controlar as
próprias horas-crédito e horas-débito realizadas no mês de referência, de modo que o saldo positivo no
fim do mês não seja superior ao limite estabelecido nesta Resolução e que o saldo negativo possa ser
compensado em tempo hábil a evitar o desconto em folha de pagamento, observando-se que as devidas
compensações sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos mediante autorização do superior
hierárquico.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos.
Publique-se.
À SecGP e Nupae para conhecimento e eventual providências.
Ao interessado para ciência.
 

WÂNIA MARÍTIÇA ARAÚJO VIEIRA
Diretora-Geral em exercício

Documento assinado eletronicamente por Wânia Marítiça Araújo Vieira, Diretor(a)-Geral da
Secretaria em exercício, em 07/11/2017, às 16:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
5048343 e o código CRC EF2E7188.
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