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Trata-se de comunicação de convocação de servidores lotados na 1ª VF/SSJ/STM
para execução de trabalhos nos dias 16 e 17.12.2017, a partir das 08:00h, conforme Ofício GABJU/ n.º
081/2017-1ª  Vara (5270628) e Portaria 005/2017 -  1ª  Vara (5270552),  para  "adoção das  medidas
necessárias para registro e oportuna compensação das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas
em favor dos servidores convocados".

Instada a se manifestar, a Secad (doc. 5289993) informou que:

(...)

Reza citado normativo, na Seção II - Do Adicional por Serviço Extraordinário, art. 43, que "O serviço
extraordinário será autorizado pelo presidente, no Conselho da Justiça Federal, pelo presidente, nos
tribunais regionais federais, e pelo diretor do foro, nas seções judiciárias, aos quais compete reconhecer
a necessidade de sua prestação e a situação excepcional e temporária de que trata o art. 74 da Lei n.
8.112, de 11 de dezembro de 1990. (NR) (Redação dada pela Resolução n. 173, de 15.12.2011).

Por sua vez, os arts. 47, incisos I, II, III, IV e § 1º, bem como o art. 50-A do mesmo Instituto assim
dispõem:

Art. 47. A prestação remunerada de serviço extraordinário aos sábados, domingos e
feriados somente será admitida nos seguintes casos: (Redação dada pela Resolução n.
173, de 15.12.2011)

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser exercidas em dias úteis;

II – para eventos que ocorram nesses dias, desde que seja impossível adotar escala de
revezamento ou realizar a devida compensação;

III  –  quando  ocorrerem  situações  que  requeiram  reparos  inadiáveis  e  imediato
atendimento e sejam decorrentes de fatos supervenientes;

IV  –  para  colocação  em  dia  de  tarefas  específicas  mediante  plano  de  esforço
concentrado  aprovado  pelas  autoridades  referidas  no art.  43  desta  Resolução.
Conselho da Justiça Federal.

§ 1º Nas situações enquadradas nos incisos I e II deste artigo, a proposta deverá
conter, ainda, data e horário da prestação dos serviços, bem como as tarefas a serem
executadas pelo servidor.

Art.  50-A.  A  critério  da  autoridade de  que  trata  o  art.  43  desta  resolução,  as  horas
extraordinárias comprovadamente trabalhadas pelo servidor, inclusive aquelas em regime
de plantão, poderão ser convertidas em banco de horas e deverão ser utilizadas até o final
do exercício subsequente a que se referem. (NR) (Redação dada pela Resolução n. 379,
de 17.12.2015)

Verifica-se, s.m.j,  que a proposta (Portaria e Ofício), foi encaminhada a essa DIREF para, como dito
acima,  ciência e  adoção das medidas necessárias  para registro  e  oportuna compensação das horas
extraordinárias efetivamente trabalhadas em favor dos servidores convocados.  Em nosso sentir,  duas
providências  não foram observadas na presente situação, quais sejam,  a autorização,  que se entende
prévia, da autoridade competente no âmbito da Seção Judiciária, no caso do Juiz Federal Diretor do Foro,
conforme prevê o art. 43 e o art. 47, IV, acima mencionados, bem como não se acha expresso na Portaria o
horário de realização dos serviços (consta apenas o horário de início).

Ressalto, por oportuno, que não se está questionando, sob nenhuma hipótese, a necessidade dos serviços
descritos  na  Portaria  de  convocação.  Pelo  contrário,  trata-se  de  iniciativa  louvável  cujos  efeitos  na
prestação jurisdicional são relevantes. Apenas, em nosso entendimento, o procedimento de sua realização
deve se adequar aos ditames da citada Resolução.

Por fim e principalmente, não se pode olvidar o quadro de grave crise orçamentária por que passa a
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Justiça Federal, o que desaconselha a realização dos serviços, visto que sua efetivação em dias não úteis
fatalmente influenciará, de maneira considerável, no acréscimo das despesas de energia eletrica daquela
Unidade Consumidora, podendo ocasionar problemas no tocante à disponibiliade de recursos para sua
liquidação.

Em tempo, a Secad complementou a supracitada manifestação e esclareçou que:

(...) a realização de serviços extraordinários deliberada pela 1ª Vara da Subseção de Santarém pode ser
ratificada/convalidada  por  essa  Diretoria  do  Foro,  dada  a  necessidade  do  serviço,  devendo  haver  a
ressalva, outrossim, quanto à utilização dos serviços de ar condiconado e iluminação da sede no sábado e
domingo agendados para o labor, em vista da situação orçamentária relatada por esta SECAD, que é de
conhecimento de todos. (...)

 

Não  obstante  a  inversão  do  procedimento,  devendo  ser  prévia  a  autorização  do
Diretor do Foro, conforme prevê o art. 43 e ao art. 47, IV, da Res. 04/2008 CJF, assim como não tenha
delimitado o horário de prestação do serviço extraordinário, entendo, em homenagem à iniciativa do
precitado magistrado, ratificar, os termos da referida portaria, mas condicionando à observância das
restrições indicadas pela Secad na manifestação 5299584, bem assim, também em face das consabidas
restrições orçamentárias, autorizando tão-somente entre as 08:00h da manhã e 13:00h da tarde.

Ante  exposto,  tendo  em  vista  as  atribuições  legais  e  regimentais  que  me  são
conferidas,  RATIFICO  os  termos  da  Portaria  005/2017  -  1ª  Vara  (5270552)  e,  ato  contínuo,
AUTORIZO  a  realização  de  SERVIÇO  EXTRAORDINÁRIO  pelos(as)  servidores(as)
relacionados(as) na precitada portaria para,  nos dias 16 e 17.12.2017, condicionando, contudo, à
observância das restrições indicadas na manifestação Secad 5299584, assim como delimitando e
RESTRINGINDO O HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS 08:00H ATÉ AS 13:00H, em face das
consabidas restrições orçamentárias, para que se analisem os processos da META 2/2012 conclusos nos
gabinetes dos magistrados da 1ª Vara Federal da SSJ de Santarém/PA.

Ainda,  a  fim  de  minizar  os  impactos  (acréscimo  de  despesa não  prevista)
decorrentes do labor extraordinário, recomenda-se novamente ao magistrado requerente adotar
as medidas austeras recomendadas pela Secad (5299584).

Além  disso,  CONDICIONO  o  direito  ao  pagamento  do  Adicional  de  Serviço
Extraordinário à disponibilidade orçamentária desta Seccional.

Se inexistente o crédito ou insuficiente para atender a despesa autorizada, desde já,
DETERMINO a CONVERSÃO EM FOLGAS das Horas Extras, após a devida apuração da jornada
extraordinária  efetivamente  trabalhada  pelo  servidor,  com  base  no  formulário  de  Frequência  em
Serviço  Extraordinário  a  ser  juntado  pela  diretoria  da  unidade  solicitante,  nos  termos  da  Res.
004/2008-CJF e alterações subsequentes.

Servindo de ofício, cientifique-se o magistrado requerente.

À Secad e ao Nucre, para conhecimento e providências a seu cargo.

Oportunamente, ao Nucoi, para análise consoante o disposto no inciso II da Portaria
DIREF/JFPA n. 184/2011.

Publique-se.

Cumpra-se.

 
Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES

Diretorado Foro da SJPA
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 15/12/2017, às 20:56 (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 5299712 e o código CRC CF32D3D4.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/
0009953-53.2017.4.01.8010 5299712v9

SEI/TRF1 - 5299712 - Autorização https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 3 18/12/2017 18:53


