
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  Ariane  Alves  Matos,  Analista  Judiciária/Área
Judiciária, Oficiala de Justiça Avaliadora Federal, do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Piauí,
contra decisão da Diretoria do Foro, que lhe indeferiu o pedido de pagamento de horas extraordinárias
trabalhadas  em  regime  de  plantão  e  autorizou  a  averbação  de  14h05  de  folgas,  para  efeito  de
compensação.

Sustenta que, embora a Diretoria do Foro alegue indisponibilidade financeira para o
pagamento  das  horas  extras,  outros  pedidos  posteriores  tiveram  deferimento,  sugerindo  que  o
orçamento de 2019 possa quitar o pagamento em questão. Invoca, ainda, tratamento isonômico com os
demais servidores que tiveram os pedidos atendidos.

A Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP manifesta-se pelo indeferimento do
recurso, afirmando que a decisão em converter as horas extraordinárias prestadas é do administrador,
cuidando-se, portanto, de ato discricionário/ e que “Ainda que assim não fosse, conforme consta dos
despachos Secad (7433674) e Diref/PI  (7436382),  as razões que levaram a Diref/PI  a  indeferir  o
pagamento  das  horas  extraordinárias  trabalhadas  em  pecúnia,  ou  seja, indisponibilidade
orçamentária, ainda persistem.”.

É o relatório.

V O T O

O Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO MENEZES (Relator): — A  
decisão recorrida é deste teor:

Autorizo  a  averbação  de  14h  e  05  minutos  de  folgas  nos  assentamentos
funcionais  da  servidora  Ariana  Alves  Matos,  Analista  Judiciário/Área
Judiciária  (Oficiala  de  Justiça  Avaliadora  Federal),  para  efeito  de
compensação, a ser agendada posteriormente, referente aos dias trabalhados
durante  o  plantão  judicial  do  mês  de  fevereiro/2018,  em  razão  de
indisponibilidade orçamentária, nos termos dispostos no Provimento COGER
nº  129/2016,  Resolução  4/2008-CJF  e  Portaria  SJPI-DIREF  5465314,
conforme  Encaminhamento  SJPI-NUCRE  5776797,  Despacho
SJPI-NUCAD 5790506 e Despacho SJPI-SECAD 5807634.
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Alega a recorrente em seu recurso, tão somente, que (7498094):

Vale informar que outros pedidos de pagamento de horas extras, posteriores à
da requerente, tiveram deferimento, apesar da informação de indisponibilidade
financeira,  conforme  podemos  verificar  no  Processo
0002847-03.2018.4.01.8011.  Ressalte-se,  ademais,  que  com a  aprovação do
orçamento do ano corrente sugere a existência de disponibilidade necessária
ao pagamento em questão. Requer, dessa forma, o deferimento do pedido, uma
vez que foi concedido a outros servidores, fazendo desta forma um tratamento
isonômico e sendo esta solução a mais almejada pela requerente.

Como acentua a Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP/TRF. 1,  a Resolução
04/208 dispõe em seu art.  50-A: Art. 50-A. A critério da autoridade de que trata o art.  43 desta
resolução, as horas extraordinárias 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.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a decisão em converter as
horas extraordinárias prestadas é do administrador, cuidando-se, portanto, de ato discricionário.

Mesmo que não fosse assim, conforme consta dos despachos Secad (7433674)  e
Diref/PI (7436382), as razões que levaram a Diref/PI a indeferir o pagamento das horas extraordinárias
trabalhadas em pecúnia, ou seja, indisponibilidade orçamentária, ainda persistem.

O valor das horas extraordinárias buscadas é de R$1.499,71, conforme  dos autos
(demonstrativo 5771465), que não foram pagas em pecúnia por falta de disponibilidade orçamentária, o
que não pode ser superado pelo Tribunal. Não havendo dinheiro, não há como pagar.

A  tese  de  que,  depois  do  fato,  a  Diref/PI  pagou  a  outros  servidores  na  mesma
situação,  apontando  o  Processo  0002847-03.2018.4.01.8011,  que  parece  contrariar  o  princípio  da
isonomia, em verdade não aproveita à requerente.

Como observou o Diretor-Geral da Secretaria desta Corte, “Outrossim, a existência
posterior de recursos também não autoriza que a decisão seja revista, uma vez que o compromisso com
a assunção da despesa tem que se dar antes da sua realização.”

Nesse contexto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É  o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  HORAS  EXTRAORDINÁRIAS.  PLANTÃO.  PAG AMENTO  SEM
DISPONIBILIDADE  ORÇAMENTÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  EXIS TÊNCIA  POSTERIOR
DE RECURSOS.

1. Recurso administrativo interposto por Analista Judiciária/Área Judiciária/Executante de Mandados,
contra Decisão da Diretoria do Foro/PI, que lhe indeferiu pedido de pagamento de horas extraordinárias
trabalhadas em regime de plantão, por falta de disponibilidade orçamentária,  e autorizou a averbação
de 14h05 de folgas, para efeito de compensação.

2. “A critério da autoridade de que trata o art. 43 desta resolução, as horas extraordinárias 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.” (Resolução 04/208, art. 50-A).

3. O valor das horas extraordinárias (R$1.499,71) não foi pago em pecúnia por falta de disponibilidade
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orçamentária, o que não pode ser superado pelo Tribunal. Não havendo dinheiro, não há como pagar.

4. O fato de a Diref/PI ter feito o pagamento a outros servidores na mesma situação (Processo nº
0002847-03.2018.4.01.8011), que parece contrariar o princípio da isonomia, em verdade não aproveita
à requerente. A eventual existência posterior de recursos não autoriza a revisão da decisão, uma vez
que o compromisso com a assunção da despesa deve ocorrer antes da sua realização.

5. Desprovimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por maioria, negar provimento ao recurso.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 07 de novembro de 2019.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
19/11/2019, às 13:46 (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 8470560 e o código CRC DC3955BE.
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