
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO. INDEFERIMENTO. DIREF. PEDIDO DE 
COMPENSAÇÃO EM PECÚNIA HORAS TRABALHADAS DURANTE O RECESSO 
FORENSE. NORMATIVO DISPÕE SOBRE REMUNERAÇÃO SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO. DESDE QUE PRESTADO, AUTORIZADO, POR ESCRITO, 
ATENDIMENTO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS, DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADAS, COM RELAÇÃO NOMINAL SERVIDORES QUE EXECUTARÃO. CASO 
DE AUSÊNCIA NOME ESCALA PLANTÃO PARA RECEBIMENTO EM PECÚNIA. 
POSSIBILIDADE COMPENSAÇÃO. RECOMENDAÇÃO TCU CONTRA PAGAMENTO 
INDEVIDO. PRECENDENTE DESTA COLENDA CORTE. ADESÃO TERMOS DECISÃO 
JUÍZO A QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – Recurso Administrativo a reverter decisão da DIREF que indeferiu pedido de compensação 
em pecúnia de horas trabalhadas durante o recesso forense de 2018/2019, nos moldes do 
procedimento adotado para outros oficiais de justiça da SJGO.
II – Conhecimento do Recurso.
III – A Resolução CJF nº 4/2008 dispõe que o servidor ocupante de cargo efetivo será 
remunerado pelo serviço extraordinário prestado, desde que autorizado, por escrito, para atender 
a situações excepcionais e temporárias, devidamente justificadas, acompanhada da relação 
nominal dos servidores que o executarão, sob pena de indeferimento.
IV – No documento nº 7486644 a Diretora do Núcleo de Recursos Humanos/SJGO explanou ao 
Recorrente que historicamente servidores daquela Seccional e das Subseções Judiciárias, que 
trabalhavam no plantão judicial, recebiam o direito a folgas compensatórias, e não havia a 
previsão de pagamento de horas-extras.
V – No documento nº 7486594 o Supervisor da SEPAG informou ao Recorrente que o 
pagamento em pecúnia das horas trabalhadas no recesso de dezembro de 2018/2019 era 
somente para os nomes relacionados no processo correspondente, que somente seria pago a 
quem constasse da lista autorizada pela Secad, e o nome dele não constava da lista.
VI – O Diretor da Diref, investido da competência prevista no art. 43 da Resolução CJF nº 
4/2008, motivou o indeferimento do pleito, diante da inexistência de disponibilidade 
orçamentária para pagamento em pecúnia; ressaltou que a adoção de parâmetros diferenciados 
para retribuição da jornada extraordinária requer prévia autorização; ressaltou a primazia do 
princípio da isonomia; e ressalvou que ficava mantida a possibilidade dos servidores usufruírem 
folgas compensatórias relativas à jornada extraordinária realizada no recesso forense.
VII – Nesse contexto, o gestor público deve evitar a prática de ato, mormente, que implique 
despesa ao Erário sem o preenchimento dos requisitos legais, que resulte em pagamento 
indevido, pois haverá de prestar contas perante os órgãos de controle, sujeitando-se a diversas 
penalidades, conforme Acórdão do TCU.
VIII – Há o precedente desta Colenda Corte no julgamento do processo nº 0008175-
60.2017.4.01.8006, onde o Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
IX - Adesão aos termos da Decisão da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Goiás, que 
indeferiu o pleito do Recorrente, com fulcro na Resolução CJF nº 4/2008, art. 42, §1º, e art. 43, 
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União insculpida no Acórdão TCU 8797/2016 - 
Segunda Câmara e no precedente objeto do julgamento do processo nº 0008175-
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60.2017.4.01.8006.

X – Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O
O Conselho de Administração, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Relator.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 18.06.2020.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
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