
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 11313753

Diante do Requerimento TRF1-CTUR7 10772024, que solicita pagamento em pecúnia
das horas trabalhadas em regime de plantão nos dias 27/07 (segunda-feira) e 02/08 (domingo), em regime
de home office e, em que pese os documentos apresentados que demonstram que o servidor atuou no
referido plantão (11260525 - 11260574 - 11260606), entendo que os documentos não são aptos a
comprovar, de forma adequada, o tempo de efetivo trabalho para efeito de pagamento de
horas extraordinárias em pecúnia  ou compensação em banco de horas, na forma exigida pelo artigo
50-A, da Resolução CJF 4/2008, e este Tribunal não está autorizado ao pagamento de horas extras sem que
haja uma forma precisa de mensurá-las, o que poderia levar ao eventual pagamento de sobreaviso,  hipótese
defesa a esta Administração, conforme já deliberado pelo Conselho de Administração no Processo
Administrativo 667/2013, julgado na sessão de 15/01/2015, confira-se:

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. PERÍODO DE
SOBREAVISO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
1.Muito embora no sobreaviso, durante os finais de semana e feriados, o servidor tenha
o seu descanso prejudicado e a sua liberdade indiscutivelmente restringida, tem-se que
somente as horas efetivamente trabalhadas ensejam o direito ao pagamento ou à
compensação, em razão da falta de qualquer regulamentação administrativa sobre o
tratamento a ser dado aos referidos pedidos. Precedente do Conselho de Administração
deste Tribunal.
2.Necessidade de a Administração desta Corte Regional expedir normas de regulação de
pedidos de pagamento de horas-extras nos períodos de sobreaviso formulados por
servidores, conforme já vem sendo feito no Tribunal Regional da 4ª Região

Entretanto, ainda que não seja possível o cotejo das horas efetivamente trabalhadas, para
fins de pagamento em pecúnia de horas extraordinárias, irrefutável que houve a efetiva prestação do
serviço no plantão judicial realizado nos dias 27/07 (sexta - ferira) e 02/08 (domingo), conforme
ATESTO da Diretora da Secretaria Judiciária (10779111).

Sendo assim, o que se pode efetivamente aferir, é que o servidor prestou serviços na data
indicada, em regime de plantão e, considerando a atual situação excepcional do plantão extraordinário
instituído pela Resolução Presi 9985909, não o fez nas dependências do Tribunal, como preceitua o artigo 2º
da Resolução Presi 59 de 19/12/2017. Sobre o reconhecimento da possibilidade de realização de plantão de
forma remota, confira-se trecho do voto de recente julgado do Conselho de Administração no PAe 0009907-
30.2018.4.01.8010, que tratou de recurso de magistrado que teve seu pedido de averbação de dias
trabalhados em plantão indeferido, ao argumento de que não teriam sido realizados presencialmente
(10648427):

Consta nos autos que o magistrado compareceu presencialmente no primeiro dia de
plantão judicial (07/09/2018) para a orientação dos trabalhos a serem conduzidos nos
dias seguintes pelo procedimento em processos eletrônicos pelos sistemas SEI e PJe.
Comprova  nos autos que houve efetiva apreciação de matérias sujeitas ao regime de
plantão (juntando documentos de efetiva atuação em todos os dias do plantão, entre
eles decisões e providências em autos de prisão em
flagrante.(7169812, 7169833, 7169931, 7169950, 7169960).
Ora, apesar de o teor do Provimento Coger 129/2016, vigente à época,  dispor sobre a
classificação do plantão judiciário como plantão presencial na sede da unidade
jurisdicional, o magistrado juntou aos autos vários comprovantes de atuação judicial,
com assinatura eletrônica, data e hora, que atendem perfeitamente ao ditame legal, o
qual visa comprovar o efetivo trabalho do magistrado.
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Afinal, as formas de comparecimento presencial prescritas no comando legal, em que
eram exigidas a certidão do Diretor de Secretaria, o registro de entrada na portaria da
Seção Judiciária ou relatório do setor de informática, tinham por finalidade o
acompanhamento dos trabalhos judiciais e efetiva prestação jurisdicional em regime de
plantão, em época  que os processos em sua totalidade eram físicos, e os procedimentos,
 autenticação e publicidade de atos não eram feitos de forma virtual.   
A implantação dos sistemas eletrônicos PJe e SEI tornaram tais exigências anacrônicas
e superadas, pois esses sistemas virtuais permitem a assinatura e outras providências na
forma eletrônica, as quais são registradas com precisão de hora e data, comprovando,
assim, com segurança, os trabalhos efetuados durante o regime de plantão, na forma de
presença virtual, com menor onerosidade e maior agilidade dos atos processuais. Além
disso, outros órgãos que compõe o sistema judiciário (ministério público e delegacias),
em regime de plantão, já trabalham dessa maneira.
Ressalte-se, ainda, que  sobre a questão, o teor Provimento Coger 129/2016, encontra-se
superado pela disposição contida no art. 24, § 1º  do novo Provimento Coger
10126799/2020,  sobre plantão judiciário, dispõe que: O atendimento ao jurisdicionado
durante o plantão judicial ocorrerá de forma presencial, por videoconferência ou por
telefone .
Nesse contexto, verifica-se que o trabalho do magistrado, sem sombra de dúvida, foi
devidamente prestado, conforme documentos juntados aos autos. Ademais, reitere-se,
que foram observados aos princípios da eficiência, veracidade e transparência, no
referido período de plantão, porquanto os expedientes recebidos, caso não fossem
protocolados no PJE eram cadastrados no SEI, todos com acesso ao juiz plantonista,
 sendo que as decisões e despachos assinados na forma pública, facilitaram a intimação
das partes e outras providências.

O magistrado teve seu recurso provido, por unanimidade, para averbação dos dias
trabalhados em plantão (10823061).

Assim as seguintes premissas servem como norte para o exame do pedido em questão: não
há como mensurar, com precisão, as horas efetivamente trabalhadas para fins de pagamento em pecúnia de
hora extraordinária, na forma já deliberada pelo Conselho de Administração no PA 667/2013, sob pena de
estar-se pagando o sobreaviso; e, por outro lado, o referido órgão julgador entendeu que não pode ser
desconsiderado o serviço comprovadamente prestado, consoante julgamento do recurso objeto do
PAe 0009907-30.2018.4.01.8010, o que, de fato, levaria ao enriquecimento ilícito da Administração.

 Ante ao exposto, considerando a excepcionalidade do plantão judicial prestado no período
de pandemia, as premissas elencadas e os documentos acostados aos autos, que demonstram que o trabalho
foi realizado, mas que, por outro lado, não são aptos a mensurar com precisão as horas efetivamente
realizadas, que é o fato gerador para o pagamento de horas extraordinárias, na forma exigida pelo artigo 50-A,
da Resolução CJF 4/2008, autorizo somente averbação das horas trabalhadas atestadas pela chefia
imediata nos assentamentos do servidor requerente, para fins de horas crédito em banco de horas,
com desconto de intervalo de almoço de 30 minutos, na forma da Resolução 10119147.

 
 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 24/09/2020, às 18:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
11313753 e o código CRC DF09FB8C.
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