
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 11957873

Diante do Requerimento 11766627 de pagamento, em pecúnia, das horas trabalhadas em
regime de plantão judicial nos dias  18/09/2020 e 26/09/2020, de forma remota e, em que pese
os prints apresentados que demonstram que a servidora atuou no referido plantão (11766854), entendo que
os referidos documentos não são aptos a comprovar, de forma adequada, o tempo de efetivo trabalho para
efeito de pagamento de horas extraordinárias em pecúnia, 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, e consoante os demais fundamentos exarados na Decisão
Diges 11310717, nos autos do PAe 0023375-23.2020.4.01.8000.

Contudo, considerando o atesto da chefia imediata (11930612)  e o documento
apresentado  (11766854), que demonstram a efetiva realização dos serviços para os dias mencionados, mas
que, por outro lado, não são aptos a mensurar com precisão a jornada efetivamente realizada, que é o fato
gerador para o pagamento em pecúnia de horas extraordinárias, autorizo somente averbação das horas
trabalhadas e atestadas pela chefia imediata nos assentamentos da servidora requerente, para fins
de horas crédito em banco de horas, com desconto de intervalo de refeição de 30 minutos, na forma
da Resolução 10119147.

Dê-se ciência à requerente.
Ao Nupae e à SecGP para ciência.
Publique-se.

 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 14/12/2020, às 18:51 (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
11957873 e o código CRC 45E90AFA.
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