
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES 149/2021

Diante do requerimento do servidor Diego Ronan Soares Pais, constante no Memorando
6 - Ctur4 (12376255), de pagamento em pecúnia das horas trabalhadas em regime de plantão judicial,
indefiro o pleito para pagamento em pecúnia, pelos fundamentos exarados na Decisão Diges 11310717, nos
autos do PAe 0023375-23.2020.4.01.8000, que trata da impossibilidade do pagamento em pecúnia de horas
extras realizadas em regime de home office, diante da não comprovação com segurança do tempo
efetivo da jornada, com respaldo no artigo artigo 50-A, da Resolução CJF 4/2008, Processo
Administrativo 667/2013, julgado na sessão de 15/01/2015 pelo Conselho de Administração, e deliberações
do e. Conselho nos processos 0019875-46.2020.4.01.8000 e 0024069-89.2020.4.01.8000, em sessão
realizada em 17/12/2020.

Contudo, considerando o Memorando 6 – Ctur4 (12376255), o atesto da chefia imediata
(12402698), bem como os documentos juntados aos autos
(12376667, 12376675, 12376683, 12376689 e 12390938), que demonstram as atividades realizadas, mas
que, por outro lado, não são aptos a mensurar com precisão as horas efetivamente realizadas — fato
gerador para o pagamento em pecúnia de horas extraordinárias, na forma exigida pelo artigo 50-A, da
Resolução CJF 4/2008  — autorizo somente averbação das horas trabalhadas e atestadas pela chefia
imediata nos assentamentos do servidor requerente, para fins de horas crédito em banco de
horas, na forma da Resolução 10119147 e observados os limites da Resolução CJF 4/2008.

Considerando, ainda, a Informação DIPOD4 12450966 — "o Forponto estava desligado
por este motivo não foi registrado o ponto, realizei o plantão judicial remotamente " —, ao Nupae para
informar ao servidor quais relógios estão ligados para aferição do registro biométrico de frequência, caso haja
opção de realização das tarefas do plantão judicial presencialmente, nas dependências do Tribunal, não
estando os servidores, ainda nessa hipótese, dispensados da comprovação documental das atividades
realizadas, juntamente com o registro biométrico e atesto da chefia imediata.

Dê-se ciência ao requerente.
Ao Nupae e SecGP para conhecimento e providências decorrentes.
Publique-se.
 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 10/03/2021, às 16:32 (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
12480565 e o código CRC EC720603.
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