
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:

Evaldo  de  Sousa  Borges,  Analista  Judiciário,  Área  Judiciária  (Execução  de
Mandados) da Seção Judiciária do Estado do Piauí, interpõe recurso da decisão do Diretor do Foro
daquela Seccional, que autorizou a conversão de 5,24h (cinco horas e vinte e quatro minutos) em banco
de horas, em virtude de serviço extraordinário prestado “durante o plantão do dia 11/07/2015, devendo
referidas horas serem utilizadas até o final deste exercício, conforme art. 50-A da Resolução nº 4/2008,
do Conselho da Justiça Federal” (0946957).

O recorrente argumenta,  inicialmente,  que o seu pleito de pagamento pelas horas
extras trabalhadas obteve manifestação favorável do Diretor do Núcleo Judiciário, da Supervisora da
Seplo e do Diretor da Secretaria Administrativa, sendo, no entanto, convertido em banco de horas.

Acrescenta que, embora a decisão do ordenador de despesas não fique vinculada às
opiniões dos órgãos administrativos, “não se pode deixar de considerar a manifestação de todas essas
instâncias administrativas,  que não só  opinaram pelo PAGAMENTO, como também declararam a
existência de dotação orçamentária”.

Aduz  que  a  Resolução  n.  4/2008-CJF,  invocada  como  fundamento  da  decisão
recorrida,  “disciplina  banco  de  horas  não previsto  em Lei  e  impõe  situação  menos  vantajosa  ao
servidor”,  razão por  que,  no  seu entender,  “viola  o  princípio  da legalidade  e  o  princípio  ao  não
retrocesso”.

Alega, ainda, que pedidos de igual natureza, formulados nos processos que indica,
“tiveram  decisões  diferentes”,  sendo  autorizado  o  pagamento  por  decisão  da  Diretoria  do  Foro,
concluindo que, não obstante a faculdade conferida ao Diretor do Foro pelo art. 50-A da Resolução n.
4/2008-CJF, “é razoável crer que essa faculdade deva ser exercida com um mínimo de isonomia”.

Pleiteia a reforma da decisão,  para que sejam pagas em pecúnia as horas  extras
trabalhadas.

Neste Tribunal o recurso foi à manifestação da Seção de Direitos e Deveres,  que
opinou pela distribuição a este Conselho de Administração.

É o relatório.

 

V O T O

 

A decisão recorrida autorizou a conversão de 5,24h (cinco horas e vinte e quatro
minutos) em banco de horas, nos termos do art. 50-A da Resolução n. 4/2008-CJF, decisão que foi
mantida  ao  apreciar  pedido  de  reconsideração,  “em  razão  das  severas  restrições  orçamentárias,
especialmente relativas a pagamento de pessoal” (1029852).

A prestação de serviço extraordinário somente poderá ser autorizada, “por escrito,
para atender a situações excepcionais e temporárias devidamente justificadas” e “estará condicionada à
disponibilidade orçamentária” (art. 42, caput e § 3º, da Resolução n. 4/2008-CJF).
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O art. 50-A da Resolução n. 4/2008-CJF assim dispõe:

 

Art. 50. A critério da autoridade de que trata o art. 43 desta resolução, as horas
extraordinárias comprovadamente  trabalhadas pelo servidor,  inclusive aquelas
em regime de plantão, poderão ser convertidas em banco de horas e deverão ser
utilizadas até o final do exercício a que se referem.

 

A autoridade a que se refere o art. 43 da mesma resolução, em se tratando de servidor
da primeira instância, é o Diretor do Foro, o qual, no caso, agiu em conformidade com a legislação de
regência, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão recorrida.

Quanto à suposta violação do princípio da isonomia, ao argumento de que outros
pedidos de idêntica natureza teriam sido deferidos, não é possível aferir tal alegação, considerando que
a condicionante “disponibilidade orçamentária” pode variar de um momento para outro.

Além do mais, o recorrente não fez prova de sua alegação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO

Relator

Documento assinado eletronicamente por Daniel Paes Ribeiro, Desembargador Federal, em
18/04/2016, às 17:32 (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 1873942 e o código CRC A8089C90.
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