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Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina, 26 de fevereiro de 2019. 

 

JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER 

Relator 

 

R E L A T ÓR I O 

O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor 
Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de recurso em face da decisão do Exmo. Sr. Presidente do TRE-PI que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia do labor além-
jornada realizado pelos servidores do Cartório Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral –Teresina/PI, no período de 20 a 31 de julho de 2018, interposto 
pelo Chefe de Cartório daquela unidade. 

Para tanto, ampara a sua pretensão nas disposições contidas na recém-aprovada Resolução TSE nº 23.582, de 7 de agosto de 2018, e na 
autorização para a realização de labor além-jornada pelos servidores da 63ª ZE, contida no Processo SEI nº 0005506-81.2018.6.18.8063 (fl. 10 
do ID nº 856270). 

Quando do pedido inicial, a Coordenadoria Técnica da Secretaria de Gestão de Pessoas, em parecer de fls. 12/13 do ID nº 856270, posicionou-
se pelo seu indeferimento, por ausência de previsão legal, tendo em vista que a norma que alterou o período no qual pode haver a realização 
de serviço extraordinário somente entrou em vigor a partir de 09/08/2018. Concluiu, ainda, que o labor realizado no período de 20 a 31 de 
julho de 2018 deveria ser registrado no banco de horas de cada servidor para fins de compensação. 

No mesmo sentido, a Sra. Secretária de Gestão de Pessoas opinou pela possibilidade de registro apenas para fins de banco de horas, na forma 
do art. 4º, II, da Resolução TRE/PI nº 244/2012 c/c a Resolução TSE nº 22.901/2008 (fls. 15/16 do ID nº 856270). 

Em seguida, às fls. 18/19, parecer da Assessoria da Diretoria-Geral manifestando-se em consonância com as demais unidades, pelo 
indeferimento do pagamento em pecúnia, devendo ser realizado o registro como horas a compensar no banco de horas de cada servidor. 

Decisão do Exmo. Sr. Presidente àfl. 20, INDEFERINDO “o pagamento de horas extras pleiteadas pelos indigitados servidores” no mês de julho 
de 2018, além de determinar “que seja providenciado, pela unidade competente, o depósito do crédito horário obtido, em Banco de Horas dos 
indigitados servidores, conforme apuração a ser realizada”. 

Pedido de reconsideração do Chefe de Cartório da 63ª Zona Eleitoral –Teresina/PI repousado às fls. 24/26 e, em caso de indeferimento, 
requerimento para que este fosse recebido como recurso administrativo e encaminhado àEgrégia Corte deste Tribunal. 

Despacho de fls. 28/29, mantendo a decisão proferida, com a consequente distribuição dos autos a um relator na forma regimental. 

O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer (ID nº 15675), opinou pela “manutenção da decisão da Presidência do TRE/PI”, com fundamento 
na irretroatividade da norma que autorizou o pagamento em pecúnia do labor além-jornada realizado pelos servidores da Justiça Eleitoral no 
período de 20 a 31 de julho de 2018. 

Despacho deste Relator para que a Secretaria de Gestão de Pessoas informe o labor extraordinário realizado pelos servidores do Cartório 
Eleitoral da 63ª ZE - Teresina/PI, no período de 20 a 31 de julho de 2018, constante nos respectivos banco de horas (ID nº 969670). 

Informa a SGP no ID 1008920 que os créditos horários do labor extraordinário realizado pelos servidores da 63ª ZE –Teresina/PI, no período de 
20 a 31/07/2018, encontram-se lançados em seus respectivos bancos de horas, além de apresentar os extratos de frequência do mês de julho 
de 2018. 

Éo que havia a relatar. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ THIAGO MENDES DE ALMEIDA FÉRRER (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor 
Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos 
recursais de admissibilidade. 

Conforme relatado, trata-se de recurso em face da decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu a conversão em pecúnia do labor além-
jornada realizado pelos servidores do Cartório Eleitoral da 63ª ZE –Teresina-PI, no período de 20 a 31 de julho de 2018, com fundamento na 
limitação orçamentária deste Regional para fazer frente ao pagamento requerido. 

Pois bem. 

A matéria do regime extraordinário de trabalho encontra-se disciplinada, no âmbito da Justiça Eleitoral, por meio da Resolução TSE nº 22.901, 
de 12 de agosto de 2008, com a alteração promovida pela Resolução TSE nº 23.582/2018, cujos principais dispositivos aplicáveis a estes autos 
transcrevo a seguir: 

“Resolução TSE nº 22.901/2008. 

Art. 2º O regime de serviço extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral será permitido: (Redação dada pela Resolução nº 23.497/2016) 

I - no período compreendido entre a data a partir da qual épermitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos 
candidatos pelos partidos e a data final para a diplomação dos eleitos, conforme calendário eleitoral; (Redação dada pela Resolução nº 


