
 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5011338-74.2014.4.04.7200/SC 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE 

RESENDE 

REQUERENTE: SIMONE BEZ BATTI ALVES 

ADVOGADO: VINÍCIUS LOSS 

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 

Federal  pelo qual a União aduz que o julgado da Terceira Turma Recursal da 

Seção Judiciaria de Santa Catarina diverge da jurisprudência dominante do 

e.Superior Tribunal de Justiça, representada pelo julgamento do RESP Nº 

398.203/RS, Min.rel. Arnaldo Esteves Lima, DJ 23/10/2006. 

O caso em discussão refere-se ao pagamento das horas extras 

laboradas no período de recesso forense de 19 de dezembro a 6 de janeiro dos anos 

de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para 

reformar a decisão atacada, uniformizando, assim, a jurisprudência Nacional em 

relação a não assistir direito ao pagamento das horas-extras nos serviços realizados 

durante o recesso forense da Justiça Federal, requerendo prevaleça o r. 

entendimento do STJ no RESP acima mencionado. 

O parecer do Ministério Público foi no sentido da improcedência da 

tese defendida pela União. 

VOTO 

Na oportunidade em que o Presidente deste colegiado realizou o 

juízo de admissibilidade do presente incidente, foi-lhe dado trânsito, pois 

verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os 

arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a 

debate. 

Considerou-se ainda a quantidade de feitos que tratam da mesma 

matéria e a evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, sendo os autos 

encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise. 
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Outrossim, determinou-se  a distribuição do feito, bem como a 

afetação do tema como representativo da controvérsia, e, no mesmo, sentido, o 

sobrestamento dos demais processos que tenham como fundamento a mesma 

questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU. 

Eis os termos do julgado da origem, na parte que suscita discussão: 

(...) "HORAS EXTRAS 

Pretende a parte-autora o reconhecimento do direito ao 

recebimento de horas extras pela prestação de serviço durante o 

período de recesso forense, com adicional de 100%, postulando, em 

consequência, o pagamento das respectivas diferenças, pois 

somente lhe foi permitida a compensação simples das horas 

trabalhadas no período, situação esta que só veio a ser corrigida 

pela Res. 173/2011 do Conselho da Justiça Federal, que passou a 

admitir a compensação em dobro. 

Defende, para tanto, que as horas trabalhadas durante o período 

de recesso forense caracterizam serviço extraordinário, pois o 

recesso compreendido entre 20 de dezembro a 06 de janeiro é 

qualificado como feriado por lei, fazendo jus, portanto, ao 

pagamento em dobro. 

O pagamento pela prestação de serviço extraordinário aos 

servidores públicos federais está previsto no art. 61, V, da Lei 

8.112/90, sendo devido, nos termos do seu art. 73, com acréscimo 

de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de 

trabalho. Notem-se os preceptivos: 

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, 

serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, 

gratificações e adicionais: 

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo 

de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de 

trabalho. 

Entretanto, ao regulamentar a matéria, a Resolução nº 232/01 do 

Conselho da Justiça Federal, em seu art. 12, 'a', previu que o 

pagamento do serviço extraordinário deveria ocorrer com 
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acréscimo de 100%, caso este viesse a ser desempenhado em 

domingos e feriados. 

A matéria, posteriormente, veio a ser regulamentada pelas 

Resoluções 357/04, 04/08 e 173/11, esta atualmente em vigor, a 

qual mantém a previsão de pagamento do serviço extraordinário 

com adicional de 100% quando prestado em domingos e feriados. 

Assim, a prestação de serviço extraordinário conta com previsão, 

desde o ano de 2001, de pagamento com adicional de 100% sobre 

o valor da hora normal quando realizado em domingos e feriados. 

No ponto em discussão, a Lei nº 5.010/66 estabeleceu, em seu art. 

62, I, que o período de recesso forense é considerado feriado: 

Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, 

inclusive nos Tribunais Superiores: 

I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, 

inclusive; 

Apesar das alegações de que o período do recesso seria um feriado 

atípico, tenho que as ditas particularidades estão presentes em 

qualquer serviço prestado extra-horário normal de expediente, 

sendo que o que realmente o qualifica como extraordinário é o fato 

de ser prestado fora do horário regular de trabalho; ou porque não 

pôde ser prestado ou concluído durante o expediente, ou pela 

necessidade de sua continuidade em dias reconhecidos como sendo 

feriado. 

Dessa forma, a convocação de alguns servidores, por Portaria da 

Direção do Foro, para trabalhar durante recesso previsto na Lei 

da Justiça Federal possui, por suas peculiaridades, evidente 

caráter de serviço extraordinário, de forma a fundamentar o 

pagamento com adicional de 100%. 

No caso, não há que se falar propriamente em nova interpretação 

da Administração, mas, muito antes, no reconhecimento de uma 

equivocada aplicação dos regramentos já existentes. É dizer, houve 

a constatação de erro e, então, procedeu-se à sua reparação. Tanto 

que as horas trabalhadas durante o feriado da Justiça Federal 

(recesso) passaram a ser pagas com o acréscimo de 100% a partir 

da Resolução 173/11, editada pelo CJF. 
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Assim, entendo que as alterações efetuadas pela Resolução CJF 

173/11 não inovaram na disciplina da matéria, vindo apenas a 

retificar situação anterior, porquanto as horas laboradas durante 

o recesso forense, reconhecido legalmente como feriado, devem ser 

consideradas extraordinárias e assim remuneradas. 

Ora, se os servidores da Justiça convocados para trabalhar durante 

os recessos de final de ano passaram, a partir de então, finalmente, 

a receber a devida remuneração há muito prevista, o que se debate 

aqui é saber se os servidores convocados para a mesma finalidade 

nos anos anteriores têm ou não o mesmo direito, qual seja o de 

receber remuneração com aquele acréscimo. 

Perceba-se que não há, propriamente, pretensão de aplicação 

retroativa de um novo regramento. Também não há uma nova 

interpretação administrativa. Há, isto sim, um novo proceder 

administrativo, como há muito já deveria ser. 

Então, parece claro que, respeitada a prescrição, deve a 

Administração pagar pelas horas trabalhadas nos recessos dos 

anos anteriores, em atenção aos princípios da isonomia, da 

moralidade, da boa-fé objetiva e da própria razoabilidade, pois não 

é mesmo razoável pagar a partir de 2011 e não pagar nos anos 

anteriores, sob pena, aí sim, de enriquecimento sem causa para 

Administração. 

Por fim, o fato já ter ocorrido a compensação das horas 

trabalhadas no período de recesso forense não impede o pagamento 

do respectivo adicional, justamente porque reconhecido como 

devido, devendo apenas ser considerada tal situação no cálculo dos 

valores devidos. 

Ante o exposto, a sentença merece ser reformada para DECLARAR 

como extraordinárias as horas laboradas durante o período do 

recesso forense (20/dez - 06/jan), as quais deverão ser remuneradas 

com adicional de 100%, e CONDENAR a União ao pagamento das 

respectivas diferenças, deduzindo-se as horas já compensadas. 

Deverá a União fornecer os elementos necessários para fins de 

liquidação pela Contadoria Judicial ou, preferencialmente, 

apresentar os cálculos conforme critérios definidos nesta decisão" 

(...). 
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Já o paragima citado, consubstanciado no RESP Nº 398.203/RS traz 

a seguinte redação: 

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS 

DURANTE O RECESSO FORENSE. ADICIONAL POR SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º DA LICC E 126 DO CPC. 

INAPLICABILIDADE. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 

356/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. Da interpretação sistemática dos arts. 230 do Regimento Interno 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, vigente à época 

dos fatos, 62, I, da Lei 5.010/66 e 73 e 74 da Lei 8.112/90, conclui-

se que a jornada de trabalho realizada no recesso forense não pode 

ser considerada como "excepcional ou extraordinária", tendo em 

vista a existência de previsão legal nesse sentido, mas, ao contrário, 

trata-se de uma atividade normal e freqüente imposta aos 

servidores, malgrado em caráter anual, necessária à manutenção 

dos serviços considerados necessários ao funcionamento do 

tribunal. 

2. Destarte, a pretensão dos servidores substituídos de receberem 

horas extras pelo trabalho realizado no recesso forense não 

encontra guarida nos arts. 73 e 74 da Lei 8.112/90. 

3. Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, está a 

Administração vinculada ao princípio da legalidade, motivo pelo 

qual não pode dar à lei interpretação extensiva ou restritiva, de 

modo a conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou 

impor vedações aos administrados por mero ato de vontade 

divorciado da legislação vigente, se a norma assim não dispuser. 

Assim, inaplicáveis à hipótese dos autos os arts. 4º da LICC e 126 

do CPC, ante a inexistência de previsão legal de pagamento de 

horas extraordinárias pela jornada de trabalho realizado no 

período de recesso forense. 

4. Recurso especial conhecido e improvido". 

(REsp 398.203/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 344). 

Observo de início que outros Pedidos de Uniformização com igual 

conteúdo foram analisados por este Colegiado, dentre os quais podendo ser citado 

o PEDILEF 5016371-45.2014.4.04.7200/SC, oportunidades em que não se 

conheceu dos incidentes tendo em conta que foi trazido apenas um único 

paradigma do STJ quanto à impossibilidade de cobrança de horas extras durante o 
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recesso forense (RESP Nº 398.203/RS), de sorte que não se tem comprovada que 

a doutrina encampada pelos acórdãos mencionados configurem a jurisprudência 

dominante daquela Corte, com aplicação da Questão de Ordem nº 05, desta TNU. 

Porém, como o caso presente foi afetado como representativo de 

controvérsia,  tratando-se, outrossim de questão relevante que merece análise de 

mérito, penso ser conveniente reavaliar a validade do paradigma  oriundo so STJ. 

Conforme se observa, enquanto no julgado da Turma de origem 

considerou-se que as horas laboradas durante o recesso forense, reconhecido 

legalmente como feriado, devem ser consideradas extraordinárias e assim 

remuneradas, o STJ concluiu em sentido diametralmente oposto, que a jornada de 

trabalho realizada no recesso forense não pode ser considerada como "excepcional 

ou extraordinária",  mas, ao contrário, trata-se de uma atividade normal e freqüente 

imposta aos servidores, malgrado em caráter anual, necessária à manutenção dos 

serviços considerados necessários ao funcionamento do tribunal. 

Portanto, em que pese tratar-se de um único julgamento proferido 

pelo STJ, revejo minha posição tomada em julgamentos anteriores para reconhecer 

como suficiente o precedente do STJ apresentado, cumprida a exigência do § 2° 

do art. 14 da Lei n° 10.259/2001. 

Passando ao mérito a discussão reside em saber se o trabalho no 

recesso forense é ordinário ou extraordinário. 

Penso que a razão está com a Turma Recursal de Origem, porquanto 

o Art.62 da Lei 5.010 de 30 de maio de 1966 prevê que o período de recesso 

forense tem natureza de feriado na Justiça Federal, conforme segue: 

Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, 

inclusive nos Tribunais Superiores: 

I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, 

inclusive; 

II - os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e 

o Domingo de Páscoa; 

III - os dias de segunda e têrça-feira de Carnaval; 

IV - os dias 11 de agôsto e 1° e 2 de novembro. 

IV - os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro.  
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Anoto que a Resolução 244 do CNJ, que dispõe sobre a 

regulamentação do expediente forense no período natalino e da suspensão dos 

prazos processuais, e dá outras providências, prevê: 

Art. 2º O recesso judiciário importa em suspensão não apenas do 

expediente forense, mas, igualmente, dos prazos processuais e da 

publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como da 

intimação de partes ou de advogados, na primeira e segunda 

instâncias, exceto com relação às medidas consideradas urgentes. 

§ 1º O período equivalente ao recesso para os órgãos do Poder 

Judiciário da União corresponde ao feriado previsto no inciso I do 

art. 62 da Lei 5.010/66, devendo também ser observado o sistema 

de plantão. 

Ademais o ATO CSJT.GP.SG Nº 284, DE 9 DE DEZEMBRO DE 

2016 Regulamenta o funcionamento e a prestação de serviço extraordinário 

durante o recesso forense no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

Cito, ainda, decisão tomada em Procedimento de controle 

Administrativo no âmbito do CNJ: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – ART. 1º, 

§5º C/C ART. 5º DA PORTARIA 621/2012 DO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL – REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR 

OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO POR JORNADA DE 

TRABALHO CUMPRIDA DURANTE O RECESSO FORENSE – 

POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PERÍODO 

DESTINADO AO DESCANSO – CONTROLE DE JORNADA E 

LIMITES DO NÚMERO DE HORAS PRESTADAS. 

1. Legalidade do art. 1º, §5º c/c art. 5º da Portaria 621/2012 do 

TSE, que regulamenta a prestação de trabalho no período de 

recesso forense. 

2. A Portaria impugnada não disciplina o pagamento de horas 

extras, assim entendidas as excedentes à jornada regular ou 

ordinária, mas, sim, a prestação de trabalho no recesso forense, 

período destinado ao descanso. 

3. Dispõe que a jornada de trabalho cumprida no período do 

recesso forense deve ser remunerada, por ficção, como serviço 

extraordinário ou consignada para compensação, não cabendo 

distinguir entre servidor ocupante de cargo efetivo e de cargo em 

comissão. 

4. Disciplina condições e limites à execução do trabalho no 

período, estabelecendo jornada máxima de 7 (sete) horas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5010.htm


 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

5. Procedimento de Controle Administrativo julgado improcedente. 

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004333-

68.2013.2.00.0000 - Rel. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 

- 181ª Sessão - j. 17/12/2013 ). 

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao 

PEDILEF, fixando a tese de que o trabalho realizado no recesso forense tem 

natureza extraordinária. Incidente de Uniformização julgado como representativo 

da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU. 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Relatora 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5011338-74.2014.4.04.7200/SC 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE 

RESENDE 

REQUERENTE: SIMONE BEZ BATTI ALVES 

ADVOGADO: VINÍCIUS LOSS 

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA 

PEDILEF INTERPOSTO PELA UNIÃO. REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 

RECESSO FORENSE. O ART.62 DA LEI 5.010 DE 30 DE MAIO DE 

1966 PREVÊ QUE O PERÍODO DE RECESSO FORENSE TEM 

NATUREZA DE FERIADO NA JUSTIÇA FEDERAL. PORTANTO 

O TRABALHO NO RECESSO FORENSE TEM NATUREZA 

EXTRAORDINÁRIA. PEDILEF CONHECIDO E DESPROVIDO. 

  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, decidiu conhecer do 

incidente de uniformização, vencidos os Juízes Federais Sérgio de Abreu Brito e Ronaldo 

José da Silva. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao incidente, nos termos 

do voto da Juíza Relatora. Incidente de Uniformização julgado como representativo da 

controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU. 

Campo Grande, 19 de abril de 2018. 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

 

Juíza Relatora 

 


