
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:

Daniel Fransosi, Glauco Barreto Arraes, Kathia Maria Cabral Chaves de Oliveira,
Lucélia Leite da Silva, Luciano Brandemarti e Mario Centoriano, Oficiais de Justiça Avaliadores da
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, interpõem recurso administrativo da decisão do Diretor do
Foro daquela Seccional, que indeferiu pedido de pagamento de indenização de transporte durante o
período de paralisação decorrente da greve dos servidores do Poder Judiciário federal.

Argumentam  que  a  verba  indenizatória  de  que  se  trata  tem  por  objetivo  o
ressarcimento  de  despesas  realizadas  no  exercício  de  atividades  externas,  e  que  o  direito  “está
consubstanciado  no  acordo  realizado  com a  chefia  do  Setor  no  sentido de  dar  cumprimento  aos
mandados, igualando-se estatisticamente aos colegas que não aderiram ao movimento grevista, em
prazo certo”, do que resulta “um número maior de diligências e portanto a realização do trabalho a um
custo efetivamente maior que o ordinário”.

Afirmam que “não pode o servidor ser cerceado em seu direito de participar de um
movimento grevista que reivindica reposição salarial a um custo pessoal em face do próprio Estado”, o
que representaria “uma injustiça manifesta” e “um verdadeiro empecilho à uma manifestação política
laboral garantida na Carta Magna”.

Sustentam que a indenização de transporte, “antes de ser um direito dos recorrentes, é
um dever moral da Administração”, razão por que o ressarcimento de que trata o art. 54 da Resolução
n.  4/2008,  do  Conselho  da  Justiça  Federal  (CJF),  “deve  ser  examinado  e  compreendido
teleologicamente, ou seja, para ser justo, não deve estar à mercê de interpretações restritivas”.

Por último, colacionam decisão judicial no amparo de sua pretensão.

Neste Tribunal, o feito foi submetido à apreciação dos setores competentes, tendo o
Supervisor da Seção de Legislação de Pessoal opinado pela distribuição do recurso a este Conselho de
Administração.

É o relatório.

 

V O T O

 

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

 

Em  face  das  informações  da  SELEP/MT,  INDEFIRO  o  pagamento  da
indenização de transportes, referente ao período de greve, aos servidores Daniel
Fransosi, Glauco Barreto Arraes, Kathia Maria Cabral Chaves de Oliveira,
Lucélia  Leite  da  Silva,  Luciano  Brandemarti  e  Mário  Centoriano,  por
contrariar o disposto no Parágrafo único do art. 56 da Resolução nº 04/2008-CJF.

:: SEI / TRF1 - 1875889 - Relatório e Voto :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 3 27/07/2016 10:59



 

Os  dispositivos  da  Resolução  n.  4/2008-CJF,  que  disciplinam  a  matéria, têm  a
seguinte redação:

 

Art. 54. A indenização de transporte destina-se a ressarcir o ocupante do cargo
de Analista Judiciário/Área Judiciária/Executante de Mandados das despesas que
realizar em decorrência da utilização de meios de locomoção, não fornecidos
pela Administração, para desincumbir-se do serviço.

Parágrafo  único.  Considera-se  serviço  externo,  para  efeito  deste capítulo,  as
atividades exercidas fora das dependências dos Tribunais Regionais Federais ou
das Seções Judiciárias em que o servidor estiver  lotado,  no cumprimento de
diligências para as quais tenha sido designado.

Art.  55. Somente fará jus à indenização de transporte no seu valor integral o
servidor que, no mês, haja efetivamente realizado serviço externo, durante pelo
menos 20 (vinte) dias.

§ 1º  Ao servidor  que,  no mês,  executar  serviço externo em número de dias
inferior ao previsto no caput deste artigo, a indenização de transporte será devida
à razão de 1/20 (um vinte avos) do seu valor integral por dia de efetiva realização
daqueles serviços.

(...)

Art. 56. A prestação de serviços externos será atestada pelo titular da unidade
onde estiver lotado o servidor, e o pagamento da indenização de transporte será
feito no mês seguinte ao da execução do serviço.

 

Entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal, conforme assinalado na
manifestação da Seção de Legislação de Pessoal, verbis:

 

Carece de respaldo legal  o cômputo dos dias não trabalhados no movimento
grevista, para efeito de pagamento de indenização de transporte, tendo em vista
tratar-se  de  indenização  que  é  remunerada  pela  quantidade  dias
trabalhados no mês, em serviço externo, na forma do art. 60 da Lei n. 8.112/90
e conforme preceitua a Resolução nº 4, de 14/03/2008 (...)

 (...)

 Como se vê da referida norma, para fazer jus à indenização de transporte em seu
valor integral, o servidor deverá efetivamente prestar serviço externo, ou seja,
fora da repartição, por pelo menos 20 dias durante o mês e deverá ser atestada
pelo titular da unidade onde o servidor estiver lotado.

Portanto, os dias considerados para efeito do pagamento da indenização serão
aqueles  em  que  o  servidor  efetivamente  saiu  da  repartição  para  realizar  os
serviços,  devidamente atestado pelo titular  da  unidade onde estiver  lotado  o
servidor.
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Não prospera o argumento dos recorrentes de que celebraram acordo com a chefia do
Setor no sentido de dar cumprimento aos mandados, igualando-se estatisticamente aos colegas que não
aderiram ao movimento grevista, em prazo certo, visto que tal acordo visa a evitar o desconto dos dias
parados da remuneração mensal, não podendo servir para justificar o pagamento de indenização de
transporte, a qual é devida pelo efetivo exercício de trabalho externo.

De igual modo, não tem interferência no exame que ora se faz, decisão judicial que,
eventualmente,  tenha  reconhecido  o  direito  a  servidores  em  situações  similares,  visto  que,  aqui,
estamos na esfera administrativa, que se submete estritamente aos termos da legislação de regência.

Não há que se falar, igualmente, em violação do direito de greve, que, em momento
algum foi obstado pela decisão recorrida.

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
10/05/2016, às 15:38 (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 1875889 e o código CRC D64F30FB.
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