
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJ DIREF

Vistos.

 

Trata-se de pedido de reconsideração pelo Carlos Humberto Rodrigues (3060162) quanto
a devolução dos valores pagos pelas horas não trabalhadas por motivo de greve em 2015. Caso não haja
reconsideração,  pleiteia  o  recebimento  como  recurso  administrativo,  com  remessa  ao  Conselho  de
Administração do TRF1.

O servidor  pleiteia  prorrogação do  prazo para  cumprimento  das  152h e  20  minutos
pendentes de compensação, sob o fundamento de que o prazo de um ano - a saber,  de 01.10.2015 a
30.09.2016,  concedido  pela  Administração,  bem como as  diretrizes  estabelecidas  na  Portaria  DIREF
150/2015 para  o "Plano para  execução do  serviço  não prestado",  não ofereceram as condições  mais
favoráveis aos servidores. Ademais, essa Portaria está sendo questionada no âmbito do TRF1, por meio de
recurso SITRAEMG, no âmbito do Processo SEI nº 0021401-97.2015.4.01.8008.

Requer, ainda, que as horas não sejam descontadas, posto que pretende cumpri-las, e que,
em  caso  de  deferimento  do  Recurso  SITRAEMG supracitado,  lhe  sejam  concedidas  condições  para
cumprimento de metas, em vez de horas faltantes, ou autorizada a compensação em sábados, domingos,
feriados e recesso forense, com os acréscimos respectivos na contagem das horas.

É o relatório.

Verifica-se que o Processo SEI nº 0021401-97.2015.4.01.8008 foi julgado pelo Conselho
de  Administração  em  01.12.2016,  ratificando  integralmente  o  teor  da  Portaria  DIREF  150/2015  e,
consequentemente, o posicionamento da DIREF, com prejuízo à argumentação do requerente.

Como  apontado  na  Manifestação  ASJUR  3249054,  a  qual  acolho,  conceder
extemporaneamente a prorrogação de prazo a servidor que não cumpriu o "Plano para execução do serviço
não prestado" atenta contra os princípios da moralidade, impessoalidade e interesse público.

Ante o exposto, indefiro o recurso, por ausência de respaldo legal, com entendimento
ratificado pelo Conselho de Administração do TRF1 (3243305).

Dê-se ciência ao requerente. Publique-se. Arquive-se.

 

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2017.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretor do Foro
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Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do Foro,
em 11/01/2017, às 19:46 (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 3250569 e o código CRC 1623FA57.
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