
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se  de  recurso  interposto  por  Ismael  Fonseca  Barroso,  Supervisor  de  Seção
FC-05 (3217123), em face do Despacho SJ Secad 336 (3125855) o qual manteve, por ausência de
respaldo fático  e  normativo,  o  indeferimento do  pagamento de diferenças remuneratórias  entre as
funções exercidas anteriormente e a designação atual.

O requerente insiste que recebe FC-02, sendo que está designado para FC-05 desde
05.09.2016, conforme informação SJMG-NUCRE 2839731, na titularidade da Supervisão (FC-05) da
Seção de Protocolo e Informações Processuais da 2ª Vara de Ipatinga.

Verifica-se  que  a  extensa  documentação  fornecida  ao  longo  do  processo  apenas
reitera,  além da ausência  de respaldo normativo,  a  ausência  de respaldo fático,  pois  os relatórios
fornecidos  referem-se  a  tarefas  de  mero  expediente,  tais  como envio  de  processos  ao  arquivo
(3123486), expedição de malotes e correspondências (3123076), envio de matérias  para publicação na
Imprensa Nacional (3123295) e relação de processos que aguardam pagamento de RPV ou precatório
(3123486).

Desse  modo,  rejeito  a  oitiva  de testemunhas sobre  o  desempenho das  atividades
informadas  (3217123,  f.  10-11),  posto  que  o  indeferimento  do  pleito  se  dá  não  por  ausência  de
comprovação da realização das atividades,  mas por  não caracterizar  responsabilidade adicional  às
atribuições do servidor ocupante de cargo de Técnico Judiciário - Área Judiciária, como se verifica na
Resolução CJF 212/1999, sem grifos nos original:

 

Atribuição Básica:
Realizar atividades de nível intermediário a fim de fornecer auxílio técnico e administrativo, favorecendo
o exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores e o exercício das funções
necessárias  ao adequado funcionamento da organização. Compreende o processamento de feitos,  a
redação  de  minutas,  o  levantamento  de  dados  para  elaboração  de  relatórios  estatísticos,  planos,
programas, projetos e para a instrução de processos, a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência,
a emissão de pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações e informações em processos. Envolve
a distribuição e controle de materiais de consumo e permanente, a elaboração e conferência de cálculos
diversos,  a  digitação,  revisão,  reprodução,  expedição  e  arquivamento  de  documentos  e
correspondências, a prestação de informações gerais ao público, bem como a manutenção e consulta a
bancos de dados e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

 

Ademais, a designação para função de confiança extrapola critérios mensuráveis ou a
comprovação das atividades desempenhadas, não cabendo à Diretoria do Foro suplantar o juízo de
conveniência  e  oportunidade  na  escolha  feita  pela  autoridade  competente,  que é  diretamente
assessorada pelo trabalho do comissionado. As designações se dão entre servidores cujo perfil atenda
aos  critérios de  confiança dessa autoridade e,  da mesma forma,  se  dá  a  dispensa,  com eventual
substituição por um outro servidor.

A análise ASJUR (2890418 e 3125346) informou a ausência de respaldo normativo
para o requerimento, fazendo referência também a decisão do Conselho de Administração do TRF1
(Processo 0020887-47.2015.4.01.8008), a qual reitera o entendimento de que é incabível pagamento de
função gratificada, por suposto exercício de fato, sem prévia designação formal, por força do princípio
da legalidade estrita (Ementa 2359784). 
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Desse  modo,  tendo  em  vista  que  o  Diretor  do  Foro,  no  desempenho  de  suas
atribuições,  exerce  função  eminentemente  administrativa,  estando  adstrito  à  observância  dos  atos
normativos do Conselho da Justiça Federal,  bem como aos princípios que regem a Administração
Pública,  mormente  aos  princípios  da  legalidade,  eficiência  e  do  interesse  público,  indefiro  o
requerimento em epígrafe, por ausência de amparo fático e legal.

Dê-se ciência ao requerente.

Publique-se.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 21/02/2017, às 17:46 (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 3442712 e o código CRC 45AA67DA.
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