
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se  de  consulta  do  NUCRE  (2848632)  referente  a  padronização  de
procedimentos  quanto  ao  lançamento  das  faltas  decorrentes  de  greve,  tendo  em vista  o  Acórdão
2832545,  do Conselho de Administração do TRF1- que as entende injustificadas,  caso não sejam
compensadas  -  e  a  decisão  do  Conselho  Nacional  de  Justiça-CNJ  em Procedimento  de  Controle
Administrativo-PCA (2848632)  -  que as  entende justificadas,  pois  essa  inassiduidade "constitui  o
próprio exercício do direito de greve".

Instada a se manifestar, a  ASJUR ( 3087337) informa a vinculação das decisões do
CNJ nos Procedimentos de Controle Administrativo apenas ao ato impugnado e às respectivas partes.

Tenho entendimento que coincide com aquele do Conselho de Administração do TRF
da 1ª Região (2879724), no sentido de que faltas decorrentes de movimento grevista, que não tenham
sido compensadas, devem ser consideradas como injustificadas. Lembro que faltas justificadas sequer
podem ser descontadas dos vencimentos e nem exigem compensação do dia não trabalhado, exceto as
derivadas de caso fortuito ou força maior (art. 44 e seus incisos, da Lei 8.112), situação na qual a greve
não se encaixa. Assim, considerar a greve como falta justificada e autorizar o desconto do dia não
trabalhado é, data maxima venia, incoerente.

Ante as diversas possibilidades de compensação dos dias não trabalhados, oferecidas
nos  termos  das  Portarias  DIREF  150  e  182/2015  e  106/2016,  que  estenderam,  e muito,  o  prazo
inicialmente fixado para que ela se realizasse, ratifico o posicionamento adotado por esta Seccional,
bem como o do TRF1, determinando o lançamento das faltas como injustificadas, caso não tenham sido
compensadas, por força do Art. 44 da Lei 8112/90 e Art. 2º da Resolução CJF 188/2012.

Publique-se. Nada mais requerido, concluam-se estes autos.

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretora do Foro
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