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RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

 

                          O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

                       Trata-se de recurso administrativo (doc Sei 3558976) interposto pelo servidor Hebe-Del
Kader Batista Bicalho em face da Decisão que indeferiu seu pedido de compensação referentes aos dias
29 e 30.06.2013, bem como aos dias 07 e 08.06.2014, em que esteve de plantão, por ausência de
amparo legal.

2.                     A decisão recorrida, no que relevante à controvérsia, está assim consignada pelo Juiz
Federal Diretor do Foro em substituição da Seção Judiciária de Minas Gerais (Doc Sei 3375457):

 

“(...) As Ordens de Serviço que aprovaram as escalas de plantão questionadas levaram em consideração as
especificidades de horários e frequência dos Oficiais de Justiça Avaliadores. A partir  de definição de
entendimento no âmbito do TRF1, ao qual esta Seccional se vincula, quanto à compensação de acordo com
a  comprovação  das  horas  efetivamente  trabalhadas  (1447804),  verifica-se  que  foi  adequado  o
procedimento sobre o assunto,  conforme mencionado pelo NUCJU, não cabendo, entretanto,  aplicação
retroativa, de modo especial em matéria expressamente regulada.

Ante o exposto, indefiro o Recurso 3196308, por ausência de respaldo normativo.”

 

3.                     Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese, que a prestação de serviço extraordinário
deve ser objeto de recompensa ao servidor público, como determina a Constituição Federal/88 e a Lei
8.112/90.

4.                     Alega que há normas que poderiam ser aplicadas ao caso por analogia, conforme consta
de  seu  requerimento  (doc.  Sei  1239342,  fl.  02,  item 9),  bem como  que  poderia  ser  aplicada  a
regulamentação recente sobre os plantões, no sentido de eles serem objeto de compensação em banco
de horas.

5.                     Aduz, ainda, que, além de todo o disposto na legislação aplicável ao caso, o pagamento
de serviço extraordinário prestado nos plantões ou a sua compensação em dias encontra guarida nos
princípios da razoabilidade e da vedação de enriquecimento sem causa da Administração.

6.                     Por fim, requer a compensação dos dias referentes aos plantões prestados por ele.

                        É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR. COMPENSAÇÃO DE DIAS
TRABALHADOS EM PLANTÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.  

I  –  O  recorrente  pleiteia  alternativamente  a  compensação  pelos
serviços prestados no plantão por meio de horas extras ou, no mínimo,
1 dia para cada dia de serviço prestado nesse regime.

II – A Ordem de Serviço nº 74-DIREF, de 24/05/2013, e a Ordem de
serviço nº  86-DIREF, de 22/05/2014, ambas da Seccional  de Minas
Gerais,  vedavam expressamente  qualquer  compensação em razão do
plantão dos Oficiais  de Justiça realizado no período vindicado pelo
recorrente.

III – Recurso a que se nega provimento.

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

                        Trata-se de recurso administrativo em que o recorrente pleiteia, alternativamente, a
compensação pelos serviços prestados no plantão por meio de horas extras ou, no mínimo, 1 dia para
cada dia de serviço prestado nesse regime.

2.                      A decisão entre  o pagamento de horas extras ou o deferimento de folgas pela
compensação  dos  serviços  prestados  em  plantão  judicial  consiste  em matéria  interna  corporis,
resguardada  pela  autonomia  constitucionalmente  assegurada  aos  Tribunais para  organizarem suas
secretarias e seus serviços auxiliares (art. 96, I, “b”, CF/88).

3.                     Conforme Parecer-TRF1-DILEP 3643712, na época em que o recorrente foi designado
para a escala de plantão, havia normativo próprio, na Seccional, que vedava a pretendida compensação
(Ordem de Serviço nº 74-DIREF, de 25/04/2013 e Ordem de Serviço nº 86-DIREF, de 22/05/2014).

4.                     Acolho, pois, na íntegra, o Parecer TRF1-DILEP 3643712, que, inclusive, menciona
manifestação da Assessoria Jurídica da Seção Judiciária de Minas Gerais (3361120), também no sentido
da  impossibilidade  de  acolhimento do  requerimento,  considerando expressa  vedação do normativo
vigente à época.

                            Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

                             É como voto.

 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
22/08/2017, às 19:45 (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 4605379 e o código CRC 5F17DA02.
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