
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 6002899

Trata-se de pedido de concessão de 2 (dois) dias de folga para mudança de domicílio
e  alistamento  eleitoral,  em  virtude  da  convocação  do  TRE-PA  para  recadastramento  biométrico,
formulado pelo  servidor  ELISAFÃ DE SOUSA MACHADO NETO, Técnico Judiciário  –  Área
Administrativa,  da  Subseção  Judiciária  de  Itaituba,  com  esteio  no  art.  97,  inciso  II,  da  Lei  nº
8.112/1990 e na consulta realizada perante a DILEP/TRF1.

A fim  de  fundamentar  seu  pleito,  o  requerente  anexou  aos  autos  documentação
probatória que comprova a mudança de domicílio eleitoral, de Belém para Itaituba. Da mesma forma,
apresenta  declaração  do  TRE/PA  conformando  seu  comparecimento  à Justiça  eleitoral  no  dia
21/02/2018 a fim de realizar a transferência biométrica de domicílio eleitoral (Doc. 5798617) .

Em seguida, consta informação da SELEP resumida nos seguintes trechos (5886666):

Acerca da matéria, vale elencar o que dispunha a Lei 8.112/90, redação anterior à MP 632, de 24/12/2013,
e da Lei nº 12.998/2014:

Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

II – por 2 (dois), para se alistar como eleitor;

Diante  da  legislação  mencionada,  é  possível  inferir que  o período  de  ausência  para  alistamento
eleitoral era de até 2 (dois) dias para alistamento eleitoral.

No caso em apreço, o servidor requer a concessão de 2 dias de folgas por ter sido convocado para efetuar
o seu recadastramento eleitoral no dia 21/02/2018, para gozo oportuno.

Infelizmente, o pedido não encontra respaldo legal. Explica-se.

A folga do art. 97, II, da Lei 8.112 destina-se a permitir que o servidor possa se ausentar ao serviço, no(s)
dia(s) em que esteve à disposição da Justiça Eleitoral, para efetuar o seu alistamento, no máximo de 2
dias, por evento.

Tal premissa foi minudenciada na nova redação do art. 97, inciso II, do RJU, em virtude da MP 632, e
posteriormente pela Lei 12.998/2014, como abaixo se vê:

Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

II  -  pelo  período  comprovadamente  necessário  para  alistamento  ou  recadastramento  eleitoral,
limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;

A consulta DILEP citada pelo servidor tratava de situação que acontecera quando ainda vigente a redação
anterior da Lei nº 8.112/1990, o que não se aplica na espécie.

Nesse contexto, o servidor faz jus a ausência ao serviço por apenas por 1 (um) dia, em virtude de seu
comparecimento no cartório eleitoral para transferência de domicílio e recadastramento biométrico, no dia
21/02/2018, data esta suficiente para realizar os serviços demandados pela Justiça Eleitoral.

 

Finaliza nos seguintes termos:

Ante o exposto, opina-se pelo indeferimento do pleito de concessão de 2 (duas) folgas em virtude de
comparecimento à Justiça Eleitoral para transferência de domicílio eleitoral  e para o recadastramento
biométrico, à míngua de amparo legal.

De outro lado, pode ser assegurado o gozo de folga oportuna, por apenas 1 (um) dia, com esteio no art.
97, inciso II, da Lei 8.112/1990, com a redação da 12.998/2014. 

 

Posteriormente, a SELEP retifica seu parecer, com ênfase para os seguintes trechos
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(5923090):

O servidor não deixou claro se trabalhou no dia 21/02/2018,  data esta em que compareceu à Justiça
Eleitoral para resolver assuntos relativos à mudança do domicílio eleitoral e recadastramento biométrico,
requerendo, de outro lado, o gozo das folgas em momento oportuno.

Neste ponto, há que se retificar o posicionamento anterior desta SELEP, pois, apesar de, em tese, se ter
informado, no mérito, que o servidor faria jus ao gozo de folga por apenas 1 (um) dia, não se observou
que  a folga descrita no art. 97, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, deve acontecer no dia em que o servidor
comparecer ao cartório da Justiça Eleitoral, ou seja, o serventuário se ausentará do serviço por estar à
disposição daquela Justiça Especializada, e não como requerido, para gozo oportuno da folga. 

Agora, se eventualmente o servidor cumpriu sua jornada de trabalho regular no dia de comparecimento ao
cartório eleitoral, nos parece que não faz jus ao que requer, tendo em conta que a folga só é devida pelo
período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral. Logo, se o
servidor não precisou se ausentar do serviço para comparecer à Justiça Eleitoral, salvo melhor
juízo, não há que se falar em direito á folga.  

 

A situação dos autos, de maneira geral, é diferente do que ocorre quando o servidor trabalha nas eleições,
pois, nesta hipótese, o legislador assegura o gozo de folgas pelo dobro do tempo trabalhado, aí, sim, para
fruição futura, oportuna.

 

Conclui, por conseguinte, da seguinte forma:

Nesse contexto, opina esta SELEP:

1) caso o servidor não tenha trabalhado, que seja a ele assegurado o abono de sua ausência ao serviço, no
dia  21/02/2018,  nos  termos  do  art.  97,  inciso  II,  da  Lei  nº  8.112/1990,  com a  redação  da  Lei  nº
12.998/2014, conforme declaração da Justiça Eleitoral juntada aos autos;

2) caso o servidor tenha cumprido regularmente a sua jornada de trabalho, sugere-se o indeferimento do
pedido de gozo de folga oportuna, à míngua de amparo legal.

 

Em seguida, consta dos autos manifestação do NUCRE, in verbis (5935309):

Senhor Diretor da Secad,

Considerando o que consta nos autos, este Nucre ratifica as informações da SELEP 5886666 e 5923090,
no sentido de que seja indeferido o pedido do servidor de fruição posterior de folga, por falta de amparo
legal e considerando que o mesmo cumpriu regularmente sua jornada no dia 21.02.2018.

À consideração superior.

 

Após, acolhendo as manifestações expostas nos autos, decide o diretor da Secretaria
Administrativa desta Seção Judiciária, nos seguintes termos (5935565):

Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor  da SECAD pela Portaria/DIREF/PA n.  214/2009 e
considerando  o  que  consta  nos  autos,  ACOLHO  a  manifestação  do  NUCRE  como  fundamento  e
INDEFIRO ao servidor ELISAFÃ DE SOUSA MACHADO NETO o pedido de concessão de folga
para fruição posterior, em função de recadastramento eleitoral, por falta de amparo legal e considerando
que o mesmo cumpriu regularmente sua jornada no dia 21.02.2018.

Publique-se.

Ao NUCRE, para providências

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

 

 Inconformado com a decisão supracitada, o servidor requerente interpões recurso
administrativo,  reafirmando seus argumentos elencados  na peça inicial  e  peticionando para  que o
pedido, caso denegado, seja remetido para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme
o Doc. 5962601.
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Eis o Relatório. Decido.

 

Acerca do pedido formulado pelo servidor, versa a Lei 8.112/90:

  Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:   

(...)

II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado,
em qualquer caso, a 2 (dois) dias;

 

O dispositivo legal deixa evidente que o servidor poderá ausentar-se do serviço com o
fim de realizar o alistamento ou recadastramento eleitoral, desde que por um período comprovadamente
necessário e no máximo até 02(dois) dias. O que busca o legislador, no precitado texto, é conceder ao
servidor  o  direito  de ausentar-se  do serviço  pelo  tempo que for  necessário  para  a  realização das
diligências de cunho eleitoral. O objetivo da lei não é o de conceder quantidade de dias disponíveis
para  que  o  servidor  opte  por  realizar  as  diligências,  mas  sim de conceder  um prazo  razoável,  e
limitado , para que o servidor as realize. A interpretação do comando legal não pode ser outra, a não ser
essa.

Ademais, conforme indicam os autos, o servidor cumpriu sua jornada de trabalho
normalmente no dia em que diligenciou junto à Justiça Eleitoral, o que demonstra que não necessitou
de grande lapso temporal para a realização das pendências, pelo que, não há que se falar em folga
posterior, visto que a ausência permitida pela lei já foi gozada pelo requerente na data em que procedeu
às diligências eleitorais.

Ademais, o pedido do servidor demonstra-se extemporâneo, visto que não há previsão
legal  para  folga  posterior  em  razão  de  alistamento  ou  recadastramento  eleitoral,  mas  somente  a
concessão de período limitado para realização de diligências, que, conforme comprovado nos autos, já
foi gozado pelo servidor requerente.

Em outros termos, o requerente não optou por utilizar a faculdade de ausentar-se do
serviço  no  dia  em  que  necessitou  realizar  as  providências  junto  à Justiça  Eleitoral,  fato  este
comprovado nos autos dada a jornada regular naquele dia (Doc. 5930639), além do que, trata-se de
pedido extemporâneo, incapaz, como já dito, de garantir a fruição de folgas posteriores.

Ante o exposto, não reconsidero a decisão recorrida, mantendo portanto a Decisão
Secad 5935565, e, por conseguinte, INDEFIRO  o pedido do servidor recorrente, bem como determino
o encaminhamento do presente recurso hierárquico ao Conselho de Administração do Egrégio Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, nos termos do § 1º do artigo 107 da Lei 8.112/90 c/c 75, VII, do
Regimento Interno do TRF1.

Comunique-se o recorrente.

 

Cumpra-se.

 

Publique-se.

 

 

Belém, 30 de abril de 2018.
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Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 30/04/2018, às 14:36 (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 6002899 e o código CRC 49B8FD64.
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