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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

Thiago Augusto Resende Braz, Oficial de Justiça/Avaliador Federal, integrante  do
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de primeiro grau da Primeira Região, manifesta recurso por meio do
qual busca obter a reforma de r. decisão do MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do
Estado de Goiás que, em virtude de sua ausência em reunião virtual realizada aos 18 de maio de 2020,
junto à Subseção Judiciária de Luziânia, durante o período de plantão extraordinário, em "continuidade do
trabalho de reuniões semanais, iniciado desde a suspensão do trabalho presencial" , onde "tratados temas
de interesse para a manutenção do trabalho remoto durante o período de pandemia" , atribuiu, em
atendimento ao Ofício SJGO-LZA-SESAP (10353777), de 5 de junho seguinte, "01(uma) falta ao
serviço (dia 18.05.2020)", da mesma forma como à Oficial de Justiça Viviani Aparecida Melo Resende,
com a "consequente devolução dos valores já mensurados pela Seção de Pagamentos de Pessoal". Lhes
foi prestado o esclarecimento de que "ausente o corte prévio do ponto dos servidores, ou seja, com o
recebimento dos valores correspondentes ao dia questionado, esta Diretoria entendeu por bem utilizar o
processo próprio de restituição de valores com a consequente adoção do contraditório e ampla defesa em
favor dos interessados", 

 

Argumentando com a ocorrência de cerceio do direito de defesa, decorrente de
inobservância ao devido processo legal, pondera, em síntese, que na condição de ocupante de cargo de
Oficial de Justiça Avaliador Federal, suas atividades são de natureza eminentemente externa e, em razão
disso, se encontrava no pleno exercício das mesmas no dia e no horário da reunião, comprovando
certificações que "no dia 18/05/2020, às 14:12h, este servidor se encontrava realizando uma diligência no
Parque Estrela Dalva VII e às 14:55h, no Setor Mandú II, ambos bairros periféricos desta cidade" .
Defendeu, outrossim, que além de não haver previsão legal para o corte do ponto conforme solicitado, o
pedido não deve ser acolhido também pelo fato de haver sido comprovado o labor no dia da reunião,
razão pela qual o desconto do dia trabalhado implicaria em notório enriquecimento ilícito da
Administração, passível de ulterior correção por ser algo inadmitido no direito pátrio”.  Postulou, ao
final, fosse reconsiderado o decidido ou, se assim não se entendesse, atribuído efeito suspensivo ao
recurso,  para posterior desconstituição da r. decisão recorrida, e retorno do procedimento à fase
instrutória, para a produção das provas requeridas e indeferidas. Sucessivamente, pleiteou fossem
afastados os efeitos financeiros e administrativos do corte do ponto ou, em último caso, a compensação de
horário do dia considerado como não trabalhado.

 

Mantida a deliberação, os autos foram encaminhados a esta Corte e, instruídos com
parecer da Divisão de Legislação de Pessoal favorável à acolhida do recurso, me vieram distribuídos junto
ao Conselho de Administração, razão por que trago a questão à deliberação do colegiado.

 

É o relatório.
 

VOTO
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O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator
 

Da parte nuclear da manifestação da DILEP, destaco a seguinte passagem, naquilo
quanto interessa à solução da controvérsia:

 

 

"    Há prova nos autos de que o recorrente laborou no dia 18 de maio de 2020, dia da
reunião à qual não compareceu. Se é assim, não pode a administração lançar o dia
trabalhado como falta injustificada, acarretando, consequentemente, o desconto na folha
do servidor de um dia de serviço, ou obrigando-o à reposição do dia tido como faltoso, sob
pena de enriquecimento ilícito.
 
       O que poderia ter ocorrido, na verdade, seria a abertura de sindicância investigativa
para apurar possível cometimento de falta administrativa, por descumprimento de dever
ou obrigação funcional, com fundamento no inciso IV do art. 116 e XV do art. 117 da Lei
8.112/80, que estabelecem:
 
       art. 116. São deveres do servidor:
 
       (.......)
 
       IV. cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais:
 
       art. 117. Ao servidor é proibido:
 
       (..........)
 
       XV. proceder de forma desidiosa; 
 
       Preferiu a Diref/GO, no entanto, seguir caminho não previsto na legislação.
 
      O ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária –  Especialidade Oficial
de Justiça Avaliador Federal, desempenha suas funções externamente, tanto que “... fica
dispensado do registro de frequência por meio do sistema de ponto eletrônico, desde que
não exerça função comissionada”, na forma do art. 6º da Resolução Presi
326/2020. Consta dos autos que o recorrente, no dia da reunião, à qual não compareceu,
se encontrava desempenhando sua função rotineira de Oficial de Justiça Avaliador
Federal.
 
       Disse, com propriedade a Selep/GO (13352264):
 
       (.........)
 
      Há que se destacar que o regime de teletrabalho não está sujeito ao controle de
jornada, bem como marcação de ponto, mas a um controle do descumprimento das metas
de desempenho. O trabalho remoto é medido pelo gestor através da produtividade do
servidor e este não pode, sem qualquer justificativa fundamentada, descumprir as metas
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combinadas com as chefias.
 
      Ainda que se argumente que o trabalho do Oficial de Justiça é incompatível com o
teletrabalho, o que de fato é verdade, essa classe de servidores não foi poupada de
medidas preventivas, no que lhes cabia aplicar. 
 
       A outro passo, é possível asseverar que a crise que se iniciou no ano de 2020 vai
entrar para a História, dado seu impacto na vida humana. A pandemia foi uma surpresa
nefasta que impôs o isolamento social como a principal estratégia de prevenção. Medidas
como o distanciamento social foram adotadas para conter a disseminação do vírus. Para
atender essa imposição, tanto na iniciativa privada, quanto no serviço público, uma das
medidas vislumbradas foi o homework como forma de trabalho, que foi difundido e
implantado de forma urgente, tornando-se um desafio para servidores e gestores.
 
    A implantação do teletrabalho emergencial não veio acompanhada de todas as
ferramentas exigidas por esse regime. É notório que a forma de controle, metas,
comunicação e infraestrutura, no período inicial do isolamento social, foram um desafio
para todos. Constata-se que o serviço remoto, antes exceção, passou a ser a regra na
prestação dos serviços no âmbito desta Seção e Subseções Judiciárias.
 
      Nesse cenário, além do exercício de atividade externa dos Oficiais de Justiça ser
praticamente incompatível com a fixação de horário de trabalho, os servidores que
trabalham remotamente também não estão abrangidos pelo regime de jornada de trabalho,
advindo consequências dessa ausência de controle, como exclusão da proteção da jornada
e dos direitos atrelados a ela, tais como adicional noturno, horas extras ou qualquer outro
que seja auferido por meio de controle da jornada de trabalho.
 
        Por esse raciocínio, importante destacar que a falta injustificada atribuída aos
Oficiais de Justiça ocorreu no início da aplicação das medidas de proteção social, no dia
18 de maio de 2020, data em que ocorreu uma reunião on-line com todos os servidores da
Unidade, durante período de trabalho remoto por parte da maioria dos servidores daquela
Subseção. Mais especificamente, o que motivou a indicação de falta não justificada no
presente caso, foi a ausência dos servidores a essa reunião virtual, ainda que tenham sido
comunicados previamente.
 
       Há que se considerar, ademais, que transcorrido mais de um ano do início do
teletrabalho extraordinário (devido à pandemia), o isolamento de magistrados, servidores,
estagiários e demais interlocutores da Justiça Federal ainda é uma necessidade, mas
muitos empecilhos que pareciam intransponíveis já se adequaram e houve readaptação de
muitas atividades.
 
       Nestes termos, tendo a reunião ocorrido no início da pandemia, considerando as
incipientes medidas adotadas e o decurso de tempo estendido até esta data, bem como a
solicitação de provas que podem trazer mais delongas, é que se sugere, s.m.j., o retorno
dos autos à unidade solicitante, para que haja manifestação no sentido de esclarecer se
persiste o interesse no desconto do dia em que os servidores não participaram da reunião
on-line, ou se há interesse na substituição do lançamento das faltas por compensação
desses dias por parte dos servidores - como o aumento de expedientes a eles distribuídos
em determinado período, por ser medida mais proveitosa àquela unidade.
 
       Vale reforçar, como consideração da proposta acima, que a reunião teve duração de
poucas horas e, nesse dia, há comprovação de trabalho efetuado pelos servidores, o que
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poderia soar desarrazoada a aplicação de falta não justificada, cujo desconto é de um dia
inteiro".

 

 

De fato, da ata da reunião a que não compareceram os servidores apenados, ambos
oficiais de justiça avaliadores, constou no item 4: "O Juiz Federal da Subseção esclareceu também que
todos os servidores devem estar presentes às reuniões semanais. As reuniões são atividades que fazem
parte do trabalho da equipe, e normalmente têm sido rápidas, com menos de 30 minutos de duração. Mas
que é importante para a Direção transmitir as orientações necessárias para o trabalho de todos. A
ausência nas reuniões, sem justificação prévia, implica em falta ao serviço. Aos servidores ausentes, hoje,
está determinado o cômputo de falta ao serviço". 

 

No próprio ato em que pontuado pelo magistrado que iria considerar como falta ao
serviço a ausência de servidores às reuniões virtuais semanais, foi feita aplicação desta medida aos então
ausentes, sem que estes, ao que tudo indica, sequer tenham sido questionados sobre os motivos de não
comparecimento ao ato, pela modalidade remota, não lhes tendo sido dada, ao que tudo indica, sequer
oportunidade para justificarem a ausência, constando no e-mail 10358891 apenas o encaminhamento da
comunicação de que "a Ata da Reunião Virtual de 18.05.2020 já está disponível para assinatura dos
servidores que estavam presentes, no processo SEI 0002499-29.2020.4.018006 (ambiente da Vara). Os
servidores ausentes dever dar apenas o ciente no documento".

 

Por outro lado, quando tiveram oportunidade de se manifestar, nenhuma resposta
receberam sobre o fato do trabalho prestado, nem muito menos sobre a colocação de que "as atividades
dos Oficiais de Justiça da Subseção de Luziânia que haviam sido suspensas, foram novamente retomadas
no mês de maio/2020. Todos os oficiais estavam cumprindo os mandados normalmente, inclusive o
plantão judicial, no sistema de revezamento entre eles. Mas, a atividade que tinha sido retomada, foi
novamente parcialmente suspensa no dia 19/05/2020, através do e-mail enviado pela chefia (cópia
juntada ao final), ficando os oficiais à disposição de mandados urgentes. Mas, até o dia 18 de maio de
2020, data da fatídica reunião, os mandados estavam distribuídos e sendo cumpridos normalmente"
(11428135).

 

Demonstrado o labor realizado, justificado pela ponderação, sem contradita, de que no
mês de maio de 2020, até o dia da reunião, inclusive, "os mandados estavam distribuídos e sendo
cumpridos normalmente" pelos oficiais de justiça, manifestamente ilegal a determinação de reposição, ao
erário, do valor do dia de trabalho correspondente. Quando muito, como dito pelo órgão de legislação de
pessoal, a ausência à reunião poderia dar margem a instauração de sindicância para apuração de possível
falta funcional, jamais ser substituída, porém, a medida pela determinada reposição de valor pecuniário.    
 

Em tais condições, acolhendo o parecer da DILEP, voto pelo provimento do recurso
interposto. Considerando, outrossim, a manifesta ilegalidade da medida imposta, voto pela extensão dos
efeitos da decisão em relação à Oficial de Justiça Viviane Aparecida Melo Resende.   

 

É como voto.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
03/11/2022, às 10:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16535983 e o código CRC C53ADDE7.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA
 

ADMINISTRATIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA A REUNIÃO "ON LINE",
DESIGNADA PELO JUÍZO NO PERÍODO DE PANDEMIA. DETERMINAÇÃO DE
REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DIA DE TRABALHO.
MANIFESTA ILEGALIDADE DA MEDIDA, UMA VEZ DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE MANDADOS, NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EXTERNA DOS
SERVENTUÁRIOS.
1. Demonstrado o labor realizado, justificado pela ponderação, sem contradita, de que no mês de maio de
2020, até, inclusive, o dia da reunião "on line" designada, "os mandados estavam distribuídos e sendo
cumpridos normalmente" pelos oficiais de justiça, manifestamente ilegal a determinação de reposição, ao
erário, do valor do dia de trabalho correspondente. Quando muito, a ausência à reunião poderia dar
margem a instauração de sindicância para apuração de possível falta funcional, jamais ser substituída,
porém, a medida pela determinada reposição de valor pecuniário.

2. Recurso provido, com extensão dos efeitos do decidido à oficial de justiça, não recorrente, diante da
ilegalidade manifesta da decisão da Direção do Foro.

 

ACÓRDÃO
 

O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

 

Conselho de Administração de 24/10/2022.

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
03/11/2022, às 10:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16829485 e o código CRC 7F1C20F0.
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