
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos.

 

Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pelo servidor Vilson Santana da Rocha Junior, em face da decisão (doc.0313325) que
indeferiu, com suporte no disposto no art. 68 da Resolução nº 05/2008 do Conselho da Justiça Federal, pedido de licença para acompanhar cônjuge
mediante lotação provisória.

Em linhas gerais, argumenta o servidor: que a "decisão recorrida está escorada em parecer falho, porquanto omisso e precariamente
fundamentado, além de contrário às recentes decisões da SJMG, das demais Seções que compõe o TRF1 e do próprio Tribunal". Cita como precedentes no
TRF1 /  SJMG as licenças concedidas às servidoras Marina Cabral Lage Ferreira e Ingrid Leandra Augusto Cavalcante e na SJRO ao servidor Gilearde
Santos Vargas; que nos precedentes citados, a rigor, não houve "deslocamento para outro ponto do território nacional", mas sim investidura em cargo
público de provimento originário; que não é dada à administração pública ser regida por casuísmo, ora dilatando o alcance interpretativo das normas ora
aplicando-a em seu sentido literal.

É o breve relatório.

Decido.

Preliminarmente, cabe asseverar que o indeferimento ancorou-se na ausência de amparo legal evidenciada expressamente no Art. 68 da
Resolução nº 05/2008, do Conselho da Justiça Federal.

Nesse passo, convém ressaltar que o Diretor do Foro, no desempenho de suas atribuições, exerce função eminentemente administrativa,
estando assim adstrito aos princípios que regem a Administração Pública, mormente aos princípios da legalidade, da impessoalidade e do interesse público.
Saliento, ademais, que o Conselho da Justiça Federal detém competência para expedir normas gerais de procedimentos relacionados com os sistemas de
recursos humanos, orçamento, administração financeira, controle interno e informática da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus. Tais normas são de
observância obrigatória pelo Diretor do Foro, desautorizando-se elastecer eventuais direitos por meio de interpretação sistêmica do seu conjunto.

Os precedentes invocados representam o inverso do caso em debate, sendo oportuno esclarecer que nas situações apontadas, houve, sim,
deslocamento para outro ponto do território nacional com a investidura em cargo público, ocasionando o acompanhamento do cônjuge (servidora pública)
e, com isso, a concessão da licença.

Contrariamente  aos precedentes trazidos à  discussão, o recorrente é que foi investido em cargo público na Subseção Judiciária  de
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Governador Valadares o que, comparativamente, facultaria à sua companheira a referida licença.

Por fim, o recorrente ao submeter-se a concurso público, concorrendo à vaga em cidade distinta da cidade onde encontra-se estabelecido
seu núcleo familiar, atraiu para si a responsabilidade pelo afastamento deste núcleo.

Ademais, a concessão da licença configuraria efetiva burla ao concurso público, eis que o candidato opta por uma cidade e, uma vez
aprovado, é lotado, por força de decisão em requerimento  administrativo, em outra cidade.

Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, por entender que a decisão questionada não padece de vício ou omissão que motive a
sua revisão, mantendo-a integralmente pelos seus fundamentos, bem como pelas razões ora expostas.

Dê-se ciência ao Recorrente.

Publique-se.

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro / SJMG

Documento assinado digitalmente

 

 

 

   

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro, em 26/06/2015, às 17:38 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
0810739 e o código CRC 137C6DBE.
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