
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de recurso apresentado pela servidora SORAYA DE FÁTIMA VAZ VIEIRA, em face de decisão que indeferiu ajuda de custo a
seus dois dependentes, em processo de mudança de domicílio da Seção Judiciária do Espírito Santo para a Subseção Judiciária de Ponte Nova, em Minas
Gerais, por meio de Concurso de Remoção.

Relata que reside em Ponte Nova durante a semana, em decorrência do trabalho e, aos fins de semana, viaja para Conselheiro Lafaiete,
cidade onde residem os dependentes - cônjuge e filha. Aduz que "a Lei nº. 8112/90 não está a exigir, para fins de indenização, que o servidor e sua família
passem a residir no local da nova sede funcional.(...) a lei exige apenas que, em razão da transferência de sede profissional do servidor, haja necessidade de
mudança de domicílio em caráter permanente - o que, de fato, ocorreu no presente caso, já que a servidora e sua família se mudaram definitivamente de
Vitória, passando a residir em Conselheiro Lafaiete."

Requer, por fim, o acolhimento do presente recurso, com reforma da decisão impugnada, para que possa receber também a ajuda de
custo referente aos dois dependentes.

É o breve relato. Decido.

Destaca-se que a presente manifestação deve ser recebida como pedido de reconsideração, em conformidade com o art. 106 e seguintes
da Lei 8.112, de 11.12.1990.

A argumentação apresentada pela  servidora  não merece prosperar,  tendo em vista  a  regulamentação vigente  à  época, do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, órgão competente para expedir normas sobre a matéria, as quais são de observância obrigatória às Diretorias de Foro.
Conforme já mencionado na análise SELEP/NUCRE, a Portaria PRESI/CENAG Nº 413, de 25.10.2010, expressamente determinava, em seu art. 3º, que a
comprovação da mudança de residência dos dependentes deveria ser no domicílio do magistrado ou servidor.

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 fundamentos apresentados, bem como pelas razões ora expostas.

 

Dê-se ciência à Recorrente.

 

Publique-se.
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Belo Horizonte, 26 de junho de 2015.

 

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado digitalmente

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro, em 26/06/2015, às 19:13 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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