
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PARECER - SJRR-SELEP

PARECER SELEP Nº 025/2015                                                              

ASSUNTO: CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL AO SERVIDOR ESTUDANTE.

 

Senhor Diretor,

1 – Trata o presente PAe – SEI de pedido de concessão de horário especial, a partir de 03/08/2015, formulado
pelo servidor Stéfano da Silva Teixeira, Técnico Judiciário – Área Administrativa/Segurança e Transporte,
do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, em virtude de estar regularmente matriculado em curso
oferecido por instituição de ensino superior, conforme requerimento formulado 0930495 e comprovante de
matrícula apresentado 0930522.    

2 – Cumpre salientar que o servidor indicou duas possibilidades de jornada diária a ser cumprida, relativas ao
horário especial pretendido, quais sejam, das 08h as 15h ou de 09h30 as 16h30.

3 – O supervisor da unidade de lotação do requerente informou a situação atual da organização do setor,
sugerindo, ainda, a opção do horário compreendido entre 09h30 as 16h30, em razão de ser mais vantajosa
para a administração, conforme manifestação apresentada 0952485.

4 – A concessão de horário especial está regulamentada no art. 98, caput, da lei 8.112/90, nos seguintes
termos:

Art.  98. Será concedido horário especial  ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade
entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

5 – No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a concessão do horário especial foi regulamentada
pela Resolução nº 05/2008 - CJF, através dos seguintes dispositivos:

Art. 2º Será concedido horário especial, previsto no art. 98 da Lei n. 8.112 de 1990, ao servidor do Conselho
e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus que seja estudante, ao que seja portador de deficiência
física e ao que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, nos termos deste capítulo.

§  1º  A  concessão  de  horário  especial  ao  servidor  estudante  fica  condicionada  à  comprovação  da
incompatibilidade entre o horário escolar e o horário de expediente do órgão, sem prejuízo do exercício do
cargo.

§ 2º (...) OMISSIS.

Art. 3º Para efeito do disposto neste capítulo, será exigido do servidor estudante e do que tenha cônjuge, filho
ou  dependente  portador  de  deficiência  física  compensação  de  horário  no  órgão  ou  entidade  que  tiver
exercício, devendo, para tanto, ser observado o seguinte:

I - para o servidor estudante, que seja respeitada a duração semanal de trabalho;

(...) OMISSIS.
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Art.  5º serão beneficiados pelo horário especial os servidores estudantes do ensino regular fundamental,
médio e superior e cursos supletivos e de pós-graduação.

§ 1º O servidor matriculado em mais de um curso, concomitantemente, deverá optar por um deles, para fins
de concessão de horário especial.

(...) OMISSIS.

Art. 7º A concessão de horário especial far-se-á mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento do interessado à autoridade competente;

II - documentação comprobatória de matrícula no estabelecimento de ensino, e do horário das respectivas
aulas, encaminhando através do titular da unidade, na hipótese de servidor estudante;

(...) OMISSIS.

Art. 8º Para a renovação do horário especial do servidor serão exigidos os seguintes procedimentos:

I - com relação ao estudante, deverá ser solicitada até o 30º (trigésimo) dia após o início de cada semestre,
mediante a apresentação de documento comprobatório de freqüência regular no período anterior;

II – (...) OMISSIS.

Art. 9º O servidor deverá solicitar imediatamente o cancelamento do horário especial, quando cessarem os
motivos que ensejarem sua concessão.

6 – Após análise dos argumentos do requerente verifico que o pedido não se enquadra como concessão de
horário especial e sim de alteração de horário, através de horário diferenciado, haja vista que o servidor
permanecerá cumprindo jornada de trabalho de sete horas ininterruptas, sem haver a necessidade de
compensação.

7 – Nesse sentindo, apesar do art. 3º, “a” e “b”, da Portaria nº 101 – DIREF, de 10/10/2014, que
regulamentou o horário de expediente da Seção Judiciária de Roraima, estabelecer jornadas de trabalho
diversas da pretendida pelo requerente, convém destacar que o art. 6º da referida norma administrativa prevê,
em situações excepcionais, a possibilidade de concessão de horário diferenciado, senão vejamos:

Art. 3º A jornada de trabalho na SECAD e DIREF obedecerá aos seguintes horários:

a) 7 (sete) horas ininterruptas: 8h às 15h ou 12h às 19h;

b) 8 (oito) horas intercaladas: 8h às 12h e 13h às 17h ou 8h às 12h e 14h às 18h;

(...) OMISSIS.

Art. 6° Em casos excepcionais, devidamente justificados por escrito pelo interessado, poderá, a critério da
Diretoria do Foro, ser definido horário diferenciado, observando-se, de qualquer forma, a necessidade do
serviço e a jornada mínima definida no artigo 1° desta portaria.

8 – Por fim, convém advertir que o servidor deverá observar as condições impostas no art. 8º, I e 9º, da
Resolução nº 05/2008 - CJF, nos casos de renovação ou cancelamento do horário especial, respectivamente,
conforme dispositivos legais acima apontados.

9 – Ante o exposto, e, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e a anuência da chefia imediata do
requerente, sugiro o deferimento do pedido de concessão de horário especial, através de horário diferenciado,
cuja jornada deverá ser cumprida das 09h30 as 16h30, com fulcro no art. 98, caput, da lei 8.112/90 c/c art. 6º,
da Portaria nº 101 – DIREF, de 10/10/2014, observadas as imposições do art. 8º, I e 9º, da Resolução nº
005/2008 - CJF.

10 – Este é o parecer, à consideração superior.

Boa Vista - RR, 29 de julho de 2015.
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Pablo Raphael dos Santos Igreja

Seção de Legislação de Pessoal - SELEP

 

 

DECISÃO:

1 – Tendo em vista a competência delegada através da Portaria nº 233 – DIREF, de 20/09/2010, DEFIRO  o
pedido de concessão de horário especial, requerido pelo servidor Stéfano da Silva Teixeira, que deverá ser
cumprido através de horário diferenciado, com a jornada diária de trabalho obedecendo ao horário de 09h30
as 16h30, nos termos do Parecer Selep nº 025/2015.

2 - À Secap para providenciar a respectiva publicação e anotações necessárias.

 

Nílton Dall'Agnol

Diretor da Secretaria Administrativa

 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Raphael dos Santos Igreja, Supervisor(a) de Seção,
em 29/07/2015, às 21:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Nilton Dall'Agnol , Diretor(a) de Secretaria
Administrativa , em 30/07/2015, às 10:04 (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 0956886 e o código CRC 28C783E8.
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