
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG em face da decisão (doc. 1408397) que determinou a
edição de  Portaria  DIREF (doc.  1519682)  concedendo,  provisoriamente,  progressão funcional aos
servidores que  aderiram ao Plano de  Execução do  Serviços não Prestados,  constante  da  Portaria
DIREF 150.

Em  linhas  gerais,  alega  o  Sindicato  que  referida  Portaria,  "manteve  a  dupla
penalização dos servidores, na medida em que reserva o direito de revogação dos efeitos da portaria e a
consequente reposição ao erário dos valores recebidos e o lançamento como falta injustificada, caso
não sejam executados os serviços".

Argumenta que "antes de ser efetuado o lançamento de falta injustificada e imposta a
reposição ao erário, deve ser oportunizada ao servidor a possibilidade de compensação, sob pena de se
configurar dupla penalidade, prática vedada pela jurisprudência" e que a Administração "possui o dever
de buscar estabelecer critérios para que ocorra a compensação das horas não trabalhadas, assegurando
o direito de greve dos servidores."

Entretanto, aduz o recorrente que, "caso não seja possível deverá ser possibilitada a
compensação em momento posterior, sem lançamento de falta injustificada e exigência de reposição ao
erário, sob pena de estar desse modo a Administração não só aplicando a vedada dupla penalidade ao
servidor, como também prejudicando os administrados, em violação ao princípio da continuidade do
serviço público."

Entende o Sindicato que "diante da já pacificação da possibilidade de compensação
por meio da Portaria DIREF nº 150/2015, as faltas relativas aos dias paralisados dos servidores que irão
aderir  ao  Plano para  Execução do  Serviço  não Prestado em 2015 são justificadas,  não podendo,
portanto, produzir efeitos negativos no que concerne à progressão/promoção dos filiados, visto que, na
prática, serão recuperadas."

Assim, continua, possilitada a compensação "e o servidor optando por aderir ao Plano
para Execução do Serviço não Prestado em 2015, estabelece-se a certeza de que os serviços serão
compensados, não havendo motivos para que a SRH recomende às SESAP's que registrem como não
laborados os dias parados, gerando um atraso na publicação das portarias da progressão/promoção."

Apela, outrossim, para que a SRH atente "quanto a determinação supra da Diretoria 
do  Foro,  somente  registrando como não trabalhados os dias efetivamente  não compensados pelos
servidores grevistas, e somente após a execução do plano de compensação, não antes, como demonstra
sua orientação, a fim de que não restem prejudicados aqueles que fazem juz à progressão/promoção."

Insiste o Sindicato que "em se tratando de faltas justificadas que serão objeto de
compensação devem ser computados esses dias como laborados nos registros funcionais dos servidores,
gerando todos os efeitos para fins de progressão e promoção, fato que afasta qualquer possibilidade de
demora na publicação dos atos de progressão/remoção."

Dessa  forma,  "requer  o  conhecimento  e  provimento  do  recurso  para  reformar
parcialmente a decisão recorrida, a fim de que: a) seja conferido caráter definitivo (e não provisório) à
concessão da progressão funcional dos servidores que aderiram ao Plano de Execução dos Serviços não
Prestados, constante na Portaria nº 150/2015, devendo a Administração abster-se de revogar os efeitos
da portaria e impor aos substituídos a reposição ao erário e o lançamento de falta injustificada nos
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registros funcionais; b) sejam tomadas as medidas cabíveis para buscar a compensação dos serviços
represados;"

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, interposto tempestivamente, nos termos da Lei nº 9.784/1999,
mas nego-lhe provimento.

Nada  há  a  reconsiderar.  Mantenho  a  decisão  recorrida  pelos  seus  próprios
fundamentos e por entender que não há vício ou omissão que motive a sua reforma.

Entretanto, à guisa de esclarecimentos, registramos:

1 - a orientação inicial do Núcleo de Recursos Humanos desta Seccional às SESAP's
não persiste e não se sobrepõe às disposições da Portaria DIREF nº 150/2015, que versa sobre o Plano
de Execução dos Serviços não prestados pelos servidores da  Justiça  Federal de Minas Gerais que
aderiram à greve em 2015, estipulando o período de compensação de 01.10.2015 a 30.06.2016; 

2  -  posteriormente,  foi  editada  a  Portaria  DIREF  nº  174/2015  (doc.  1518591)
estabelecendo os critérios para ajustar as movimentações funcionais dos servidores de forma a atender
o disposto na legislação do SIADES (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho Funcional) e em
conformidade com a Portaria DIREF nº 150/2015;

3 -  além das referidas portarias,  foi editada  a  Portaria  DIREF nº  182,  de  16 de
dezembro de 2015, (doc. 1590780) que autoriza a compensação, durante o período do recesso forense
de 2015/2016, aos servidores da SJMG que aderiram ao Plano de Execução de Serviços não Prestados
em razão da greve, das horas não trabalhadas;

4 - portanto, amplamente oportunizada a possibilidade de compensação;

5 - o período para compensação é suficiente para a sua integralização;

6 - a compensação em momento posterior, sem lançamento de falta injustificada e
sem exigência  de reposição ao erário,  no caso do seu descumprimento,  infringe as disposições da
Resolução nº 188 do Conselho da Justiça Federal.

                              Determino que subam os presentes autos em grau de recurso hierárquico ao Presidente
do eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

                              Dê-se ciência ao recorrente.

Publique-se.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2015.

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro / SJMG

Documento assinado digitalmente
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 22/12/2015, às 13:27 (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 1583813 e o código CRC 2DC6F851.
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