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ESTADODO RIO-ORANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO
SUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARA ASSUNTOSADMINISTRATIVOS

PROCESSO Nº PR,00033.00207/2019-0

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DIFENRENCIADO EM VIRTUDE DOS

JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FEMININO

REQUERENTE: SINDICATODOS SERVIDORES DO MINISTÉRIOPÚBLICO— SIMPE

Senhor Subprocurador—Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos:

Trata-se de Ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores do

Ministério Público — SIMPE, por meio do qual requer a alteração dos horários de expediente deste
Ministério Público fins de que os servidores desta Instituição possam assistir aos jogos da seleção
brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, cuja participação da seleção brasileira ocorrerá

nos dias 13 de junho (quinta-feira), às 13 horas; 18 de junho (terça-feira), às 16 horas; e, na hipótese
de passar para as próximas fases da competição, nas oitavas de ânal no dia 25 de junho (terça—

feira), às 13 horas; nas quartas de Hnal no dia 27 ou 28 dejunho (quinta ou sexta-feira), as 16 horas;

e, em eventual semifinal, no dia 02 ou 03 de julho (terça-feira ou quarta-feira), às 16 horas (fls.

02/03).
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Como bem ilustrado pela entidade requerente, este Ministerio Pª lico não

desconhece a relevância de promover políticas para possibilitar a equidade de gênero. ambem não

desconhece a importancia do evento esportivo em questão, que, pela primeira vez historia, será

transmitido em cadeia nacional de televisão aberta,
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Contudo, em que pese o compromisso desta Instituição com as politicas

acima expostas, necessário se faz tornar em consideração a magnitude, a tradição e o engajamento

popular no evento, o que não se vislumbra na hipótese, não havendo causa suãciente que justihque

a flexibilização do horário de expediente no âmbito deste Ministério Publico.

importa mais uma vez reahrmar que os servidores do Ministério Público

possuem dever de assiduidade ao serviço, sendo a exceção ao dever restrita a hipóteses que

guardem amparo legal ou juízo de conformação aos principios constitucionais explícitos e implícitos

reitores da administração pública, em especial no que importa aos princípios da finalidade pública,

da razoabilidade, do interesse público e da eficiência.

POSTO ISSO, pelos fundamentos deduzidos, propugna-se pelo

lNDEFERlMENTO do pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Publico —

SIMPE, de flexibilização do horário de expediente dos servidores do Ministério Público nos dias de

jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol.

É o Parecer.

Porto Alegre, 12 de junho de 2019.
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romotor de Justiça, essor.
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PROCESSONº PR.00033_00207/2019-0

ORIGEM: PORTO ALEGRE

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DIFENRENCIADO EM VIRTUDE DOS
JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FEMININO

REQUERENTE: SINDICATODOS SERVIDORES DO MINISTÉRIOPÚBLICO— SIMPE

APROVO o Parecer retro, pelo que INDEFIRO o pedido de flexibilização
do horário de expediente dos servidores do Ministério Público nos dias de jogos da Seleção
Brasileira Feminina de Futebol, formulado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público —

SIMPE,

Remeta—se o presente expediente à Divisão de Recursos Humanos para
IMEDIATA cientificação do sindicato requerente.

Cumprido isso, arquive-se.

Subprocurad r—
'

ra Ass ntos Administrativos.


