
PORTARIA CONJUNTA BAIXADA PELOS MMOS. JUÍZES FEDERAIS DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES.
PORTARIA CONJUNTA N" 01, DE 22 DE JUNHO DE 2015.

Dispõe sobre o regime especial de trabalho durante a realização de greve dos servidores da
Justiça Federal de Governador Valadares/MG deliberada em assembleia ocorrida em
17/06/2015. Os Juizes Federais José Mauro Barbosa, titular da Primeira Vara, Társis
Augusto de Santana Lima, titular da Segunda Vara e Wesley Wadim Passos Ferreira
de Souza, Titular da 3a Vara e atual Diretor do Foro desta Subseção Judiciária, no uso
de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a deflagração de greve por tempo indeterminado, decidida em
17/06/2015 em assembleia realizada na sede desta subseção por voto da maioria dos
servidores em exercício;
CONSIDERANDO que a greve é um direito garantido na Constituição Federal/88, ainda
não regulamentado para o serviço público estatutário, cuja adesão deve ser livre e
consciente, sujeita as restrições para atender ao funcionamento mínimo dos serviços
essenciais;
CONSIDERANDO que será mantido o quantitativo de, no mínimo, trinta por cento do
quadro efetivo dos servidores em exercício, em estrita observância ao decidido pelo STF
nos Mandados de Injunção de números 670, 708 e 712;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CJF-RES 2012/00188, de 10 de fevereiro de
2012;
CONSIDERANDO, ainda, a impossibilidade de se manter o atendimento ao público
normalizado durante o período de manutenção da greve, frente ao reduzido número de
servidores que permanecerá em exercício;
CONSIDERANDO que é necessário manter o atendimento aos casos de comprovada
urgência para minimizar ao máximo os prejuízos aos interesses das partes e de seus
respectivos representantes judiciais;
CONSIDERANDO o interesse da administração;

RESOLVEM que:
l - No período entre 22 e 30 de junho de 2015, o atendimento ao público está fechado e
apenas será realizado em regime especial, no período de 12 às 18 horas, conforme
definido nesta Portaria.
1.1 - No referido período deverão funcionar apenas os serviços judiciais sobre medidas
urgentes imprescindíveis à preservação da liberdade de locomoção, tendentes a evitar
perecimento de direito, ou que importem em risco de grave prejuízo ou de difícil reparação,
tais como:
I - Pedidos de liminar em Habeas Corpus e Mandados de Segurança;
II - Comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de
liberdade provisória;
III — De representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação
de prisão preventiva ou temporária;
IV - Medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa aguardar o regular
atendimento por resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;



V - Medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se
referem as leis 9.099, de 26/09/1995, e 10.259 de 12/07/2001, limitadas às hipóteses acima
enumeradas.
1.2. Situações urgentes que ocorrerem fora do horário estabelecido no item I serão
atendidas pelo plantão judicial.

2 - São considerados essenciais, na forma da Resolução CJF n° 188, de 10/02/2012, os
seguintes serviços:
I — assessoria e assistência aos juizes federais, diretor da Subseção;
II — as seguintes atividades da área judiciária:
a) autuação, classificação e distribuição de feitos;
b) execução das ordens judiciais.
III - segurança.

3 - Até deliberação superior, fica facultada a compensação dos dias não trabalhados em
decorrência da paralisação mediante plano definido para execução do serviço não prestado.
3.1 - Deverá ser realizado controle de frequência diário pelos próprios servidores que
aderirem à paralisação, consignando a assinatura da presença individualizada;
3.2 - Proceder-se-á ao desconto nos vencimentos do servidor participante do movimento de
greve se não houver compensação dos dias não trabalhados, como disposto neste item;
3.3. - Cabe aos chefes das unidades proceder ao controle diário de presença dos servidores,
devendo comunicar à administração, por e-mail, o relatório;
3.4. - A compensação dos dias não trabalhados será realizada conforme o plano de banco de
horas, ou plano de recomposição do serviço paralisado no período da greve, mediante
relatório da chefia do setor, exclusivamente para os servidores que aderirem e efetivamente
participarem do movimento grevista.

4 - Cabe aos magistrados, no âmbito da respectiva atribuição, a disciplina e o controle da
manutenção do funcionamento dos serviços essenciais afetos ao setor judicial de cada vara.
4.1 - Cabe ao Diretor da Subseção a disciplina e o controle da manutenção do
funcionamento dos serviços essenciais afetos ao setor administrativo.

5 - Os prazos processuais estão todos suspensos, no período informado no item l, em
razão do movimento de greve dos servidores desta Subseção.
5.1 - Cada Vara deliberará a necessidade da realização das audiências e perícias já
designadas.

\
TÁRSIS AUGUSTO DE SANTANA LIMA

Juiz Federal Titular da 2a Vara
JOSÉ MAURO BARBOSA
Juiz Federal Titular da 1a Vara

WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA D
Juiz Federal Titular da 3a Vara


