
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

PORTARIA SJ DIREF 268

( Altera a  Portaria n. 231/2015 - Diref/RO (0877159), que disciplina
procedimentos quanto aos dias paralisados por motivo de deflagração
de greve no âmbito da DIREF, SECAD, NUCAD E NUCJU.)

O MM. Juiz Federal DIMIS DA COSTA BRAGA , Diretor do Foro da Seção Judiciária
de Rondônia, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Resolução n. 188/2012 - CJF;

Considerando o Ofício de n. 360/2015/SINDIJUFE (0996462), inserto nos autos de n.
0001841-60.2015.4.01.8012;

Considerando  o  despacho  de  n.  0997973,   exarado  nos  autos  de  n.
0001841-60.2015.4.01.8012,

RESOLVE:

Alterar a Portaria n. 231/2015 - Diref/RO ( 0877159),  em seus incisos IV, 1, V, VI,
VII, caput  e item 3, que passa a viger, na sua totalidade, com a seguinte redação:

"I   –  Disciplinar  os  procedimentos  a  serem  adotados,  no  âmbito  exclusivo  da
Secretaria  Administrativa  (Diref,  Secad, Nucad e  Nucju),  com o escopo de serem regularizadas as
ausências ocorridas por ocasião do movimento paredista em prol do PLC 28/2015.

II - Especificar que é defesa a utilização dos dias paralisados como objeto de abono,
de cômputo de tempo de serviço ou de qualquer concessão de vantagem que o tenha por base, salvo se
houver compensação nos moldes definidos pela  presente  Portaria,  consoante  teor  da Resolução  n.
188/2012 - CJF, art. 2.º.

III - Delegar às chefias imediatas o planejamento a ser acordado com o servidor para
fins de compensação, devendo ser registrado por escrito,  para que órgãos de Controle, a qualquer
tempo, possam auditar.

IV  -  Discriminar  que  os  planejamentos  oficiais  deverão  compor  o  processo  n.
0001619-92.2015.4.01.8012, adotados os seguintes procedimentos:

1- os responsáveis pela frequência da Secad, Nucad, Nucju e Diref deverão inserir, no
processo  0001619-92.2015.4.01.8012,    a  relação  dos  servidores  grevistas,  de  acordo  com a  sua
unidade, correlacionando, outrossim, os dias paralisados e  o quantitativo de horas a serem repostas
individualmente,  em consonância estrita com a relação encaminhada pelo Sindijufe,  no prazo de até 7
(sete) dias úteis a contar do encerramento de cada paralisação relacionada ao PLC 28/2015;

2 -  os mesmos responsáveis indicados no inciso anterior deverão juntar aos autos as
propostas do plano de execução,  consoante  assinalado no inciso III,  incumbindo cada uma dessas
unidades  de  apresentar,  simultaneamente,  todos  os  planejamentos  realizados  no  âmbito  de   sua
respectiva unidade, a fim de evitar dispersão,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, computados do fim do
interstício descrito no inciso IV, 1.

3 - o Diretor da Secretaria Administrativa ficará incumbido quanto ao acatamento ou
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não  das  compensações  formuladas  após  encerrado  o  lapso  temporal  de  inserção  de  todos  os
documentos descritos anteriormente.

4 - a chefia imediata do servidor grevista deverá redigir justificativa, em caso de estar
o subordinado afastado por ocasião do planejamento assinalado nos parâmetros do inciso IV-2, cuja 
juntada  ao  P.A será  efetuada  pelo  responsável pela  frequência  da  unidade,   dentro  do  interregno
definido no inciso IV-2.

5 - em sendo acatadas as compensações,  a respectiva chefia imediata do servidor
deverá monitorá-las, inclusive com certificação nos autos, ao final de todas as reposições procedidas.

V  -  Definir  o  prazo  de  180  (noventa)  dias  corridos,  a  contar  da  data  da
publicação da portaria vigente destinada a cada paralisação em prol do PLC 28/2015, inclusive,
para a reposição dos dias de labor por parte dos servidores grevistas.

VI - Especificar que, em sendo facultada a compensação, a reposição deverá ser
realizada  apenas  nos  dias  úteis  em que  houver  expediente  forense,   excluídos,  portanto,  os
sábados, domingos e  feriados, inclusive os de recesso forense 2015/2016, no total  de até duas
horas diárias além do expediente  normal  do servidor  e  no horário  compreendido entre  6h e
21h59min.

VII - Fixar que, em havendo concordância da chefia imediata e do Diretor da
Secad, poderão ser  aproveitadas as horas trabalhadas a maior,  preteritamente  registradas no
ponto eletrônico, no total de até 44 (quarenta e quatro horas por mês),  em relação ao início de
cada paralisação, desde que:

1- não tenham sido utilizadas previamente para fins de pagamento de hora extra ou de
banco de horas;

2-   mediante  certificação,  respectivamente,  da  Seção de  Pagamento de  Pessoal -
Sepag e da Seção de Cadastro de Pessoal - Secap;

3  -  tenham  como  marco  inicial   90  dias  corridos  antes  do  início  de  cada
paralisação  ocorrida  ou  que  vier  a  ocorrer   em  relação  ao  PLC  28/2015,  aceitos,
excepcionalmente,  eventuais  créditos  de  dias  trabalhados no  recesso  forense  2014/2015  e  de
eleições.

VIII - Destacar que, além dos critérios definidos no inciso VII, mediante concordância
da chefia imediata e do Diretor da Secad,  poderão ser utilizados, em caráter excepcional,  eventuais
créditos de dias trabalhados em prol do recesso forense 2014/2015 e eleições.

IX - Destacar que os registros dos boletins de frequência pertinentes aos interregnos
de reposição deverão conter uma das seguintes opções, tangencialmente aos servidores que paralisaram
as suas atividades:

1 - ausência por participação em greve com compensação baseada em:

a - datas pretéritas;

b - datas pretéritas e em curso;

c - datas futuras para definição.

2 - ausência por participação em greve sem compensação.

X -   Determinar  que  as situações  não  contempladas por  compensação  ensejarão
desconto em folha de pagamento dos dias paralisados, consoante estabelece a  Resolução n. 188/2012 -
CJF.

XI - Estipular que, em sendo a compensação acordada e não realizada efetivamente
no prazo estipulado no inciso V, enquadrar-se-á na hipótese do inciso X.

XII - Indicar que, em havendo novas manifestações do gênero, no referencial ao PLC
28/2015, ficam adotadas, no que couber, as mesmas medidas aqui expostas para a área administrativa.
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XIII - Os casos omissos serão apreciados pelo Diretor do Foro.

                              XIV -  Publique-se. Registre-se. Cumpra-se."

DIMIS DA COSTA BRAGA
  Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Dimis da Costa Braga, Diretor do Foro, em
17/08/2015, às 19:09 (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 1017393 e o código CRC F745693F.
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