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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 48

Altera o art. 2º da Resolução 37 de 01/10/2015 para prorrogar, na 1ª
Região, o prazo de compensação das horas não trabalhadas por motivo
de greve pela aprovação do PLC 28/2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante nos autos dos Processos Administrativos
Eletrônicos PAe-SEI 0020972-57.2015.4.01.8000 e 0023828-91.2015.4.01.8000, 

CONSIDERANDO:

a) a Resolução 188, de 10 de fevereiro de 2015, do Conselho da Justiça Federal, que
dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados em caso de paralisação do serviço por
motivo de greve no âmbito da Justiça Federal de primeiro e de segundo graus e autoriza, no § 1º do art.
2º, a compensação dos dias não trabalhados mediante plano definido pela Administração para a execução
do serviço não prestado;

b) que a greve dos servidores do Poder Judiciário terminou após o dia 17/11/2015,
impossibilitando que servidores com muitas horas-débito greve compensem a totalidade das horas no
prazo previsto no art. 2º da Resolução 37/2015;

c) os diversos pedidos de prorrogação do prazo para compensação das horas-débito
greve formulados ao Tribunal e às seccionais da 1ª Região;

RESOLVE:

 Art. 1º Alterar, ad referendum do Conselho de Administração, o art. 2º da Resolução
37 de 1º de outubro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

Art. 2º As horas não trabalhadas durante a greve e devidamente
identificadas  no  Sistema Forponto com código 835  - HORAS-DÉBITO-GREVE,
excepcionadas as situações previstas no art. 8º da Resolução Presi 28/2014, poderão
ser compensadas até o dia 31 de julho de 2016, mediante registro em equipamento
biométrico de identificação digital, desde que, até o dia 31 de dezembro de 2015, o
servidor já tenha compensado, pelo menos, 20 % (vinte por cento) do total de horas
débito-greve que possuir.

§ 1º Caso o servidor não tenha compensado até 31/12/2015 o
percentual estabelecido no caput, a data limite para compensação das horas-débito
greve permanecerá o dia 31 de dezembro de 2015.

§ 2º As horas-débito greve não compensadas até as datas limite
definidas no caput e no parágrafo  1º deste artigo, conforme o caso, serão descontadas
da remuneração mensal do servidor no mês de janeiro do ano subsequente ao do
término do prazo de compensação.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando o art. 2º da
Resolução 37 de 01/10/2015.
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Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 09/12/2015, às 13:44 (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 1524144 e o código CRC 0B08E9BB.
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