
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE TELETRABALHO NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DA PRIMEIRA REGIÃO. 
PELA APROVAÇÃO E CONTINUIDADE DO TELETRABALHO.

1. O art. 32 da Resolução Presi n. 6323305 determina a realização de Relatório da Comissão de 

Gestão do Teletrabalho no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira 
Região, para que o Conselho de Administração do Tribunal analise e delibere sobre a 
conveniência da continuidade de adoção desse regime de trabalho.

2. Conclusão, com base nos estudos realizados, por ser imperiosa e salutar a continuidade do 
regime de teletrabalho, pois apesar da existência de fatores negativos no trabalho prestado de 
maneira remota, os positivos em muito os superam – tais como o incremento das metas de 
produtividade; manutenção da qualidade do serviço; alto grau de motivação dos servidores (em 
razão da flexibilidade de tempo, redução dos custos com vestuário, alimentação e 
deslocamento, maior convivência familiar e melhoria da qualidade de vida); e da diminuição de 
despesas da Administração e do impacto ambiental – resultando no efetivo cumprimento do 
princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF).

3. Relatório da Comissão de Gestão de Teletrabalho que se aprova, com a determinação de 
realização de estudos acerca das implementações sugeridas.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, aprovar o Relatório da Comissão de Gestão de Teletrabalho no 
âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, e deliberar pela continuidade do regime de 
teletrabalho, com a determinação de realização de estudos acerca das implementações 
sugeridas, nos termos do voto da Relatora.

Brasília/DF, 19 de março de 2020.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 
Federal, em 21/04/2020, às 10:48 (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 10134291 e o código CRC 2F96E95C.
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