
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO DIGES - 10330680

Em face do que consta dos Despachos Diseg 10321683 e SecGA 10325446, e do que
consta do § 1º do artigo 4º da Resolução Presi 9953729 de 17/03/2020, que tem seus efeitos mantidos com
relação à obrigatoriedade da concessão de trabalho remoto ao grupo de risco indicado no
dispositivo, destaco que o afastamento preventivo do servidor  ANTÔNIO VICENTE DE
LIMA,  matrícula TR 26803, por tempo indeterminado, conforme artigo 6º da Resolução Presi 10235089, de
12/05/2020, e artigo 4º da Resolução Presi 10306343, de 27/05/2020, é para realização do trabalho remoto,
e se isso não está acontecendo, devem retornar imediatamente a realização das atividades
presenciais, devendo sempre a unidade de lotação  respeitar o quantitativo máximo de servidores presenciais,
aplicando-se de forma análoga o artigo 3º, § 1º, da Resolução Presi 10306343.

Ressalto ainda, que hoje a Administração do Tribunal oferece todas as condições para que,
com segurança, os servidores que não tenham condições de realizar suas atividades em trabalho remoto,
possam executar presencialmente nas instalações do Tribunal, de acordo com todos os normativos de
prevenção em vigência.

Com relação as informações da Diseg 10321130 que apontam que o servidor "é Agente
de Segurança Judiciária e executa tarefas relacionadas à condução de veículos da frota oficial deste
Tribunal, atribuições estas incompatíveis com o regime de teletrabalho" , informo que, no intuito de
evitar prejuízo às atividades da unidade, e sempre buscando o interesse público, a chefia deve, organizar
escalas ou rotinas para que o serviço volta a acontecer de acordo com as normas de segurança previsto em
todos os normativos já editados por este Tribunal e em relação ao que consta dos autos do processo
0010160-77.2020.4.01.8000 e em último caso, colocar o servidor, provisoriamente, à disposição do
Recursos Humanos para serem lotados em outras áreas onde possam executar presencialmente suas atividades
de servidor público. 

Publique-se.
Ao servidor, para ciência e cumprimento.
À SecGP e ao Nupae para ciência e providências.
À unidade de lotação para ciência e providências.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 01/06/2020, às 16:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10330680 e o código CRC 236A0DF2.
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