
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

DECISÃO SJMT-DIREF 19/2021

Trata-se de pedido de revisão, com possibilidade de revogação, do ato de cessão para
acompanhamento de cônjuge da servidora Greice Weippert de Oliveira Rangel, Analista Judiciário – Área
Administrativa, formulado pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Diamantino.

O magistrado afirma, em resumo, que a insuficiência de seu quadro funcional tem se
mostrado insustentável, bem como que há possibilidade de a servidora atuar em trabalho remoto em prol
da unidade, o que tornaria a situação menos onerosa para a Subseção Judiciária.

A Informação Selep 11921604 apresentou as normas de regência do tema e sugeriu a
oitiva da interessada.

Ouvida, a servidora acostou a Manifestação 12036159 informando que não tem interesse
em fazer cessar a licença para acompanhar cônjuge em razão da instabilidade a qual estaria submetida caso
futuramente a concessão do regime de teletrabalho fosse revogada. Ao final, reitera o pedido de
redistribuição de seu cargo com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro ou o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região.

É o breve relatório.
 
DA MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES DA SUBSEÇÃO
Entre a data da elaboração do Ofício Disub 11795345, 20/11/2020 e a data da presente

decisão houve uma pequena alteração no quadro de servidores da Subseção.
Insta esclarecer que houve redistribuição do cargo ocupado pela servidora Rafaela Silva

Marció e o claro de lotação deixado por ela foi preenchido. Também o claro deixado pela servidora
removida por problemas de saúde em breve será solucionado.

Doutro lado, o afastamento da servidora Camila Albuquerque Linhares Romeiro persiste,
e não há perspectiva de modificação da situação a curto prazo, vez que a servidora foi designada para atuar
como Diretora do Núcleo de Recursos Humanos da Seccional, e seu exímio trabalho vem sendo
fundamental para o regular andamento das demandas da unidade, que além da Seccional, atende também a
todas as Subseções. 

Ademais, é possível afirmar que com a promulgação das EC 95/2016 e EC 109/2021,
que impuseram limitações orçamentárias e trouxeram vedações à admissão ou contratação de pessoal,
quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95%, não é temerário afirmar que o
quadro de pessoal da Subseção poderá ficar comprometido a longo prazo.

Assim, percebe-se que a situação fática existente ao tempo em que autorizada a
licença da servidora para acompanhamento de seu cônjuge modificou-se, não mais se verificando
atualmente.

 
DA REVISÃO E REVOGAÇÃO DA LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE

CÔNJUGE
O Provimento Coger 10126799, de 19/04/2020, atribui ao Diretor do Foro as seguintes

competências:
Art. 204. Incumbe ao diretor do foro da seção judiciária:
I – na área de recursos humanos, relativamente aos servidores:



k) conceder as licenças à gestante, por motivo de doença em pessoa da família, por
motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para
atividade política, para capacitação, para desempenho de mandato classista, para
participação em curso de formação para provimento de cargo no âmbito da Administração
Pública Federal, e para tratar de interesses particulares, esta por prazo igual ou inferior a 90
(noventa) dias;
A Informação SELEP 11921604 acostou as normas de regência sobre o tema, razão pela

qual abaixo a colaciono:
1. Trata-se de ofício do Juiz Federal diretor da Subseção Judiciária de Diamantino
(11795345), solicitando a revisão, com possibilidade de revogação do ato de cessão para
acompanhamento de cônjuge, da servidora Greice Weippert de Oliveira Rangel.
2. A servidora em epígrafe encontra-se em exercício provisório na Seção Judiciária do Rio
de Janeiro/RJ, consoante depreende-se do processo SEI n. 0000540-
24.2014.4.01.8009, desde o ano de 2015, em virtude da transferência ex officio do seu
cônjuge, JOÃO PAULO VIEIRA RANGEL, Militar integrante da Aeronáutica
Brasileira,  no interesse da Administração, por ter sido designado para exercer função no
Instituto de Cartografia Aeronáutica - ICA, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
3. Informa o Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Diamantino em seu ofício,
que a situação da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, com a insuficiência de seu
quadro funcional tem se mostrado insustentável, uma vez que atualmente encontra-se com
um déficit de 06 (seis) servidores, sendo que 02 (dois) sem qualquer expectativa de
preenchimento, tendo em vista tratar-se de  01 (uma) remoção por motivo de saúde própria,
e 01 (um) claro decorrente de pensão cível que não terá imediato provimento.
4. Salienta-se, ainda, que dos 07 (sete) cargos de Analistas Judiciários – áreas judiciária e
administrativa - que deveriam compor seu quadro, encontra-se desfalcada de 03 (três)
servidores: 1) a servidora por licença por motivo de afastamento do cônjuge com exercício
provisório -  Greice Weippert de Oliveira Rangel, ocupante do cargo Analista Judiciária –
Área Administrativa;  2) a servidora Camila Albuquerque Linhares Romeiro, MT36254,
ocupante do cargo Analista Judiciária – Área Administrativa, cedida por determinação do
TRF/1ª Região; e 3) a servidora Rafaela Silva Marció, MT36306, Analista Judiciária - área
judiciária - inicialmente cedida para exercer função comissionada FC05 na Turma
Recursal, com obtenção da remoção para SJMT em 11/2020.
5. Que em contrapartida, além do significativo déficit de força de trabalho, há um crescente
aumento de novas ações ajuizadas naquela Subseção, especialmente aquelas de
competência do Juizado Especial Federal Adjunto, execuções fiscais e processos criminais.
6. Aduz que a cessão de servidores em licença para acompanhar cônjuge é ato
administrativo precário e discricionário quanto a sua concessão, sendo condicionado à
avaliação de interesse público, valorando a oportunidade e conveniência do ato, bem assim
que o objetivo da norma é a preservação do núcleo familiar e sua proteção, e que, assim
sendo, a regulamentação do trabalho remoto e sua implantação com sucesso traz a
possibilidade de se conciliar, tanto o interesse do servidor, quanto o interesse
da Administração, com uma maior estabilidade de seu quadro funcional, podendo dar maior
efetividade à prestação jurisdicional embasada nos  princípios da eficiência, razoabilidade e
da economicidade, uma vez que a servidora poderá continuar residindo na cidade atual (Rio
de Janeiro/RJ).
7. O instituto do teletrabalho encontra-se vigente no âmbito do TRF-1ª Região através da
Resolução Presi n.6323305, que cita em seu art. 9° que o servidor em licença para
acompanhar cônjuge, além de ter prioridade ao teletrabalho, poderá laborar em regime de
teletrabalho, desde que opte pela realização do mesmo e que decline da licença para o seu
retorno ao exercício efetivo do cargo.
(...)
Art. 9º O servidor que estiver no gozo de licença para acompanhamento de cônjuge, caso
opte pela realização do teletrabalho, deverá declinar da licença para a volta ao exercício
efetivo do cargo.



8.  Se caso o servidor optar pelo regime de teletrabalho, deverá seguir as instruções do art.
9°, §1° da Resolução Presi n. 6323305, devendo também constar nos autos a manifestação
fundamentada do gestor da unidade quanto ao interesse da Administração e anuência
relativamente à adoção do regime de teletrabalho da servidora durante o período de
afastamento, portanto a servidora precisa anuir solicitando o seu labor em teletrabalho,
além de declinar o seu exercício provisório na Seção Judiciária do Rio de Janeiro – SJRJ.
9. Os normativos que regulamentam a licença para acompanhar cônjuge, além de indicar a
discricionariedade do deferimento de exercício provisório são: Lei n.8112/1990, Resolução
n.5/2008-CJF e alterações e Resolução Presi n.39/2016.
  Lei n. 8112/1990:
(...)
Art. 84.  Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2o  No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor
público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da
Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de
atividade compatível com o seu cargo.                  (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)
Resolução n.5/2008-CJF:
(...)
Art. 68. A licença poderá ser concedida, a critério da Administração, ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território
nacional ou para o exterior, ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo
e Legislativo. 
§ 1º A concessão será por prazo indeterminado, enquanto perdurar o vínculo matrimonial
ou a união estável. (grifo)
§ 2º Não faz jus ao afastamento o servidor sem vínculo efetivo com o Conselho da Justiça
Federal ou com a Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
(...)
Art. 70. No deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor
público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, em atividade compatível
com seu cargo.
Parágrafo único. O período de exercício provisório será contado para todos os efeitos
legais.
Resolução Presi n.39/2016, alterada pela Resolução Presi 6253213:
(...)
Art. 8º Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
§ 2º No caso de deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja
servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou
entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o
exercício de atividade compatível com o seu cargo.

https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/3803
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/3803


Art. 9º O servidor, ao aceitar nomeação de forma voluntária ou remoção a pedido, sem
comprovado interesse da Administração, para localidade diversa do domicílio da família,
não terá admitido seu exercício provisório, ao argumento da ruptura da unidade familiar.
(grifo)
Art. 10. A licença para acompanhar cônjuge exige, obrigatoriamente, deslocamento do
cônjuge posterior à constituição da família, não sendo admitida nenhuma outra forma de
alteração de domicílio como meio de resguardar a unidade familiar.
Art. 11. O servidor licenciado para acompanhar cônjuge, ainda que em exercício
provisório, apresentará, a cada doze meses da data da licença ou do exercício provisório,
documentação idônea e hábil a demonstrar que a motivação que ensejou a licença, com ou
sem exercício provisório, persiste.
Art. 12. O servidor que não apresentar a documentação hábil a comprovar a manutenção
da motivação de sua licença, nos termos do art. 10 desta Resolução, será notificado para
apresentação da documentação no prazo de trinta dias, sob pena de, decorrido esse prazo,
ter cancelada sua licença ou exercício provisório, devendo retornar à lotação de origem.
10. Depreende-se dos normativos e da redação da Resolução n.5/2008 do CJF, que a
licença para acompanhar cônjuge oferta uma discricionariedade ao administrador quanto a
sua concessão, diferentemente da remoção para acompanhar cônjuge, disposta no art.36,
III, "a" da Lei n.8112/1990, cuja vontade independe do interesse da administração.
11. Conclui-se assim, que o objetivo dessas normas é a preservação do núcleo familiar e
sua proteção, levando-se em conta a conjuntura do fato que originou a necessidade,
conforme art. 226 e 227 da Constituição Federal.
12. Por força do art. 4º, inciso I, alínea l, da Resolução nº 79/CJF, de 19/11/2009, a
competência para análise e deferimento de licença por motivo de afastamento do cônjuge
ou companheiro é do Diretor do Foro:
(...)
“Art. 4º incumbe ao diretor do foro:
I – na área de recursos humanos
(...)
l – conceder aos servidores as licenças à gestante; por motivo de doença em pessoa da
família; por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; para o serviço militar;
para atividade política; para capacitação; para desempenho de mandato classista; para
participação em curso de formação para provimento de cargo no âmbito da administração
pública federal e tratar de interesses particulares, esta por prazo igual ou inferior a
noventa dias” (grifado).
13. A licença para acompanhar cônjuge é um reflexo da proteção constitucional, portanto, a
supremacia do interesse da administração pontualmente motivada, deve ser suficientemente
capaz para ensejar a reavaliação e revogação de seus próprios atos, com espeque na Súmula
473 do STF, sob pena de afronta ao princípio da proteção à confiança legítima.
14. Em consonância com a Resolução/CJF nº 79/2009, art. 4º, I, "l", a competência para a
concessão de licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro é do Diretor
do Foro da Seccional a que vinculado o servidor, logo, é de competência do Diretor do
Foro revogar o ato, cabendo ao Tribunal apenas o julgamento pelo Conselho de
Administração, nos casos de eventual recurso, nos termos do art. 74, VII, do RITRF1.
15. No caso em questão, o dirigente da unidade tem a intenção de manter a servidora em
regime de teletrabalho, motivando o seu pedido à revogação do exercício provisório
da licença para acompanhar cônjuge com a oferta de teletrabalho. Todavia, a redação sobre
regime de teletrabalho é clara ao estabelecer que parte do interesse do servidor optar pelo
teletrabalho ao invés da licença para acompanhar cônjuge, devendo naquele, declinar da
referida licença para retorno à unidade de origem (Art.9° da Resolução Presi n.6323305).
Assim, s.m.j., nesses casos, o(a) servidor(a) deverá ser consultado(a), e, por própria
iniciativa, optar pelo teletrabalho ofertado, declinando da licença anteriormente concedida.



16. Portanto, com base no exposto acima e nos normativos vigentes que regulamentam o
teletrabalho e a licença para acompanhar cônjuge, sugiro, s.m.j., que a servidora Greice
Weippert de Oliveira Rangel seja formalmente consultada acerca do interesse em laborar
em regime de teletrabalho, nos termos da Resolução Presi n. 6323305 e conforme
determinado no despacho Diref n. 11840031.
 
Por meio do Ofício 11795345 o magistrado expõe a situação da unidade e busca a

revisão do ato de cessão da servidora Greice Weippert de Oliveira Rangel, alegando a plena possibilidade
de atuação dela em teletrabalho na Subseção Judiciária de Diamantino.

Há que se destacar que a servidora entrou em exercício em 03/11/2010. Contudo,
encontra-se licenciada para acompanhamento de cônjuge desde 25/01/2013, estando em exercício
provisório na Seção Judiciária do Rio de Janeiro – SJRJ desde 26/01/2015. Verifica-se que a concessão da
última licença ocorreu em 2015, época em que o TRF1 sequer admitia o trabalho remoto. E embora em
alguns Tribunais o teletrabalho fosse uma realidade e o CNJ o tenha regulamentado em 2016, o TRF1 era
resistente à sua concessão e a Resolução Presi n. 6323305 somente foi editada em 2018.

Da manifestação acostada pela servidora percebe-se que sua rejeição à proposta
formulada de adesão ao teletrabalho, decorre de seu receio que o aceite signifique, futuramente, ameaça à
sua unidade familiar. Veja-se (12210419):

Feita esta primeira consideração, cumpre informar que a prestação de teletrabalho à
SJMT por esta subscritora representaria o rompimento, por minha própria iniciava, da
Licença para Acompanhar Cônjuge, e que as consequências deste passo são
desconhecidas para mim. Por 2 (dois) anos atuei em teletrabalho pela Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, sempre com ótimos índices de desempenho, porém, sabemos que a
avaliação da eficiência em teletrabalho é em parte subjetiva, além de envolver vínculos de
confiança, mútua cooperação técnica entre colegas, chefias e servidor em teletrabalho, ou
seja, muitos fatores contribuem ou não para o sucesso desta atividade virtual.
Pelas razões expostas, informo que não tenho interesse em fazer cessar a licença para
acompanhar cônjuge por minha própria iniciava, para fins de prestação de teletrabalho à
SJMT, dada a instabilidade à qual eu e minha família (marido e 3 filhos) estaríamos
submetidos - como por exemplo, no futuro uma nova visão administrava poderia entender
o teletrabalho como algo inviável e revogar tal atividade discricionariamente, restando
para mim a única opção de retornar ao trabalho presencial no Estado de Mato Grosso, já
que a licença estaria cessada.
Da leitura atenta do pronunciamento depreende-se que ela não se recusa a executar suas

atividades em regime de teletrabalho. Pelo contrário, ela afirma até que já realizou atividades na
modalidade remota de maneira profundamente satisfatória: “Por 2 (dois) anos atuei em teletrabalho pela
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sempre com ótimos índices de desempenho”.

Assim, é possível concluir que a servidora reporta ser factível e, inclusive, atesta ter
familiaridade com a execução de tarefas na modalidade remota, sendo sua única ressalva a instabilidade a
qual estaria submetida se partisse dela o pedido de revogação da licença para acompanhamento de cônjuge
com exercício provisório.

Pois bem, conforme destacado pelo magistrado interessado e pela Selep, a licença para
acompanhamento de cônjuge tem como uma de suas características a discricionariedade de concessão pelo
Administrador e como finalidade a proteção e preservação a unidade familiar.

Irrefutável que os institutos de licença para acompanhar cônjuge e de remoção para
acompanhar cônjuge, previstos nos artigos 36, III e 84 da Lei 8.112/1990, prestigiam a unidade familiar
e os preceitos constitucionais de proteção à família. Foram criados para isso, logo, sua aplicação se
impõe quando tais interesses estão em risco. Contudo, no presente caso não há afronta à manutenção da
unidade familiar, pelo contrário, há um esforço para defendê-la, sem que haja sobreposição do interesse
público a qualquer custo e sem que prevaleça só o interesse particular.

Dessarte, se não há um potencial risco de ruptura da unidade familiar, não se mostram
indeclináveis tais institutos, pois o casal se manterá unido em função do teletrabalho da



servidora. A adoção de tais medidas, in casu, trariam enorme prejuízo ao interesse da Administração, em
virtude da diminuta força de trabalho na Subseção Judiciária de Diamantino.

Nesse ponto, coaduno com o raciocínio exposto pelo Diretor da Subseção que destaca
“Sendo assim, com a regulamentação do trabalho remoto e sua implantação com sucesso, observa-se ser
possível conciliar tanto o interesse do servidor, qual, seja, a preservação do núcleo familiar e sua
proteção, sem descuidar do justo interesse da Administração, com uma maior estabilidade de seu quadro
funcional, podendo dar maior efetividade à prestação jurisdicional embasada nos princípios da eficiência,
razoabilidade e da economicidade, uma vez que a servidora poderá atuar em teletrabalho, opção que
possibilitará a servidora  continuar residindo na cidade atual (Rio de Janeiro/RJ).”

Ora, o regime de teletrabalho é capaz de assegurar a manutenção da unidade familiar
buscada pela servidora; e esta Seccional se compromete a concedê-lo de forma imediata. O que se
pretende com o retorno dela é que se coadunem as necessidades da Subseção, que enfrenta situação
bastante sofrível, onerada com excesso de demandas em face da escassez de servidores, sem que isso
ofenda ou ameace a unidade familiar da interessada.

No que tange a aflição de ser posteriormente prejudicada pela revogação de sua licença,
é válido frisar que esta SJMT e o diretor da Subseção estão cientes que o pleito de retorno dela para sua
lotação original somente se mostra legítimo se a unidade de destino se comprometer a manter a servidora
em teletrabalho. Postura diversa, qual seja, a negativa em manter a servidora em regime de trabalho
remoto impactaria de forma direta e inequívoca na unidade familiar.

Dassa forma, a alegada precariedade de ser mantida em teletrabalho, é um receio da
requerida que não deve embasar uma decisão, até mesmo porque, se por algum motivo a concessão de
teletrabalho for revogada, surgiria, sem dúvida, espaço para aplicação de algum dos institutos já
mencionados acima que visam evitar a ruptura da unidade familiar (licença  ou remoção para acompanhar
cônjuge). 

Além disso, percebe-se pelo narrado no Ofício 11795345 que a situação do quadro de
servidores da Subseção de Diamantino é bastante diversa daquela que se verificada em 2015; e que com o
advento do teletrabalho, atualmente com ampla adoção no âmbito do TRF1, é possível harmonizar os
interesses e demandas da instituição com os dos servidores. Portanto, não se verificam interesses
contrapostos, mas sim de uma confluência de vontades, pois a SJMT busca no presente caso o
aprimoramento da gestão de pessoas e otimização das demandas da Subseção de forma concomitante ao
atendimento das necessidades da servidora, demonstrando estrita obediência aos princípios da eficiência e
da primazia do interesse público.

O ponto divergente indicado pela Selep é que o regime de teletrabalho é eletivo e não
impositivo: “O instituto do teletrabalho encontra-se vigente no âmbito do TRF-1ª Região através da
Resolução Presi n.6323305, que cita em seu art. 9° que o servidor em licença para acompanhar cônjuge,
além de ter prioridade ao teletrabalho, poderá laborar em regime de teletrabalho, desde que opte pela
realização do mesmo e que decline da licença para o seu retorno ao exercício efetivo do cargo.”.

De fato, esta é a conclusão advinda da leitura do art. 3º da Resolução Presi n. 6323305:
“O regime de teletrabalho possui adesão facultativa, a critério do gestor da unidade e da Administração,
não constituindo, portanto, direito ou dever do servido” (grifo nosso).

Contudo, não vislumbro no caso uma violação ao elemento volitivo eleito pelas normas
de regência como inerente à adoção do regime de teletrabalho. Na manifestação 12210419 não consta
qualquer objeção por parte da servidora em exercer o teletrabalho, o que se percebe é unicamente o receio
dela de aceitar o regime remoto e depois se ver prejudicada pelo aceite em decorrência da conseqüente
revogação da licença para acompanhamento de cônjuge.

Ademais, a servidora informou que entraria em licença maternidade em Janeiro/2021,
pois estava gestante; e nos termos do art. 8º, III, da Resolução Presi n. 6323305, verificada adequação ao
perfil, as gestantes e lactantes tem prioridade na concessão do regime de teletrabalho.

Neste ponto, destaco que é recorrente na SJMT que as servidoras que retornam da
licença maternidade solicitem o teletrabalho para poder continuar acompanhando o desenvolvimento dos
filhos em tenra idade de maneira ainda mais próxima.

Logo, tendo em vista a aptidão da servidora para o desempenho de atividades na
modalidade remota, o advento da pandemia de Covid-19, que restringiu a locomoção de pessoas, impôs



diversas medidas restritivas, limitou, e em alguns casos até mesmo impediu o funcionamento de creches e
escolas, impôs a dispensa de cuidados ainda mais intensos para crianças menores de um ano, bem como a
provável condição de lactante da servidora, é recomendável, inclusive sob a ótica de segurança à saúde,
que finda sua licença, ela seja colocada em regime de teletrabalho.

Aliás, a concessão também atenderia os objetivos previstos no art. 5º da Resolução Presi
n. 6323305, em especial ao conteúdo do inciso V que aduz: “V – ampliar a possibilidade de trabalho aos
servidores com dificuldade de deslocamento e contar com a participação de trabalho de servidores que,
de outra forma, não estariam disponíveis para prestar a sua contribuição;” (grifo nosso).

Nesse contexto, é válido frisar que o regime de plantão extraordinário instituído em
razão da pandemia do Covid-19 deixou evidente que não há qualquer prejuízo nas comunicações ou na
qualidade das atividades desempenhadas quando os contatos entre gestor e equipe de trabalho se
desenvolvem unicamente em meio virtual. Ademais, a plataforma Microsoft Teams, disponibilizada pelo
TRF1 e colocada como de uso obrigatório por servidores e magistrados, demonstrou atender a contento a
necessidade de comunicação entre as unidades e equipes de trabalho. E a experiência com seu uso deixou
inconteste a efetividade e viabilidade das comunicações em meio unicamente virtual.

Sendo assim, inexiste qualquer limitação ou óbice para que a servidora execute o regime
de teletrabalho, não havendo sequer a necessidade de comparecimento presencial esporádico à sede,
conforme consignado no art. 9º, §1º da Resolução Presi n. 6323305.

Logo, se se verifica o interesse em executar o teletrabalho pela servidora, e há meios
para que este se desenvolva pela Subseção de forma regular, sem prejuízos à requerida ou à unidade de
lotação, não há razões para que o exercício das atividades se dê pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro e
não pela Subseção Judiciária de Diamantino.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 204, I, "k", do Provimento Coger 10126799,
e em face da nova realidade enfrentada pela Subseção Judiciária de Diamantino REVOGO a licença para
acompanhamento do cônjuge, com exercício provisório na Justiça Federal do Rio de Janeiro, para o
exercício de atividade compatível com o seu cargo, nos termos do art. 84, caput e parágrafo 2º da Lei nº
8.112, de 1990, concedida à servidora Greice Weippert de Oliveira Rangel concedendo a ela, encerrado
seu período de afastamento, o imediato teletrabalho para a Subseção Judiciária de Diamantino.

Intime-se a servidora nos moldes requeridos por ela na manifestação 12210419.
Por fim, deve o Nucre para acompanhar e adotar as providências necessárias para dar

andamento ao pedido de redistribuição do cargo ocupado pela servidora Greice Weippert de Oliveira
Rangel (SEI 0006820-69.2018.4.01.8009).
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