
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS
 

DESPACHO

Diante da manifestação da Seção de Legislação de Pessoal e do Núcleo de Gestão de
Pessoas (14706956) e com fundamento no artigo 6º da RESOLUÇÃO PRESI 6323305, aprovo  o regime
de teletrabalho para o(a) servidor(a) Wallace Neves de Miranda , pelo prazo de 12 (doze) meses, a ser
executado externamente, podendo ser prorrogado ou suspenso.

Compete exclusivamente ao(à) servidor(a) providenciar, a suas expensas, a estrutura
física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho, mediante o uso de equipamentos ergonômicos
e adequados, bem com promover o transporte e a guarda dos documentos e materiais de pesquisa que
forem necessários ao desenvolvimento dos trabalhos (art. 19), conforme já declarado no seu pedido.

O(a) servidor(a) deverá cumprir as determinações relacionadas nos incisos do artigo 17
da referida resolução.

As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo(a) servidor(a) em regime de
teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas a
serem estabelecidas pelo seu gestor (art. 17, § 1º).

Fica vedado o contato do(a) servidor(a) com partes ou advogados, vinculados, direta ou
indiretamente, aos dados acessados pelo servidor, devendo ser guardado o sigilo necessário (art. 17, § 2º).

O gestor do(a) servidor(a) deverá atender as exigências relacionadas nos incisos do
artigo 20 da aludida resolução.

O Núcleo de Gestão de Pessoas deverá acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho
ora aprovado, observando o cumprimento das disposições catalogadas no artigo 21 e incisos.

Lavre-se portaria. Deverá, ainda, constar na portaria a necessidade de apresentação dos
exames periódicos como condição para a análise futuro pedido de prorrogação do teletrabalho ora
aprovado (PORTARIA PRESI - 9981816, art. 8º, § 6º).

Publique-se.

 
EDUARDO DE MELO GAMA

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Melo Gama , Diretor do Foro, em 17/12/2021,
às 15:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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