
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DECISÃO SJRO-DIREF 32/2022

A servidora BIANCA LOPES DE SOUZA, técnica judiciária, área administrativa, nível
intermediário,  lotada  na  Selep/Nucgp,  solicitou  autorização  para  laborar  em  regime  de  teletrabalho
(15232253).

Após a chefia imediata/Gestor da Unidade manifestou-se favoravelmente ao pleito, tendo
sido acordado o Plano de Trabalho n.15232293.

O presente PA/Sei foi encaminhado ao SJRO-NUCGP para ciência e manifestação tendo
sido elaborado o Parecer 35 (15560147) e Despacho 15560153 sugerindo-se o deferimento do pleito à
servidora,  destacando ressalvas quanto a observância de prazo hábil  para solicitação de renovação do
teletrabalho.

As seguintes informações foram colacionadas ao autos:  da Seder (15425586), Secap
(15434270), Sebes (15428547),

O prazo estipulado do teletrabalho foi de 12 (doze) meses, permitida a renovação desde
que seja solicitado tempestivamente.

Uma vez  aprovado o teletrabalho a servidora, decorrido o prazo de 6 (seis) meses da
referida aprovação, a sua chefia imediata deverá juntar nestes Autos o Relatório Semestral de Resultados
do Teletrabalho.

Pois bem.

A Resolução Presi 58/2021 (14701957) instituiu e regulamentou o teletrabalho no âmbito
da Justiça  Federal  de  1º  e  2º  Graus  da 1ª  Região,  descrevendo alguns  critérios  para  sua concessão,
conforme transcrito abaixo:

Art. 18. A participação de servidor indicado pelo gestor para o regime de
teletrabalho ordinário condiciona-se à aprovação formal do presidente do
Tribunal  ou  do  diretor  do  foro,  por  meio  de  portaria,  observados  os
requisitos e condições estabelecidos nesta Resolução (Anexo I),  após a
manifestação da área de gestão de pessoas (Anexo II).

§  1º  O diretor  do  foro  poderá  delegar  competência para  aprovação do
teletrabalho ao diretor da subseção judiciária.

§ 2º No caso de teletrabalho abrangendo processos físicos, cabe ao gestor a
análise de conveniência e à chefia imediata o controle da retirada e da
devolução dos processos.

Art.  19.  O  teletrabalho,  integral  ou  parcial,  é  permitido  a todos  os
servidores, inclusive fora da sede de jurisdição do Tribunal, no interesse da
Administração, desde que não incidam em alguma das seguintes vedações:

I – estar no primeiro ano do estágio probatório;

II  –  apresentar  contraindicações  por  motivo  de  saúde,  constatadas  em
perícia médica;
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III – ter sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;

IV – ter participado do teletrabalho anteriormente e, injustificadamente, ter
deixado de cumprir as metas e os prazos fixados, conforme avaliação feita
pelo gestor do teletrabalho;

V  –  desenvolver  atividades  incompatíveis  com  a  modalidade  do
teletrabalho, entre as quais aquelas realizadas por:

a) oficiais de justiça;

b) agentes de segurança judiciária;

c) artífices gráficos;

d) profissionais da área de saúde.

§ 1º O preenchimento do plano de trabalho, constante do Anexo III,  de
forma individualizada em relação ao servidor requerente, é requisito para o
início do teletrabalho.

§ 2º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo,  o servidor poderá
postular o seu retorno ao regime de teletrabalho depois de transcorrido um
ano  de  seu  desligamento,  cabendo  ao  titular  da  unidade  avaliar  a
conveniência da medida.

§ 3º Fica expressamente autorizado o teletrabalho para os servidores da
Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região que estejam no exterior, desde
que no interesse da Administração.

§  4º  A  participação  em teletrabalho  de  servidor  ocupante  de  cargo de
direção  ou  chefia  ou  que  tenha  outros  servidores  a  ele  subordinados
observará:

I – o pleno cumprimento do disposto no planejamento da gestão integrada,
de  que  trata  o  Capítulo  II  desta  Resolução,  sem  prejuízo  das  demais
atribuições constantes do Regulamento de Serviço;

II – o comparecimento às instalações do órgão:

a) sempre que solicitado pela chefia imediata ou pelo gestor;

b) para participar de reunião de comitês, comissões, grupos de trabalho ou
de dirigentes, sempre que forem realizadas presencialmente;

c) quando a demanda, a atividade própria ou a atividade de coordenação da
equipe o exigirem.

§  5º  Os ocupantes  de  cargos em comissão,  dada a  natureza  do  cargo,
somente poderão realizar telebrabalho parcial.

§  6º  A  meta  de  desempenho  estipulada  aos  servidores em regime  de
teletrabalho será superior à dos servidores que executam mesma atividade
nas dependências  do  órgão,  sem comprometer  a  proporcionalidade e  a
razoabilidade e sem embaraçar o direito ao tempo livre.

§ 7º Faculta-se a criação de equipes de trabalho remoto para constituição
de  grupos  de  trabalho  ou  forças-tarefas  especializadas,  para  o
desenvolvimento de teses jurídicas, soluções teóricas, pesquisas empíricas
e estudos de questões complexas, ou a participação de servidores em outras
equipes de trabalho, incluindo-se as de que participem magistrados, nos
termos da  Resolução CNJ 227,  de 15 de junho de  2016,  alterada pela
Resolução 375, de 2 de março de 2021.

§  8º  Poderão  participar  das  equipes  de  que  trata  o  §  6º  deste  artigo
servidores lotados em quaisquer unidades jurisdicionais ou administrativas,
ainda  que  envolvam  tribunais  diversos,  desde  que  sem  prejuízo  da
atividade exercida na unidade de origem.

§  9º  No  âmbito  do  tratamento  adequado  de  demandas  estratégicas  ou
repetitivas e de massa, a criação de equipes de trabalho remoto deverá ser
precedida de consulta aos centros de inteligência dos tribunais envolvidos
e, uma vez instituídas, deverão atuar de forma sinérgica e em cooperação
com estes.
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Em análise atenta das informações juntadas, verifico que a servidora reúne integralmente
os requisitos para o teletrabalho.

Considero,  portanto,  cumpridas  todas  as  formalidades  necessárias  e  atendidos  os
requisitos exigidos.

Diante do exposto, EMITA-SE a Portaria de autorização de TELETRABALHO para o
período de 12 meses, permitida prorrogação, desde que a servidora encaminhe ao Nucgp o requerimento de
renovação e documentos vinculados 60 (sessenta reais)  dias antes do término do prazo final.

À SECAP/RO, para ciência e anotações pertinentes.

Ao NUCGP/RO, para adoção das providências necessárias.

À servidora para ciência.

FLÁVIO FRAGA E SILVA
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Flávio Fraga e Silva, Diretor do Foro, em 12/05/2022, às
15:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 15587868 e o código CRC D32E9687.

Av. Presidente Dutra, 2203 - Bairro Centro - CEP 76805-902 - Porto Velho - RO - www.trf1.jus.br/sjro/
0000886-82.2022.4.01.8012 15587868v2
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