
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 32/2022

Altera a Resolução Presi 58, de 27 de dezembro de 2021, que institui o
Modelo de Gestão Integrada do Trabalho (presencial e remoto) no âmbito
do Tribunal Regional Federal e das seções e subseções judiciárias da 1ª
Região e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO,  no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração em
sessão do dia 21/07/2022, nos autos do PAe 0010888-89.2018.4.01.8000 e do PAe 0019326-
65.2022.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
a) as alterações trazidas pelas Resoluções CNJ 298, de 22 de outubro de 2019, e 371, de

12 de fevereiro de 2021, à Resolução CNJ 227, de 15 de junho 2016, que regulamenta o teletrabalho no
âmbito do Poder Judiciário, no sentido de reduzir as vedações impostas ao exercício do teletrabalho em
tempo integral ou parcial;

b) a Resolução STF 749, de 26 de outubro de 2021, que, ao estabelecer o Modelo de
Gestão Operacional do Supremo Tribunal Federal - STF e regulamentar as modalidades de trabalho,
dispõe, em seu artigo 26, inciso II, que um dos requisitos para a autorização do trabalho em regime remoto
ou híbrido é a compatibilidade do papel ocupacional desempenhado pelo servidor interessado com a
modalidade requerida;

c ) a conveniência e oportunidade de se suprimir da Resolução Presi 58, de 27 de
dezembro de 2021 a vedação da modalidade de trabalho remoto aos profissionais da área de saúde,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º O art. 19 da Resolução Presi 58, de 27 de dezembro de 2021, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

 

Art. 19. [...]
[...]
V – [...]
[...]
d) (Revogado.)
[...]
§ 8º Poderão participar das equipes de que trata o § 7º 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.
[...]

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/280283
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3109
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3740
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2295
https://portal.stf.jus.br/servicos/normativos/veratonormativo.asp?documento=3038
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/280283
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/280283


 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 26/07/2022, 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 https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16178808 e o código CRC BA6F14D7.
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