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PRESIDÊNCIA
Portaria
Portaria DIGER/PRESI
Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 302 / 2016
O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo no
ATO TRT 17.ª PRESI N.o 88/2015,
RESOLVE
CONCEDER 1 (uma) diária à beneficiária VALÉRIA LEMOS FERNANDES ASSAD, Juíza do Trabalho Substituta, para fazer face às despesas com
seu deslocamento à cidade de ARACRUZ - ES, no período de 14 a 15 de dezembro de 2016, em razão de SERVIÇO - AUDIÊNCIA.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
José Carlos Rizk
Desembargador Presidente

Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 384 / 2016
O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo
nos ATOS TRT 17.ª PRESI N.os 88/2015 e 06/2016,
RESOLVE
CONCEDER 1 diária(s) ao beneficiário(a) IVY D'LOURDES MALACARNE, Juiz do Trabalho Substituto, para fazer face às despesas com seu
deslocamento à cidade de COLATINA - ES, durante o período de 14/12/2016 a 15/12/2016, em razão de SERVIÇO - AUDIÊNCIA.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
José Carlos Rizk
Desembargador Presidente

Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 352 / 2016
O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo no
ATO TRT 17.ª PRESI N.o 88/2015,
RESOLVE
CONCEDER 0.5 (meia) diária à beneficiária VALÉRIA LEMOS FERNANDES ASSAD, Juíza do Trabalho Substituta, para fazer face às despesas
com seu deslocamento à cidade de ARACRUZ - ES, no dia 16 de dezembro de 2016, em razão de SERVIÇO - AUDIÊNCIA.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
José Carlos Rizk
Desembargador Presidente

Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 382 / 2016
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O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo no
ATO TRT 17.ª PRESI N.o 88/2015,
RESOLVE
CONCEDER 1 (uma) diária ao beneficiário JAILSON DUARTE, Juiz do Trabalho Substituto, para fazer face às despesas com seu deslocamento à
cidade de COLATINA - ES, no período de 12 a 13 de dezembro de 2016, em razão de SERVIÇO - AUDIÊNCIA.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
José Carlos Rizk
Desembargador Presidente

PRESIDÊNCIA
Portaria
Portaria
Portaria
PORTARIA TRT 17ª SECOL/SGP/PRESI Nº 1052/2016
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
DESIGNAR
Cristiane Bloise Hygino Teixeira, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Ativo com Vínculo, para exercer a função comissionada de Assistente de
Gabinete - FC - 05, do Gabinete do Desembargador José Carlos Rizk.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
José Carlos Rizk
Desembargador-Presidente

DIRETORIA GERAL
Portaria
Portaria DIGER/PRESI
Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 390 / 2016
O Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo nos ATOS TRT
17.ª PRESI N.os 88/2015 e 06/2016,
RESOLVE
CONCEDER 1.5 (uma e meia) diária ao beneficiário ALEXANDER PEREIRA GIRALD, Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado, Esp.
Tecnologia da Informação, para fazer face às despesas com seu deslocamento à cidade de NOVA VENECIA - ES, no período de 07 a 08/12/2016,
com o objetivo de realizar manutenção no servidor de rede.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 06/12/2016
Johnathan Marques Silveira Carioca
Diretor-Geral

Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 389 / 2016
O Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo nos ATOS TRT
17.ª PRESI N.os 88/2015 e 06/2016,
RESOLVE
CONCEDER 0.5 (meia) diária ao beneficiário DANIEL SOUZA STRECHT, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para fazer face às despesas
com seu deslocamento à cidade de VITÓRIA - ES, no dia 12 de dezembro de 2016, a fim e participar de Treinamento em Processo Administrativo
Eletrônico - PAe.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
Johnathan Marques Silveira Carioca
Diretor-Geral

Portarias
PORTARIA TRT 17.ª DIGER/PRESI N.º 391 / 2016
O Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com amparo nos ATOS TRT
17.ª PRESI N.os 88/2015 e 06/2016,
RESOLVE
CONCEDER 0.5 (meia) diária à beneficiária EMANUELLE POLETTO MACHADO, Técnica Judiciária, Área Administrativa, para fazer face às
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despesas com seu deslocamento à cidade de VITÓRIA - ES, no dia 12 de dezembro de 2016, a fim e participar de Treinamento em Processo
Administrativo Eletrônico - PAe.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Vitória, 07/12/2016
Johnathan Marques Silveira Carioca
Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
Ato
Ato SEADM/PRESI
Resolução Administrativa
PAE 0002824-29.2016.5.17.0500
Interessados: Juízes Geraldo Rudio Wandenkolken, Jailson Duarte e Ivy D'Lourdes Malacarne e Amatra XVII
Assunto: Revisão do critério de diárias para juízes volantes
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 0125/2016
Fixa a tabela de diárias de viagens no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 17ª Região.
Certifico que, em sessão administrativa realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador José Carlos
Rizk, presentes os Excelentíssimos Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes, José Luiz Serafini, Carlos Henrique Bezerra Leite,
Jailson Pereira da Silva, Lino Faria Petelinkar, Marcello Maciel Mancilha, Ana Paula Tauceda Branco e Mário Ribeiro Cantarino Neto, ainda, a
Excelentíssima Procuradora do Trabalho, Dra. Maria de Lourdes Hora Rocha,
Considerando o disposto no art. 27, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o disposto na Resolução n.º 73 do Conselho Nacional de Justiça, de 28 de abril de 2009;
Considerando o caráter indenizatório do pagamento de diárias, que se destina a custear alimentação, hospedagem e locomoção
urbana nos deslocamentos, em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade de exercício para outro ponto do território
nacional ou para o exterior;
Considerando o disposto na Resolução n.º 124 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 28 de fevereiro de 2013,
Resolveu, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, por unanimidade, indeferir o pedido de vista da Amatra XVII
e apreciar a matéria acerca da fixação da tabela de diárias nesta sessão administrativa, e, por maioria, fixar a tabela de diárias de viagens no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos termos abaixo:
Art. 1.º Fixar a tabela de diárias de viagens no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região:

TABELA DE DIÁRIAS
Referência: Valor da Diária de Ministro do Supremo Tribunal Federal
Fora do Estado

Área de Jurisdição do TRT

CARGO OU FUNÇÃO

Coeficiente

Valor Bruto

Coeficiente

Valor Bruto

Desembargador do Trabalho

62,19%

R$ 699,96

34,1%

R$ 383,75

Juiz Auxiliar

62,19%

R$ 699,96

34,1%

R$ 383,75

Juiz Titular de Vara do Trabalho e Juiz do
Trabalho Substituto

58,92%

R$ 663,12

30,69%

R$ 345,38

Servidores em Atividade no TRT da 17ª
Região

39,28%

R$ 442,08

20,46%

R$ 230,25

Art. 2.º Os valores de diárias constantes do artigo 1º passarão a vigorar após autorização do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, nos termos do artigo 6º, §1º, da Resolução CSJT n.º 124, de 28 de fevereiro de 2013.
§ 1º. Enquanto não concedida a autorização pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os valores de diárias praticados
no âmbito do TRT da 17.ª Região serão os estabelecidos pela Resolução Administrativa n.º 89 deste Tribunal, de 19 de junho de 2013, replicados
no Ato TRT 17.ª PRESI N.º 88, publicado em 30 de julho de 2015.
§ 2º. A autorização de que trata este artigo será publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno
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Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.
Art. 3.º Revoga-se a Resolução Administrativa n.º 89, de 19 de junho de 2013.
Art. 4.º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Vencido o Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite.
Sustentação oral do Juiz Marcelo Tolomei Teixeira, pela Amatra XVII.
Ausências justificadas dos Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, Gerson Fernando da Sylveira Novais e
Claudia Cardoso de Souza.
Participaram da votação os Excelentíssimos Desembargadores José Carlos Rizk (Presidente), Cláudio Armando Couce de
Menezes, José Luiz Serafini, Carlos Henrique Bezerra Leite, Jailson Pereira da Silva, Lino Faria Petelinkar, Marcello Maciel Mancilha, Ana Paula
Tauceda Branco e Mário Ribeiro Cantarino Neto.
Sala de Sessões, 07 de dezembro de 2016.

Marcello Canal
Secretário do Tribunal Pleno

Pauta
Pauta Administrativa
Pauta Administrativa
CONVOCAÇÃO
Sessão Administrativa
Data: 14/12/2016, quarta-feira, às 13 horas e 20 minutos.
Convoco os Exmºs. Srs. Desembargadores para a Sessão Administrativa que será realizada no dia 14/12/2016, quarta-feira, às 13 horas e 20
minutos.

PAUTA
01) Aprovação da Ata Administrativa nº 28/2016
08) PA 03/2016
Interessada: Sônia Maria dos Santos Bolsoni
Assunto: Recurso administrativo
Relator: Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto
ADIADO EM 29/06/2016: "por solicitação do Desembargador-Relator Mário Ribeiro Cantarino Neto, retirar o processo de pauta e converter o feito
em diligência no sentido de atender à sugestão da Advocacia-Geral da União, constante da fl. 187 dos autos, e, concomitantemente, dar vista dos
autos à Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco".
ADIADO EM 23/11/2016: ?retirar o feito de pauta e adiar o seu julgamento, ante a ausência justificada da Desembargadora Ana Paula Tauceda
Branco que pediu vista dos autos na sessão administrativa do dia 29/06/2016?.
ADIADO EM 07/12/2016: ?retirar o feito de pauta e adiar o seu julgamento para a sessão administrativa do dia 14/12/2016?.
Vitória-ES, 07 de dezembro de 2016.

Desembargador José Carlos Rizk
Presidente do TRT da 17ª Região

Pauta Administrativa
CONVOCAÇÃO
Sessão Administrativa
Data: 14/12/2016, quarta-feira, às 13 horas e 20 minutos.
Convoco os Exmºs. Srs. Desembargadores para a Sessão Administrativa que será realizada no dia 14/12/2016, quarta-feira, às 13 horas e 20
minutos.

PAUTA SUPLEMENTAR
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01) PAE 0002991-46.2016.5.17.0500
Interessado: Juiz Fausto Siqueira Gaia
Assunto: Licença Capacitação (aperfeiçoamento profissional)
02) PAE 0003065-03.2016.5.17.0500
Interessado: Juíza Angela Baptista Balliana Koch
Assunto: Licença Capacitação (aperfeiçoamento profissional)
03) PAE 0001447-23.2016.5.17.0500
Interessado: Secretaria-Geral da Presidência
Assunto: Regulamento Geral de Secretaria

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2016.

Desembargador José Carlos Rizk
Presidente do TRT da 17ª Região

SECRETARIA DA 1ª TURMA
Edital
Edital
Edital
Processo RO 0000161-43.2016.5.17.0004
RELATOR: CLAUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES
RECORRENTE : SIND TRAB IND C CIVIL M E P PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE
ADVOGADO : GERLIS PRATA SURLO - RECORRENTE : LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRENTE : RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRENTE : LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRIDO : SIND TRAB IND C CIVIL M E P PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE
ADVOGADO : GERLIS PRATA SURLO - RECORRIDO : INOVA DRYWALL LTDA - ME
ADVOGADO : GEYSE GORZA ALMEIDA - RECORRIDO : LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRIDO : RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRIDO : LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - DESPACHO
Vistos, etc.
Indefiro o adiamento requerido, uma vez que as peticionantes possuem outros procuradores que têm poderes para representá-las.
Intime-se.
CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES
Desembargador Relator

Edital
Processo RO 0000610-74.2016.5.17.0012
RELATOR: CLAUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES
RECORRENTE : LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRENTE : LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRENTE : PEDRO VICENTE DIAS
ADVOGADO : GERLIS PRATA SURLO - RECORRIDO : LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - -
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RECORRIDO : LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : ALBERTO NEMER NETO - RECORRIDO : PEDRO VICENTE DIAS
ADVOGADO : GERLIS PRATA SURLO - DESPACHO
Vistos, etc.
Indefiro o adiamento requerido, uma vez que as peticionantes possuem outros procuradores que têm poderes para representá-las.
Intime-se.
CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES
Desembargador Relator

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Acórdão
Acórdão
Acórdão
ACÓRDÃO 12/2016
PA n.º 6/2016
INTERESSADO: Delta Construções S.A
ASSUNTO: Despacho Presi n.º 212/2016 – Recurso contra aplicação de penalidade - Apuração de Responsabilidades e Tomada de Contas
RELATOR: Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais
PROCURADORA DO TRABALHO: Dra. Maria de Lourdes Hora Rocha
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA DELTA/DISTINÇÃO ENTRE AS EMPRESAS PROJETISTA E EXECUTORA. A NBR 5671, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, que disciplina a participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, atribui
expressamente também ao Executante os ônus decorrentes de erros de projeto e especificações. E, conforme apontaram os estudos técnicos e a
perícia, além de problemas análogos à concepção do projeto, problemas de execução também contribuíram fundamentalmente para a constatação
de insegurança do estaqueamento. Desta maneira, mesmo com a ciência e validação do projetista, a executora, no caso a Delta Construções,
através de seu responsável técnico pela execução, tinha condições e obrigação de observar a correção da fundação e manifestar-se sobre
eventuais equívocos, respondendo juntamente com o projetista pela inadequação. Pode-se afirmar, portanto, a existência de ilícito contratual
capaz de ensejar a reparação do dano, uma vez que a conduta ilícita da empresa materializou-se na execução do objeto contratado em desacordo
com as especificações técnicas e contratuais aplicáveis ao caso, a fundação executada não se presta ao fim a que se destinava e, ainda, omissão
ao não tomar, na condição de Executante, as providências pela segurança e garantia do objeto que executava, entregando a este Regional um
objeto que posteriormente teria que ser descartado, nos exatos termos utilizados pelo IPT-SP. Desse modo, não há como excluir a empresa Delta
das condenações que lhe foram impostas. CONCLUSÃO: “… unanimidade, conhecer do recurso administrativo, rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, negar-lhe provimento”.
ACÓRDÃO 13/2016
PA n.º 7/2016
INTERESSADO: NBC Arquitetura e Construções Ltda.
ASSUNTO: Despacho Presi n.º 212/2016 – Recurso contra aplicação de penalidade - Apuração de Responsabilidades e Tomada de Contas
RELATOR: Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais
PROCURADORA DO TRABALHO: Dra. Maria de Lourdes Hora Rocha
RESPONSABILIDADE/TÉCNICA UTILIZADA/EXECUÇÃO DO PROJETO. A NBR 5671, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, atribui
expressamente à firma projetista – pessoa jurídica, legalmente habilitada, contratada para elaborar, através de seu quadro técnico, o projeto de um
empreendimento ou parte deste – os ônus decorrentes de erros de projetos e especificações ou conclusões apresentadas, de sua autoria. Assim,
evidenciado que o projeto de fundações apresentado pela empresa NBC Arquitetura e Construções Ltda., consolidado no As Built, não atendeu as
normas técnicas de engenharia e também sua omissão na condição de consultora técnica contratada para o acompanhamento da execução do
projeto de fundações, deixando de apontar as falhas havidas na execução do estaqueamento e de adotar as medidas corretivas, devem ser
aplicadas à empresa: - a penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão do inadimplemento parcial do contrato, com fundamento na
Cláusula Vinte, Parágrafo Primeiro, alínea “c”, do Termo de Contrato TRT 17.ª n.º 19/2006; - aplicar à empresa NBC ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA. a multa no valor de R$78.076,89 (setenta e oito mil setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), por violação às
obrigações previstas na Cláusula Nona, incisos, II, X, e XIV do Termo de Contrato TRT 17.ª n.º 19/2006. CONCLUSÃO: “… unanimidade,
conhecer do recurso administrativo, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento".

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SELAT
Ato
Ato PRESI
Ato da Presidência
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ATO TRT 17.ª SGP/PRESI n.º 42/2016
Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região e dá
outras providências.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a competência do Presidente para velar pelo bom funcionamento do Tribunal e dos órgãos que lhe são subordinados, expedir
provimentos, recomendações, atos, ordens de serviço, portarias e adotar outras providências que entender necessárias, conforme dispõe o art. 42,
inciso XIII, do seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de promover meios para motivar e comprometer os servidores com os objetivos da instituição, estabelecidos no
Planejamento Estratégico do TRT 17.ª Região 2015-2020;
CONSIDERANDO que a produtividade dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus vincula-se à otimização do tempo de
trabalho e à melhoria da qualidade de vida de seus servidores;
CONSIDERANDO que, com a implantação do Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, é possível o acesso, a qualquer tempo e lugar,
a todos os sistemas necessários à instrução, acompanhamento, manutenção e conclusão dos procedimentos judiciários no âmbito desta Justiça
Especializada;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o regulamento do teletrabalho no âmbito do TRT 17ª Região às normas estabelecidas pela
Resolução CNJ n.º 227, de 15 de junho de 2016, de modo a definir critérios e requisitos para a sua prestação, mediante controle de acesso e
avaliação permanente do desempenho e das condições de trabalho;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSJT n.º 151, de 29 de maio de 2015, que incorpora a modalidade de teletrabalho às práticas
institucionais dos órgãos de primeiro e segundo graus, de forma facultativa, observada a legislação vigente;
CONSIDERANDO as vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos do teletrabalho para a administração, para o servidor e para a
sociedade; e
CONSIDERANDO o constante da Matéria Administrativa n.º 2456/12 e do Processo Administrativo Eletrônico n.º 0002139-22.2016.5.17.0500;
RESOLVE:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.º Para os fins de que trata este Ato, define-se:
I - teletrabalho: modalidade de trabalho realizado fora das dependências deste Tribunal, com a utilização de recursos tecnológicos, sem que haja a
necessidade de mudança de domicílio;
II - unidade: subdivisão administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região dotada de gestor;
III - gestor da unidade: magistrado ou servidor ocupante de cargo em comissão responsável pelo gerenciamento da unidade;
IV - chefia imediata: servidor ocupante de cargo em comissão ou função comissionada de natureza gerencial, ao qual se reporta diretamente outro
servidor com vínculo de subordinação.
Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade
de lotação, são desempenhadas
externamente às dependências deste Tribunal.
Art. 2.º A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos gestores de cada unidade, e restrita às atribuições em que seja possível, em função
da característica do serviço, mensurar objetivamente o desempenho do servidor.
Art. 3.º O teletrabalho objetiva aumentar, em termos quantitativos e sem prejuízo da qualidade, a produtividade dos trabalhos realizados e, ainda:
I - promover meios para atrair, motivar e comprometer os servidores com os objetivos da instituição;
II - economizar tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;
III - contribuir para a melhoria de programas socioambientais, visando à sustentabilidade solidária do planeta, com a diminuição de poluentes na
atmosfera e a redução no consumo de água, serviço de tratamento de esgoto, energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados
no âmbito deste Tribunal;
IV - ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento;
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V - possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
VI - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;
VII - estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação;
VIII - respeitar a diversidade dos servidores; e
IX - considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e implemento de
mecanismos de avaliação e alocação de recursos.
Capítulo II
DOS DESTINATÁRIOS
Art. 4.º Compete ao gestor da unidade indicar, dentre os servidores interessados, aqueles que realizarão atividades fora das dependências do
Tribunal, observados os seguintes requisitos:
I - verificada a adequação de perfil, terão prioridade os servidores:
a) com deficiência;
b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
c) gestantes e lactantes;
d) que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo e de organização;
e) que estejam fruindo licença por motivo de afastamento do cônjuge;
II - o limite máximo de servidores em teletrabalho, por unidade, é de 30% (trinta por cento) da respectiva lotação, arredondando-se as frações para
o primeiro número inteiro imediatamente superior, podendo esse limite ser aumentado para até 50% (cinquenta por cento) por decisão do
Presidente do Tribunal, mediante solicitação fundamentada da unidade interessada;
III - será mantida a capacidade plena de funcionamento das unidades em que haja atendimento ao público externo e interno;
IV - serão passíveis de participação no regime de teletrabalho aqueles servidores que, dentre as atividades descritas no art. 6º deste Ato,
possuam, notadamente, capacidade técnica para desempenhar suas funções sem supervisão direta da chefia imediata;
V - promover, sempre que possível, o revezamento de servidores autorizados a realizar o teletrabalho, para que todos possam ter acesso a essa
modalidade de trabalho.
§ 1.º A adesão ao teletrabalho é uma faculdade à disposição das unidades deste Regional, a ser adotada a critério dos gestores de que trata este
artigo, em razão da conveniência do serviço, não constituindo direito, nem dever do servidor.
§ 2.º A demonstração de capacidade técnica a que se refere o inciso IV deste artigo será realizada mediante declaração de que o servidor indicado
possua, pelo menos, 06 (seis) meses de experiência na mesma função a ser desempenhada no regime de teletrabalho.
§ 3.º A participação dos servidores indicados pela chefia imediata condiciona-se à aprovação do gestor da unidade ou, no caso de a unidade não
possuir estrutura administrativa em que se diferencie a chefia imediata do gestor, à aprovação do Secretário de Gestão de Pessoas.
§ 4.º A chefia imediata encaminhará ao gestor da unidade ou ao Secretário de Gestão de Pessoas, conforme o caso, para aprovação formal, a
relação dos servidores interessados, acompanhada dos respectivos formulários de planejamento e acompanhamento do teletrabalho, conforme o
modelo constante do Anexo Único deste Ato.
§ 5.º Escolhidos os participantes do teletrabalho, o gestor da unidade comunicará à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) os nomes dos
servidores, para fim de registro nos assentamentos funcionais.
§ 6.º A critério do gestor da unidade participante do teletrabalho, a SGP poderá auxiliar no processo seletivo dos servidores, identificando, dentre
os interessados, aqueles que tenham perfil mais adequado à realização do teletrabalho.
Art. 5.º A realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham subordinados;
III - ocupem cargo de direção ou função comissionada de natureza gerencial;
IV - apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica;
V - tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação; ou
VI - estejam fora do país, salvo na hipótese de servidores que tenham direito à licença por motivo de afastamento do cônjuge.

Capítulo III
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DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO TELETRABALHO
Art. 6.º São passíveis de desempenho fora das dependências do Tribunal as atividades cujo desenvolvimento, contínuo ou em determinado
período, demandem maior esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como confecção de minutas de sentenças, votos,
pareceres, relatórios e propostas de atos normativos e elaboração de cálculos, dentre outros.
Art. 7.º A estipulação de metas de desempenho diárias, semanais e/ou mensais no âmbito da unidade, alinhadas ao Plano Estratégico deste TRT,
e a elaboração de plano de trabalho individualizado para cada servidor são requisitos para o início do teletrabalho.
§ 1.º O gestor da unidade estabelecerá as metas a serem alcançadas, observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre que possível, em
consenso com os servidores, comunicando previamente à Presidência deste TRT ou outra autoridade por esta definida.
§ 2.º O servidor em regime de teletrabalho deverá apresentar um incremento na produtividade, a ser determinado e aferido pelo gestor da unidade,
nunca inferior a 15% (quinze por cento).
§ 3.º O servidor em regime de teletrabalho poderá, sempre que entender conveniente ou necessário e no interesse da Administração, prestar
serviços nas dependências do Tribunal.
Art. 8.º As atividades a serem realizadas por meio do teletrabalho deverão ser previamente acordadas entre a chefia imediata e o servidor,
mediante registros expressos no formulário de planejamento e acompanhamento de trabalhos, a ser adotado no âmbito de cada unidade, a partir
do modelo constante do Anexo Único deste Ato.
Art. 9.º A chefia imediata gerenciará a rotina de trabalho dos servidores autorizados a realizar o teletrabalho, bem como manterá registro com a
indicação dos trabalhos a serem desenvolvidos, o quantitativo total de tarefas distribuídas e o período máximo para conclusão dos trabalhos.
Art. 10. É dever da chefia imediata manter o gestor da unidade atualizado quanto à evolução das atividades realizadas em regime de teletrabalho,
relatando as dificuldades e quaisquer outras situações detectadas.
Art. 11. O servidor responsabilizar-se-á por providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias à realização do teletrabalho, observando
o disposto nos arts. 28 e 29 deste Ato.
Art. 12. São deveres dos servidores autorizados a realizar o teletrabalho:
I - atender às convocações deste TRT para comparecimento às suas dependências, sempre que houver interesse da Administração, não
implicando direito a reembolso de despesas de deslocamento, tampouco a diárias;
II - manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dia úteis;
III - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional;
IV - informar à chefia imediata, por meio da caixa postal individual de correio eletrônico institucional, eventual dificuldade, dúvida ou fato que possa
atrasar ou prejudicar a entrega do trabalho;
V - reunir-se com a chefia imediata, a cada período máximo de 15 (quinze) dias, para apresentar resultados parciais e finais, proporcionar o
acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras informações;
VI - cumprir os prazos fixados para a realização dos trabalhos ou para a devolução de processos à unidade;
VII - apresentar trabalhos de qualidade, de acordo com avaliação efetuada pela chefia imediata e pelo gestor da unidade;
VIII - guardar sigilo das informações contidas nos processos e demais documentos, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em
vigor;
IX - prestar esclarecimentos à chefia imediata sobre a ausência de devolução dos autos no período acordado ou de outras irregularidades
inerentes à integridade física de documentos e processos sob sua responsabilidade; e
X - observar as normas internas de segurança da informação e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais
instalados nos equipamentos de trabalho.
§ 1.º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores
ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.
§ 2.º Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou
àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho.
§ 3.º Ao final do teletrabalho, o servidor deverá voltar a exercer suas atividades, de forma presencial, nas instalações do Tribunal em que se
localiza sua unidade de lotação, arcando com eventuais despesas de transporte e/ou mudança de domicílio.
Art. 13. São deveres dos gestores das unidades:
I - acompanhar o trabalho e a adaptação dos servidores em regime de teletrabalho;
II - aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas;
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III - avaliar a qualidade do trabalho apresentado; e
IV - elaborar relatório ao final de cada semestre, a ser encaminhado à Comissão de Gestão do Teletrabalho, contendo a relação dos servidores
que tiverem participado do teletrabalho, as dificuldades observadas e os resultados alcançados, em especial, no que concerne ao incremento da
produtividade.
§ 1.º Em se tratando de unidade de primeira instância do Tribunal, o relatório a que se refere o inciso IV deverá ficar disponível para avaliação
durante o procedimento de correição pertinente.
§ 2.º Em se tratando de unidade de segunda instância do Tribunal, o relatório a que se refere o inciso IV deverá ser encaminhado à Secretaria
Geral da Presidência (SEGEP), que ficará encarregada de submeter o documento ao Presidente, para avaliação do cumprimento deste Ato pela
unidade correspondente.
§ 3.º Os deveres de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo são de responsabilidade da chefia imediata em conjunto com o gestor da
unidade.
Art. 14. O alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de
trabalho.
§ 1.º As unidades participantes do teletrabalho deverão registrar a frequência do período em que os servidores estiverem desenvolvendo suas
atividades nesse regime, nos termos deste Ato, o que isentará o servidor da necessidade de assinatura em livro de ponto ou outro sistema de
controle de frequência.
§ 2.º A distribuição do tempo de prestação dos serviços será organizada pelo teletrabalhador.
§ 3.º Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor não se beneficiará da equivalência de jornada a que alude o caput
deste artigo, cabendo ao gestor da unidade estabelecer regra para a compensação, sem prejuízo do disposto no artigo 15 deste Ato.
Art. 15. No caso de descumprimento do prazo fixado para a realização das tarefas, o servidor deverá prestar esclarecimentos à chefia imediata
sobre os motivos da não conclusão dos trabalhos, que os repassará ao gestor da unidade.
§ 1.º O gestor da unidade, considerando improcedentes os esclarecimentos prestados, suspenderá a participação do servidor no teletrabalho
durante 1 (um) ano, contado da data estipulada para a conclusão da tarefa.
§ 2.º No caso de ser aceita a justificativa apresentada pelo servidor, ficará a critério do gestor da unidade a concessão de novo prazo para a
conclusão dos trabalhos.
§ 3.º Havendo a concessão de novo prazo e não ocorrendo a entrega do trabalho em até 5 (cinco) dias úteis após o último prazo fixado, sem a
apresentação de justificativa ou não sendo esta aceita pelo gestor da unidade, o servidor estará sujeito às penalidades previstas no art. 127 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, mediante apuração em sindicância ou processo administrativo disciplinar.
§ 4.º Quando o atraso na conclusão do trabalho decorrer de licenças, afastamentos ou concessões previstas em lei por período de até 15 (quinze)
dias, o prazo ajustado poderá ser suspenso e continuará a correr automaticamente a partir do término do impedimento, a critério da chefia
imediata.
§ 5.º Nos impedimentos previstos no § 4.º deste artigo superiores a 15 (quinze) dias, o servidor será afastado do regime de teletrabalho e as
tarefas que lhe foram acometidas serão redistribuídas aos demais servidores em atividade, sem prejuízo do seu retorno a essa modalidade de
trabalho quando cessada a causa do afastamento.
§ 6.º Ocorrendo atraso na entrega de trabalhos, com ou sem justificativa, a chefia imediata providenciará registro, com ciência formal do servidor,
no formulário de planejamento e acompanhamento de trabalhos de que trata o Anexo Único deste Ato.
Art. 16. O servidor que realizar atividades em regime de teletrabalho poderá, a qualquer tempo, solicitar o retorno ao trabalho nas dependências do
Tribunal.
Art. 17. No interesse da Administração, o gestor da unidade poderá, a qualquer tempo, desautorizar o regime de teletrabalho para um ou mais
servidores, justificadamente.
Art. 18. Verificado o descumprimento das disposições contidas neste Ato ou em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar
esclarecimentos à chefia imediata, que os repassará ao gestor da unidade, o qual determinará a imediata suspensão do trabalho remoto.
Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do regime de teletrabalho conferido ao servidor, a autoridade competente
promoverá a abertura de procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade.
Art. 19. O servidor em regime de teletrabalho está sujeito às mesmas normas aplicáveis às atividades desenvolvidas pelo servidor em exercício
nas dependências deste Tribunal.
Art. 20. Em razão da natureza do teletrabalho, os servidores autorizados a exercer o trabalho remoto não terão direito à compensação de jornada,
tampouco ao pagamento de horas extraordinárias.
Art. 21. O regime previsto neste Ato não deverá obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor em
regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre.
Art. 22. O servidor em teletrabalho deverá comparecer à unidade de lotação, no mínimo, 1 (uma) vez por semana, para que não deixe de vivenciar
a cultura organizacional ou para fim de aperfeiçoamento, no caso de não estar em regime de teletrabalho parcial.
Parágrafo único. Em situações excepcionais, poderá a Presidência autorizar a fixação de prazo diverso, em comum acordo com o servidor, a
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chefia imediata e o gestor da unidade.
Art. 23. Serão disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal - Portal da Transparência - os nomes dos servidores que estejam atuando no
regime de teletrabalho, com atualização semestral.
Art. 24. O servidor beneficiado por horário especial previsto no art. 98 da Lei n.º 8.112, de 1990, ou em legislação específica poderá optar pelo
teletrabalho, hipótese em que ficará vinculado às metas e às obrigações da citada norma.
Art. 25. O servidor que estiver no gozo da licença de que trata o art. 5.º, VI, deste Ato, caso opte pela realização do teletrabalho, deverá dela
declinar, para a volta ao exercício efetivo do cargo.
Capítulo IV
DO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO
Art. 26. Este Tribunal promoverá o acompanhamento e a capacitação dos gestores e servidores envolvidos com o regime de teletrabalho,
observando-se o mínimo de:
I - 1 (uma) entrevista individual, no primeiro ano de realização do teletrabalho;
II - 1 (uma) oficina anual de capacitação e de troca de experiências para servidores em teletrabalho e respectivos gestores;
III - acompanhamento individual e de grupo sempre que se mostrar necessário.
Art. 27. A Presidência determinará, conforme a conveniência, a realização de eventos periódicos de caráter multidisciplinar com vistas a discutir os
aspectos jurídicos, psicossociais e tecnológicos da prática do teletrabalho e a promover orientações concernentes à saúde e ergonomia.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 28. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Tribunal viabilizará o acesso remoto aos servidores participantes do
teletrabalho e disponibilizará, no âmbito do Tribunal, as funcionalidades tecnológicas indispensáveis à realização das tarefas, assim como
providenciará as adaptações necessárias no sistema de frequência, de forma a viabilizar os lançamentos de que trata o art. 14, § 1.º, deste ATO.
Art. 29. A retirada de processos e demais documentos das dependências do Tribunal, necessários à realização do teletrabalho, deverá obedecer
aos procedimentos relacionados à segurança da informação e guarda de documentos e ocorrer mediante termo de recebimento e
responsabilidade do servidor.
§ 1.º A retirada de processos deverá ocorrer mediante termo de carga ao servidor e, quando couber, realização prévia de procedimentos que
garantam eventual reconstituição dos autos e de outros documentos.
§ 2.º Não poderão ser retirados das dependências do Tribunal documentos que constituam provas de difícil reconstituição ou tenham caráter
histórico.
§ 3.º Com vistas à segurança da informação, caberá à SETIC:
I - viabilizar ferramenta que possibilite o registro de retirada de documentos, inclusive aqueles em meio eletrônico;
II - adotar procedimentos com a finalidade de preservar a segurança da informação decorrente da realização do teletrabalho; e
III - proporcionar a eventual reconstituição de documentos em caso de extravio ou dano das informações.
Art. 30. Constatada a não devolução do processo ou de algum documento no prazo estabelecido, bem como qualquer outra irregularidade
concernente à integridade da documentação, a chefia imediata deverá adotar as providências pertinentes para a imediata regularização e, ainda:
I - comunicar imediatamente o fato ao gestor da unidade, para a adoção das medidas administrativas e, se for o caso, judiciais cabíveis; e
II - cientificar o servidor de que não mais poderá participar do teletrabalho.
Art. 31. A Comissão de Gestão do Teletrabalho terá como objetivos, entre outros:
I - analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes, em avaliações com periodicidade máxima semestral, e propor os
aperfeiçoamentos necessários;
II - apresentar relatórios anuais à Presidência do órgão, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos
descritos no art. 3º deste Ato; e
III - analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre dúvidas e casos omissos.
§ 1.º A Comissão de que trata o caput deste artigo deverá ser composta por um magistrado, um representante das unidades participantes do
teletrabalho, um servidor da unidade de saúde e um servidor da área de gestão de pessoas.
§ 2.º A entidade sindical, caso queira, poderá indicar um representante para compor a Comissão e, na ausência deste, a associação de servidores.
Art. 32. Os gestores das unidades participantes deverão encaminhar relatório à Comissão de Gestão do Teletrabalho, pelo menos a cada
semestre, apresentando a relação dos servidores que tiverem participado do teletrabalho, as dificuldades observadas e os resultados alcançados.
Art. 33. Será realizada pela Comissão de que trata o art. 31 deste Ato, a cada 2 (dois) anos, avaliação técnica sobre o proveito da adoção do
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teletrabalho para a Administração, com justificativa, quanto à conveniência de continuidade de adoção deste regime de trabalho, cujos resultados
deverão ser encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando à realização de eventuais melhorias na Resolução CNJ n.º 227, de 15
de junho de 2016.
Art. 34. O regime de teletrabalho adotado por este Tribunal deverá ser avaliado após o prazo máximo de 1 (um) ano, a partir da publicação deste
Ato, com o objetivo de analisar e aperfeiçoar as práticas adotadas.
Art. 35. O prazo máximo para que o servidor permaneça em regime de teletrabalho será de 2 (dois) anos, podendo tal prazo ser reavaliado sempre
que a Administração julgar necessário, observando-se o disposto no inciso V do art. 4.º deste Ato.
Art. 36. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Ato TRT 17.ª PRESI n.º 87, de
15 de julho de 2014 e o Ato TRT 17.ª PRESI n.º 165, de 17 de dezembro de 2015.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região.

JOSÉ CARLOS RIZK
Desembargador Presidente

ANEXO ÚNICO
(Art. 4.º, § 4.º, art. 8.º e art. 15, § 6.º, deste Ato)

PLANEJAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO TELETRABALHO

Unidade/Lotação:______________________________________________________________
Servidor:_____________________________________________________________________
I - Planejamento
a) prazo em que o servidor estará sujeito ao teletrabalho (art. 35 do Ato TRT 17.ª
42/2016):__________________________________________________________________

SGP/PRESI

n.º

b) periodicidade de verificação de cumprimento das metas (art. 7.º, caput, do Ato TRT 17.ª SGP/PRESI n.º 42/2016): ( ) diária, ( ) semanal, ( )
mensal.
c) atividades a serem desempenhadas:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
d) periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho para exercício regular de suas
atividades:____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de desempenho, revisão e ajustes de
metas:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
f) metas a serem alcançadas:
( ) incremento na produtividade no percentual de _____% (mínimo de 15%).
( ) outras, se houver: _________________________________________________________

Declara-se que as metas estipuladas estão alinhadas ao Planejamento Estratégico do TRT - 17.ª Região, nos termos do caput do artigo 7.º do Ato
TRT 17.ª SGP/PRESI n.º 42/2016.
Servidor
Ciente, em ___/___/_____.

Chefe imediato
Em ___/___/_____.

Assinatura do servidor

Assinatura do chefe imediato

Gestor da unidade
Autorizo, conforme planejamento acima, em
___/___/_____.

Assinatura do gestor da unidade

II - Acompanhamento

Código para aferir autenticidade deste caderno: 102426
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Data da Disponibilização: Sexta-feira, 09 de Dezembro de 2016

N.º

Trabalho
Pactuado

Prazo Início

Prazo Fim

Situação

13

Acompanhamento/Detalhamento
da situação

Legenda do campo "Situação":
(A) Em andamento no prazo; (B) Em andamento com atraso; (C) Concluído antes do prazo; (D) Concluído no prazo; (E) Concluído com atraso; e
(F) Início em data futura

Ciente, em ___/___/_____.
Assinatura do servidor
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