
Edição nº 91/2022 Recife - PE, quarta-feira, 18 de maio de 2022

12

§1º  . Os(As) servidores(as) convocados(as) para atuarem como conciliadores(as) serão distribuídos(as) em turmas, horário e local conforme
dispuser a Coordenação do mutirão.

§2º.   Em virtude do mutirão ser realizado em dois turnos, os(as) conciliadores(as) terão direito a um dia de folga por cada dia trabalhado em
turno diverso do seu.

§3º.   O Núcleo de Projetos Especiais e Itinerantes - NPEI expedirá certidões com o quantitativo de folgas a qual cada servidor(a) venha a fazer
jus, remetendo à SGP para gozo oportuno e anotação em ficha funcional.

Art. 6º. INDICAR   os(as) seguintes servidores(as) para atuação como suporte administrativo:

- SILAS SIQUEIRA (182.312-4)

- GLÓRIA JEAN DE ARAÚJO SANTOS (185.920-0)

- JULIANA SILVEIRA DA COSTA BURGOS (184.571-3)

- MAIZE ALVES E SILVA DE LUCENA (184.000-2)

Parágrafo único.   Os(As) servidores(as) listados(as) neste artigo farão jus à folga prevista no §2º do Art. 5º, sempre que trabalharem também
em turno diverso, cabendo ao NPEI certificar os dias de folgas.

Art. 7º.    DECRETAR   que, após o término do mutirão, o NPEI encaminhe à Secretaria de Gestão de Pessoas cópia deste Ato para fins de
anotação em ficha funcional.

Art. 8º. DETERMINAR   que a Diretoria Geral, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Diretoria de Infraestrutura, a Assessoria de
Comunicação Social e a Assessoria Militar do Tribunal de Justiça forneçam o suporte necessário à plena  realização dos trabalhos, assegurando
a ordem e a prática regular das sessões de conciliação durante o evento.

Art. 9º.   Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 17 de maio de 2022.

Des. LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO

Presidente

Des. RICARDO DE OLIVEIRA PAES BARRETO

Corregedor-Geral da Justiça

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 07, DE 17 DE MAIO DE 2022

EMENTA:   Altera a Instrução Normativa Conjunta nº 11, de 27 de maio de 2020, que dispõe sobre necessidade de oferecimento de programa
de preparação para pretendentes à adoção e dá outras providências.

O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,   Desembargador LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO  , o Corregedor-Geral da
Justiça,   Desembargador RICARDO PAES BARRETO   e a Coordenadora da Infância e Juventude,   Juíza HÉLIA VIEGAS SILVA   no uso
de suas atribuições legais e regimentais

RESOLVEM:



Edição nº 91/2022 Recife - PE, quarta-feira, 18 de maio de 2022

13

Art. 1º.   Fica acrescido o Art. 1º-A à Instrução Normativa Conjunta TJPE nº 11, de 27 de maio de 2020, com a seguinte redação:

“  Art. 1º-A  . No caso dos Programas de Preparação de Pretendentes à Adoção na modalidade EAD será de responsabilidade exclusiva das
Comarcas a conferência minuciosa dos dados cadastrais dos pretendentes (NOME COMPLETO, NÚMERO DO CPF e E-MAIL) e o envio para
CEJA.

§ 1º A incorreção de qualquer informação nos dados cadastrais dos pretendentes implicará no remanejamento automático destes para a turma
de preparação subsequente.

§ 2º Só serão admitidas inscrições fora do prazo do calendário anual estabelecido pela CEJA nos casos que se enquadrarem nas
excepcionalidades descritas no art. 197-C, § 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.” (AC)

Art. 2º.   Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Recife,17 de maio do ano de 2022.

Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Des. Ricardo Paes Barreto

CORREGEDOR- GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Juíza Hélia Viegas Silva

COORDENADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

SEI 00003029-37.2022.8.17.8017

ASSUNTO: REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE TELETRABALHO INTEGRAL POR SECRETARIO SESSÃO

DECISÃO (01)

Trata-se de solicitação formulada (id 1485396) pelo Exmo. Sr. Des. Leopoldo de Arruda Raposo, Presidente da 1ª Câmara Criminal, para adesão
ao teletrabalho, na modalidade integral, do servidor Ivson Lucas do Espírito Santo, matrícula n° 176.068-8, Secretario de Sessões da 1ª Câmara
Criminal.

Em atendimento ao art. 6º da Instrução Normativa TJPE n° 27, de 3 de novembro de 2017, foi determinada a meta de produtividade do servidor
(ID 1485397), bem como comprovação de que o mesmo não se enquadra nas demais hipóteses de impedimento de realização de trabalho remoto
do art. 8º da Instrução Normativa nº 27, de 03 de novembro de 2017 (ID 1540747, 1541194, 1544305, 1578563)

Encaminhamento pela SGP através do ID 1588519, informando que o servidor exerce a função gratificada de Secretario de Sessão FGJ-1.

Decido.

Considerando as informações do relatório acostado pelo Núcleo de Tecnologia da Secretaria de Gestão de Pessoas (Id 1588519), que constata
que o servidor exerce a função de Secretario de Sessão/FGJ-1.

Para além da revogação do impeditivo do teletrabalho para aqueles que exercem cargo de chefia pelo Conselho Nacional de Justiça, entendo
que, no caso específico, o regime de teletrabalho é incompatível com a natureza da atividade desenvolvida, inclusive ante o retorno integral das
atividades presenciais deste Tribunal de Justiça de Pernambuco, associado ainda ao fato de que muitos dos usuários do judiciário pernambucano
são pessoas com baixa renda e/ou escolaridade e sem acesso às ferramentas eletrônicas para provocação das unidades judiciárias, necessitando,
pois, do suporte presencial do gestor administrativo, sobretudo no retorno pós pandemia.

Some-se a isso de que compete ao Secretario de Sessões incluir os processos em pauta, publicar no meio oficial, anotar as preferencias e/ou
pedidos de sustentação oral. Vê-se, pois, sua nítida necessidade de interação com o público externo.

Indefiro  , pelas razões acima expostas, o pedido de teletrabalho integral em face do cargo de Secretário de Sessão por ele ocupado.


