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Resumo Executivo 

 

O teletrabalho é a realização do trabalho a distância, com uso de ferramentas 

tecnológicas. É a inegável consequência da modernização e um avanço nos meios e sistemas 

de produção que altera a forma de realização da tarefa. É uma forma inovadora de melhor 

produzir, distribuir e utilizar a informação e o conhecimento. 

Trata-se de uma inovação possível também no serviço público, graças às novas 

tecnologias e mecanismos que asseguram a realização do trabalho de forma remota. Oriundo 

da iniciativa privada, o trabalho remoto passou a ser adotado (inicialmente como projeto-piloto) 

em diferentes órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,  como Serviço Federal 

de Processamento de Dados - SERPRO, Tribunal de Contas da União - TCU, Tribunal Superior 

do Trabalho – TST e, mais recentemente, também na Controladoria-Geral da União, Ministério 

Público da União, Supremo Tribunal Federal, Ministério da Fazenda, além dos tribunais de 

justiça de diferentes Estados, inclusive o de São Paulo.  

A adoção dessa iniciativa mostrou-se eficiente e apresentou números bastante 

satisfatórios, comprovados por relatórios de produção. O TST decidiu, inclusive, ampliar o 

percentual de servidores em teletrabalho, aumentando-o de 30% para até 50% dos servidores 

de cada unidade (no caso dos servidores cuja atividade pode ser executada à distância, 

prescindindo da presença física do trabalhador em seu local de trabalho). Tal iniciativa foi 

submetida a criteriosa avaliação e mostrou-se bastante positiva tanto em relação à produção, 

como também em relação à satisfação do servidor, que passou a ter possibilidade de melhor 

gerenciar sua rotina, diminuindo o estresse do dia a dia. 

Na Câmara dos Deputados há diferentes departamentos e unidades administrativas cujas 

atividades podem ser desenvolvidas remotamente. Destacamos, inicialmente, a Consultoria 

Legislativa, a Consultoria de Orçamento, a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, o 

Departamento de Material e Patrimônio, o Centro de Documentação e Informação e o 

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação como departamentos onde essa iniciativa 

poderia ser adotada. Para tanto, é obrigatório que a atividade a ser desempenhada na modalidade 

de teletrabalho tenha mensuração comprovada, processos de trabalho mapeados, relatórios de 

produtividade, conhecimento da capacidade produtiva do setor e, logicamente, maturidade 

gerencial para utilizar essa nova forma de trabalho. 

Apresento como proposta de intervenção a adoção de projeto-piloto de teletrabalho na 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, setor responsável por consultoria, e 

assessoramento institucional aos Deputados, à Mesa, às Comissões, as permanentes e as 

temporárias, e à Administração da Casa. 

Ressalto ainda que tal iniciativa encontra-se perfeitamente alinhada à diretriz de Gestão 

do Ciclo de Gestão Estratégica 2012-2023, no que tange à promoção de uma adequada gestão 

de pessoas, com ênfase na produtividade, meritocracia, sustentabilidade e qualidade de vida. 
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

O trabalho sempre esteve presente na vida humana, fazendo parte de seu cotidiano, razão 

de sua subsistência. Freud (1930/1996), em sua obra O Mal-Estar na Civilização (1930), destacou 

a importância do trabalho para a saúde psíquica do homem, ao entender que “nenhuma outra 

técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão firmemente à realidade quanto a ênfase 

concedida ao trabalho, pois este, pelo menos, fornece-lhe um lugar seguro numa parte da 

realidade, na comunidade humana”.  O trabalho se aprimorou, desenvolveu-se e encontra-se em 

constante evolução. Hoje, a tecnologia permite que alguns tipos de atividades sejam realizadas 

remotamente. Apesar de ser tratado como uma evolução, o trabalho realizado no ambiente 

domiciliar do trabalhador é uma das formas mais antigas de prestação de serviço.  

O trabalho sofreu grandes transformações ao longo da história. O estudo do trabalho em 

domicílio passa, necessariamente, pela análise da transformação do trabalho em geral, 

considerando que, ao longo dos séculos, através das grandes mudanças causadas pela revolução 

industrial, com ênfase no avanço da tecnologia, provocou a mudança no paradigma do trabalho. 

Destaca-se que o uso das telecomunicações no trabalho não é uma novidade. Segundo 

Kugelmass (1996), há indícios de seu surgimento em 1857, nos Estados Unidos, na companhia 

estrada de Ferro Penn1. Já naquele período, a empresa usava o seu sistema privado de telégrafo 

para gerenciar o pessoal que estava distante do escritório central, em Chicago, ao ser delegado aos 

empregados o controle no uso de equipamento e na utilização de mão de obra. A empresa seguia o 

fio do telégrafo e acabou por se transformar num complexo de operações descentralizadas. 

No entanto, a partir da era moderna da industrialização, durante o auge da indústria 

automobilística, que marcou a era taylorista, a era fordista e a era toyotista, o trabalho realizado em 

domicílio sofreu um processo de encolhimento, tendo em vista a exigência do sistema à época que 

condicionava o trabalho à presença do empregado na empresa, onde o trabalho assumiu uma forma 

verticalizada, que impactava a vida familiar e social das pessoas. 

Com esse modelo ditado pelo capitalismo, o trabalho em domicílio adquiriu novos 

contornos somente no final do século XX, com o consequente avanço da tecnologia e dos sistemas 

de comunicação que passaram a permitir a execução do trabalho remoto. 

                                                 
1 Estrada de Ferro Pensylvania Railroad (1857), Estados Unidos. 
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 O termo teletrabalho surgiu na década de 70, durante a crise do petróleo.  As expressões 

teleworking e telecommuting foram consagradas por Jack Nilles, em 1971, professor da 

Universidade da Califórnia e expert em políticas de transporte e primeiro estudioso a utilizar o 

termo em seus artigos científicos. Nilles entendeu que a melhor maneira de tornar menor a 

dependência em relação ao petróleo seria diminuir o uso dos meios de transporte. Durante esse 

período, surgiu a ideia de reduzir os gastos com o deslocamento das pessoas de casa para o trabalho 

e vice-versa, mantendo-as trabalhando em casa. 

 Posteriormente, surgiu a preocupação com a regulamentação deste tipo de trabalho, com a 

edição de convenção e recomendação pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A Organização Internacional do Trabalho - OIT foi criada em 1919 por meio do Tratado de 

Versalhes e tem como objetivo estabelecer programas direcionados a melhorar as condições 

socioeconômicas e humanas dos trabalhadores ao redor no mundo. 

 A OIT define o teletrabalho como sendo “o trabalho que é executado com o uso de novas 

tecnologias de informação e comunicação em um local distante do escritório central ou instalação 

de produção onde o trabalhador não tem nenhum contato pessoal com os colegas de trabalho”.  

 Ainda de acordo com a OIT, existe uma grande quantidade de evidências que demonstram 

que os trabalhadores tendem a ser mais produtivos e a trabalhar por mais horas que seus colegas 

que exercem suas atividades no escritório. Algumas grandes empresas, como Best Buy, British 

Telecom e Dow Chemical, afirmam que os teletrabalhadores são de 35% e 45% mais produtivos. 

Os grandes avanços tecnológicos têm contribuído e muito para a realização do trabalho 

remoto. Essa nova modalidade de trabalho ganhou contornos fortes primeiro na iniciativa privada 

e, posteriormente, também no setor público. Diversos países, como Alemanha, Argentina, 

Austrália, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Brasil, já adotam o modelo de forma 

bastante consistente, segundo informações da Organização Internacional do Trabalho. 

 Nos Estados Unidos há o Office of Personnel Management – OPM, órgão responsável por 

manter o site www.telework.gov (site oficial do Instituto Norte-Americano de Gestão de Pessoas), 

com o objetivo de facilitar o acesso à informação sobre teletrabalho no governo federal dos Estados 

Unidos, conforme estabelecido pelo Telework Enhancement Act de 2010, lei de incentivo 

obrigatório ao uso do teletrabalho no serviço público. A referida lei, assinada em 9 de dezembro 

http://www.telework.gov/
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de 2010, pelo então Presidente Barack Obama, foi fator preponderante para que o governo federal 

obtivesse maior flexibilidade na gestão de sua força de trabalho. No referido site é possível 

encontrar relatórios de produção dos funcionários em teletrabalho que são encaminhados ao 

Congresso americano, além dos relatórios sobre teletrabalho das agências do governo daquele país. 

Há ainda informativos sobre boas práticas e informações direcionadas ao teletrabalhador. 

A normatização do teletrabalho nos Estados Unidos apresenta algumas peculiaridades. Os 

funcionários em teletrabalho devem, no mínimo, apresentar o mesmo nível de produtividade 

exigido daqueles que trabalham presencialmente. Além disso, compete ao órgão ou agência do 

Governo americano fornecer o equipamento e a estrutura de tecnologia da informação necessários 

para a realização do trabalho remoto. Tal iniciativa justifica-se pela enorme preocupação que o 

governo daquele país tem com o sigilo das informações. 

Ainda de acordo com o mesmo site, a assinatura do aperfeiçoamento de lei sobre o 

teletrabalho transformou o teletrabalho federal, buscando desencadear o potencial dessa 

modalidade de trabalho como uma intervenção estratégica para apoiar a eficácia das agências norte-

americanas. A lei apresenta uma série de requisitos exigidos para a implementação e gerenciamento 

do teletrabalho, permitindo uma aplicação mais sistemática dessa nova modalidade de trabalho.  

Durante a administração do Presidente Barack Obama, o teletrabalho foi bastante 

estimulado nas agências do governo, com o objetivo de incentivar a flexibilidade no local de 

trabalho e, por meio de programas, a qualidade de vida no ambiente profissional. 

Na Europa, é crescente o número de teletrabalhadores. Em 1996, o Parlamento Europeu 

realizou projeto-piloto de teletrabalho na área de tradução. Os funcionários eram motivados pela 

perspectiva de maior autonomia na gestão do tempo e do trabalho. A fase-piloto teve a duração de 

12 meses e foi acompanhada pelo Comitê Gestor Misto, composto por membros da administração. 

Foram realizadas reuniões trimestrais de acompanhamento e avaliação. A experiência-piloto 

mostrou-se exitosa e foi adotada em outros setores do Parlamento Europeu. Durante a experiência-

piloto, os servidores relataram satisfação com a melhoria de qualidade de vida. 

No Brasil, o art. 83 da Consolidação das Leis do Trabalho2 dispõe que o trabalhador em 

domicílio é aquele que presta serviços em sua habitação ou em oficina de família, por conta do 

                                                 
2 Disponível em www.planalto.gov.br 
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empregador que o remunere, com a seguinte redação: Art. 83. É devido o salário mínimo ao 

trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em 

oficina de família, por conta do empregador que o remunere (BRASIL, 1943). 

Apesar de o local da execução da tarefa ser diferente, a Consolidação das Leis do Trabalho, 

de acordo com o referido site, vem estipular em seu art. 6º (redação dada pela Lei nº 12.551, de 

2011) que não poderá haver distinção entre o trabalho realizado em domicílio e o trabalho 

executado no estabelecimento do empregador. Dispões o artigo: Art. 6º Não se distingue entre o 

trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, 

desde que esteja caracteriza a relação de emprego. (BRASIL, 2011).  

Para Alexandre Belmonte (2007), o teletrabalho pode ser conceituado como “o trabalho 

executado à distância, através de novas tecnologias de comunicação, permitindo a flexibilização 

do tempo e do lugar de trabalho, com redução de custos”.  

 No Brasil, o teletrabalho encontrou espaço primeiramente na iniciativa privada e mostrou-

se uma alternativa viável. Porém, o foco deste trabalho é a viabilidade do teletrabalho no serviço 

público. 

No setor público, diferentes órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

(Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República, dentre 

outros) adotaram o teletrabalho inicialmente como experiência-piloto e, após o período 

estabelecido para o projeto-piloto, como nova modalidade de trabalho.  

Cabe ressaltar que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.723, de 2015, de 

autoria do Deputado Daniel Vilela, “que acrescenta o § 3º ao art. 19 da Lei n 8.112, de 1990, que 

dispõe sore o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, para autorizar a implantação do sistema escritório remoto (home-

office) no serviço púbico”. (BRASIL, 1990) 

O referido projeto de lei encontra-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados, onde está aguardando apreciação. 

 

 



10 

 

 

 

1.1 PESQUISAS SOBRE TELETRABALHO 

Um ponto curioso é o considerável número de artigos escritos sobre o tema por autores da 

área jurídica, haja vista a necessidade de regulamentação desse tipo de atividade.  

Outro dado interessante é o grande número de pesquisas internacionais que abordam os 

aspectos psicossociais (positivos e negativos) do teletrabalho, dentre as quais podemos destacar: 

Telework paradoxes and practices: the importance of the nature of work, de Sebastian K. Boell, 

Dubravka Cecez-Kecmanovic e John Campbell; Impact of telework on exhaustion and job 

engagement: a job demands and job resources model, de Shruti R. Sardeshmukh, Dheeraj Sharma 

e Timothy D. Golden;  Mapping the antecedentes of telework diffusion: firm-level evidence from 

Italy, de Paolo Neirotti, Emilio Paolucci e Elisabetta Raguseo. Essas pesquisas falam sobre a 

experiência do teletrabalho em diferentes países, abordando benefícios e restrições dessa nova 

modalidade de trabalho. A possibilidade de melhor gerenciamento de sua rotina pelo 

teletrabalhador, é um dos aspectos positivos apresentados, mas, em contrapartida, destaca-se a 

questão do isolamento e da necessidade de se manter o vínculo com o ambiente do trabalho como 

uma das questões que precisam ser mais bem trabalhadas. Outro aspecto é o benefício que o 

convívio social com os colegas traz, principalmente nas atividades ligadas ao desenvolvimento de 

ideias e inovações.  

Um ponto de destaque, de acordo com Sewell e Taskin, 2015, é que o teletrabalho trouxe 

maior consciência sobre questões de sustentabilidade e mobilidade, além do surgimento de novas 

formas de supervisão do trabalho. Ainda de acordo com o artigo, a tecnologia pode mudar, mas a 

relação de trabalho não é substancialmente alterada. A grande alteração se dá com referência à 

separação espacial e ao ambiente de trabalho. 

No que tange às relações sociais, Alison M. Collins, Donald Hislop e Susan Cartwright, 

2016, citam que o teletrabalho é significativamente influenciado pela interação social complexa e 

dinâmica. De acordo com esse estudo, o teletrabalho permitiu que as pessoas evitassem grupos com 

os quais não se identificam e fortalecessem as relações com aqueles com os quais se identificam. 

Ou seja, os teletrabalhadores conseguiram preservar relações sociais com colegas de trabalho 

selecionados em seus próprios termos e evitar aspectos negativos da vida no trabalho que não 

gostaram. Conforme ainda os pesquisadores, os teletrabalhadores que visitam regularmente seus 

ambientes de trabalho conseguem manter o mecanismo de suas relações com os colegas de 
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trabalho, fundamental para conservar a identidade coletiva e o sentimento de pertencimento do 

teletrabalhador ao seu local de trabalho. Tais pesquisas ratificam a importância de promover 

programas de orientação voltados para o teletrabalhador e para o seu desenvolvimento psicossocial, 

além de incentivar a manutenção do vínculo social com colegas de trabalho. 

De acordo com Matias-Pereira, 2013, o teletrabalho na administração pública pode ser 

conceituado como aquele em que o servidor público pode desenvolver parte ou todo o seu 

trabalho em casa ou em qualquer outro local, apoiado na utilização das novas ferramentas 

tecnológicas, em especial, o computador, acesso à 

Internet, hardwares e softwares necessários para o desempenho de suas funções. As 

atividades priorizadas devem ter como referência as atribuições em que seja possível, em 

função da característica do serviço, mensurar objetivamente o desempenho do servidor e 

a qualidade do serviço prestado. 

São ainda poucas as publicações que abordam o teletrabalho no âmbito do setor público, 

apesar de o trabalho remoto no serviço público federal não ser mais tão incipiente. Já foi adotado 

por vários órgãos da Administração Pública Federal.  

A proposta deste trabalho é abordar o tema do teletrabalho no serviço público, mais 

precisamente na Câmara dos Deputados.  

1.2 TELETRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

A seguir, apresento o resumo da adoção do teletrabalho em diferentes órgãos da 

Administração Pública Federal. 

O SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado ao Ministério da 

Fazenda, é o órgão responsável pela prestação de serviços em tecnologia da informação e 

comunicações para o setor público e foi o primeiro a adotar o modelo do trabalho domiciliar na 

administração pública federal.  A experiência teve início em dezembro de 2005, com projeto-piloto 

de duração de 6 meses, que contou com apenas 18 empregados, e teve como objetivo melhorar a 

qualidade de vida dos seus empregados, além de aumentar a produtividade e reduzir custos para a 

empresa. Essa iniciativa se mostrou exitosa e resultou também na publicação do livro Teletrabalho 

– Alternativa de Trabalho Flexível, de Joselma Oliveira Goulart, publicado pela Editora Senac. 

O projeto-piloto contou com uma avaliação para a seleção dos servidores que participariam 

do projeto-piloto de 6 meses, que incluiu uma ampla análise do perfil psicossocial do empregado, 

além de estudo ergonômico do local de trabalho onde as atividades remotas seriam desenvolvidas.  
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De acordo com o site3 da empresa: a implantação do teletrabalho no SERPRO foi efetivada 

por meio de mudança no aspecto da sua cultura e estrutura organizacionais. Embora grande parte 

dos seus empregados utilize tecnologias de informação para a execução de suas atividades, o maior 

desafio para a implantação do projeto não foi tecnológico, mas organizacional e humano.  

Segundo informações acessadas por meio da página virtual da empresa, o programa de 

teletrabalho apresentou um ganho em produtividade de 10,5% e uma economia em logística de 

47,1%.  

Outra medida adotada pelo Serpro foi: A determinação de que a empresa será responsável 

por oferecer equipamentos ao teletrabalhador – normalmente um notebook, telefone, instalação 

lógica, conexão à internet e acesso remoto à rede. Um profissional da área de segurança do trabalho 

fará as orientações, se necessárias, para adequações do mobiliário, a fim de que as instalações 

estejam ergonomicamente adequadas. 

A opção feita pelo Serpro de fornecer equipamento para os teletrabalhadores não foi 

seguida pelos demais órgãos públicos dos diferentes poderes da União, considerando-se o alto custo 

de aquisição e manutenção desses equipamentos. Porém, vale destacar que os funcionários do 

Serpro trabalham essencialmente com TI e necessitam de equipamentos robustos e adequados ao 

tipo de atividade lá desenvolvida. 

Em 2009, o Tribunal de Conta da União, (BRASIL, 2009a) por intermédio da Portaria-TCU 

nº 139, de 9 de março de 2009, também aderiu ao trabalho remoto e teve, em seu projeto-piloto, 

uma adesão de 10% a 12% dos servidores daquela instituição. O então Presidente do TCU, Ministro 

Ubiratan Aguiar, reforçou que a meta era reduzir o número de processos em estoque: 

 (...) uma redução de 45%. Por outro lado, atendemos necessidades do ser 

humano, a humanização do serviço público. Mulheres que tinham crianças 

pequenas, que a cabeça estava em casa e o corpo na instituição, puderam conciliar 

cabeça e coração (Ministro Ubiratan Aguiar) 4.   

O teletrabalho foi adotado naquele tribunal como uma das parcelas de uma série de ações 

que tinham como objetivo desenvolver a área de tecnologia e também a meritocracia, por 

intermédio do Programa Reconhe-Ser, cujo objetivo era o reconhecimento do mérito.  

                                                 
3 Disponível no site www.serpro.gov.br 

4 Disponível em www.planalto.gov.br 
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A iniciativa para a adoção do teletrabalho no TCU recebeu, em 2012, o consentimento do 

Ministério Público Federal no Distrito Federal, que considerou que as Portarias do TCU 139/2009 

e 99/2010, que normatizavam o teletrabalho como experiência-piloto, não violavam os princípios 

de isonomia e moralidade ao criarem os critérios para o teletrabalho, pois estabeleciam parâmetros 

eficazes para o controle de segurança, qualidade e eficiência do trabalho remoto. (BRASIL, 2009a 

e BRASIL, 2010a) 

A Portaria do Tribunal de Contas da União que regulamenta o projeto-piloto de teletrabalho 

se diferencia dos demais em relação a não determinar que o trabalho remoto seja realizado no 

âmbito do Distrito Federal. Tal opção justifica-se pela existência de representações (escritórios) do 

TCU em outros estados.  

Um ponto fundamental para a adoção do teletrabalho no Tribunal de Contas da União é a 

gestão de desempenho adotada pelo órgão. Os servidores em teletrabalho têm sim, apesar de não 

especificado na norma, uma carga de trabalho a mais em relação àqueles que trabalham 

presencialmente. São estabelecidos acordos de meta de desempenho, obrigatórios para o servidor 

em teletrabalho, a cada 6 meses, e no acordo é estabelecido o percentual de produtividade a ser 

atingido. Essa expectativa de aumento de produtividade gira em torno de 30%, contrariando a 

percepção de que não há percentual a mais de trabalho a ser exigido dos servidores em teletrabalho.  

O programa-piloto desenvolvido naquele tribunal começou pequeno e apresentou algumas 

desistências logo no início. Embora seja uma iniciativa de sucesso naquele órgão, não foi adotado 

um programa de acompanhamento psicossocial do servidor. Alguns servidores desistiram do 

trabalho remoto por não terem ideia do nível de organização necessário para o desempenho do 

trabalho em casa. É importante ressaltar que as características individuais são fundamentais para a 

adaptação do servidor ao trabalho remoto e que o ideal é que haja, por parte do órgão, um programa 

de orientação e acompanhamento do servidor, com o objetivo de evitar problemas de adaptação. 

Em 2012, foi a vez de a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB adotar programa-

piloto de teletrabalho para os integrantes da carreira de Auditor Fiscal, em algumas unidades 

previamente autorizadas pelo Secretário da Fazenda da RFB, com número reduzido de servidores, 

conforme estabelecido pela Portaria RFB nº 947, de 20 de abril de 2012. Tal experiência-piloto 

teve a duração de 18 meses. Na portaria adotada há a definição clara dos requisitos a serem 

apresentados como critérios para a aprovação ou não da unidade concorrente a participar da 
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experiência-piloto. O processo de avaliação é constante durante todo o projeto-piloto, como forma 

de apresentar dados para um eventual cancelamento da iniciativa ou para a sugestão de ajustes na 

sua regulamentação. (BRASIL, 2012a) 

Em 13 de julho de 2017, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Portaria nº 

2.383/2017 (ANEXO VI), regulamentando o Programa de Gestão e estabelecendo novas regras 

para o teletrabalho naquele órgão, agora não mais como experiência-piloto, mas como uma nova 

forma de trabalho. Definiu, em seu § 1º, que “o teletrabalho consiste na realização de atividades 

por servidores em exercício na RFB fora de suas dependências” (BRASIL, 2017a). 

Nessa nova norma foi mantida a meta de desempenho no percentual mínimo de 15% a mais 

em relação ao dos servidores não participantes do teletrabalho. No entanto, a nova portaria foca, 

além do desempenho, a análise de riscos e o teste de métrica, ou seja, na real adequação das metas 

de desempenho estabelecidas pelas unidades. A portaria dispõe que “as métricas deverão 

contemplar a integralidade da carga de trabalho mensurável do servidor, considerando as tarefas 

inerentes ou diretamente relacionadas à execução da atividade”. Para a definição dessa métrica 

deve ser considerada a jornada diária de 8 horas de trabalho, abatido um período de 1 hora diária 

para a execução de tarefas que não sejam inerentes ou não estejam diretamente relacionadas à 

atividade de teletrabalho. Ademais, haverá avaliação preliminar das métricas, a ser elaborada pela 

Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos daquele órgão. 

Essa nova portaria trouxe um diferencial em relação aos demais instrumentos legais que 

regulamentam o teletrabalho nos diferentes órgãos do serviço público federal, a desativação do 

posto de trabalho individual nas dependências físicas da unidade, permitindo a disponibilização de 

postos de trabalho sem ocupantes fixos, que poderão ser utilizados pelos servidores em 

teletrabalho. Ou seja, abre oportunidade para um melhor aproveitamento do espaço físico, 

modificando a estrutura de trabalho formal utilizada no serviço público. 

Não está especificado na portaria o percentual de servidores que devem estar em 

teletrabalho, o que foge também ao estabelecido nos demais instrumentos legais que regulamentam 

o trabalho remoto no serviço público federal, ampliando assim o número de servidores em trabalho 

remoto. 

Outro ponto de destaque é o estabelecimento de prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 

meses (admitidas prorrogações) para a designação do servidor para o teletrabalho e a vedação desse 
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tipo de atividade ao servidor que tenha sido desligado do Teletrabalho por não atingimento de 

metas nos 2 anos anteriores à data de solicitação. 

Também em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de minuta de resolução 

administrativa, e outros órgãos do Judiciário seguiram o mesmo caminho e adotaram o trabalho 

remoto em suas administrações (BRASIL, 2012b). Importante destacar que o teletrabalho foi 

adotado incialmente como projeto-piloto, permitindo o ingresso de poucos servidores, com o 

objetivo de se avaliar a viabilidade ou não de sua adoção.  

A experiência da iniciativa no TST mostrou-se bastante exitosa. A norma estabeleceu de 

forma clara que as atividades devem ser desempenhadas no âmbito do Distrito Federal e que a 

carga de trabalho tem que ser, pelo menos, 15% superior às metas de desempenho dos setores. Um 

dos diferenciais, no entanto, é a preocupação com o bem-estar do servidor. Está prevista a 

realização de programa de orientação e acompanhamento com o objetivo de se avaliar também a 

qualidade de vida do servidor e o seu desenvolvimento psicossocial. 

Nesse tribunal, o projeto-piloto começou com número bastante reduzido de funcionários e 

hoje já se conta com 1 centena de servidores em teletrabalho no TST. Algumas alterações no Ato 

foram realizadas, com o objetivo de ajustá-lo à realidade dos trabalhos do Tribunal. O 

acompanhamento periódico (reuniões, entrevistas, constante reciclagem de servidores e também 

gestores do teletrabalho), constantes avaliações de desempenho, além da elaboração de relatórios 

de produtividade e de ocorrências, foram práticas adotadas pelo TST.  Essas medidas se mostraram 

essenciais para o sucesso do projeto-piloto, o que levou a posterior adoção dessa nova forma de 

trabalho, inclusive com modalidade mista, em que uma parte do trabalho é realizada 

presencialmente e outra realizada remotamente.  

Vale destacar que o formato adotado pelo TST serviu de parâmetro para a adoção do 

teletrabalho nos demais órgãos do Poder Judiciário. 

Em dezembro de 2015, o Ministério Público da União publicou a Portaria PGR/MPU nº 

110, que dispõe sobre a realização de teletrabalho, a título de experiência-piloto. Também pelo 

período de 12 meses, estabelece igualmente a necessidade de avaliações trimestrais dos resultados 

auferidos e a constituição de uma comissão de gestão do teletrabalho. (BRASIL, 2015) 
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Em 28 de abril de 2017, a Procuradoria-Geral da República publicou a Portaria nº 39, que 

regulamenta o teletrabalho no âmbito daquela instituição. Essa Portaria trouxe algumas novidades, 

como a regulamentação do teletrabalho parcial, não superior a 29 dias consecutivos, além do 

estabelecimento do prazo máximo de 30 dias corridos em teletrabalho, sem prejuízo da utilização 

de designações consecutivas para cumprimento das atividades que, por sua natureza, excedam o 

referido período. 

A estipulação de metas de desempenho (diárias, semanais ou mensais) no âmbito da 

unidade, alinhadas ao plano estratégico da instituição, e a elaboração de plano de trabalho para 

cada servidor foram requisitos para início do projeto-piloto em teletrabalho. A meta de desempenho 

estabelecida inicialmente, durante o projeto-piloto, era, no mínimo, equivalente à estipulada para 

os servidores que executassem as mesmas atividades nas dependências do Ministério Público da 

União - MPU. A Portaria nº 39, de 2017, que regulamentou o teletrabalho nessa instituição, 

acrescentou a esse artigo que a meta de desempenho poderá ser majorada em até 20%. O alcance 

da meta de desempenho estipulada ao servidor em teletrabalho foi estabelecida como equivalente 

ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. 

O MPU também adotou o teletrabalho parcial, permitindo que o servidor trabalhe de 

maneira remota em alguns dias da semana e de forma presencial em outros. 

Em 26 de abril de 2016, o Superior Tribunal de Justiça – STJ publicou a Instrução 

Normativa STJ/GP nº 4 (ANEXO IV), instituindo o projeto-piloto do teletrabalho nesse órgão do 

Judiciário. Diferentemente das iniciativas de outros tribunais, o STJ optou por um projeto-piloto 

de curta duração, de apenas 30 dias, com meta de desempenho 30% superior àquela executada 

presencialmente. Outro ponto de destaque foi a ausência de uma comissão ou comitê gestor geral 

do teletrabalho. Tal decisão dificultou o gerenciamento do projeto-piloto nessa instituição. 

(BRASIL, 2016a), exigindo assim alguns ajustes em sua regulamentação. 

No caso do STJ, foi estabelecido prazo quinzenal para o comparecimento do servidor em 

teletrabalho às dependências da unidade de sua lotação, com o objetivo de receber instruções de 

serviço e apresentar resultados parciais e finais de seu desempenho. 

A partir de 2012, houve uma evolução nos instrumentos legais que regulamentam o 

teletrabalho nessas diferentes instituições. Os mais recentes buscaram estabelecer regras bastante 
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claras sobre o funcionamento do teletrabalho, com o objetivo de minimizar os problemas que 

porventura surgissem. 

A norma adotada pelo TST foi utilizada como base para o desenvolvimento dos 

instrumentos legais do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça que 

regulamentam o projeto-piloto de teletrabalho, ambos lançados em 2016.  

A proposta da nova Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ainda em fase de discussão no 

Supremo Tribunal Federal, tenta incluir o teletrabalho como prática em todo o Poder Judiciário. 

Outro ponto de destaque é a preocupação com as ações de gestão, no que tange à 

transparência de seus atos. A Resolução CNJ nº 227, de 15 junho de 2016, regulamenta o 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. O § 8º do art. 5º da referida 

resolução determina que os órgãos do Poder Judiciário disponibilizem no seu sítio eletrônico, no 

Portal da Transparência, os nomes dos servidores que atuam no regime de teletrabalho, com 

atualização semestral. (BRASIL, 2016b) 

De acordo com texto publicado no site www.cnj.jus.br: 

 No Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), o teletrabalho 

foi regulamentado pela Instrução Normativa TJPE nº 6, de 1º/2/2016, que fixa 

condições e metas de produtividade. O regime começou a funcionar, em caráter 

experimental, em abril, com adesão de 19 servidores que, de acordo com as 

informações do tribunal, estão superando as metas de produtividade estabelecidas 

na norma. No documento, a Presidência do Tribunal expressa preocupação com os 

problemas de mobilidade em grandes centros urbanos, que provocam impacto na 

produtividade e na qualidade de vida dos servidores. 

 De acordo com a instrução, os que atuam exclusivamente de forma 

presencial na Diretoria Cível do 1º Grau devem atingir meta mensal de 500 atos 

ou movimentações nos processos de sua responsabilidade. Enquanto isso, aqueles 

incluídos no regime de teletrabalho integral – todos os dias da semana – deverão 

ter um incremento de 30% na meta, enquanto os que atuam em regime de 

teletrabalho parcial (durante 2 ou 3 dias por semana) têm meta 10% mais elevada. 

O relatório de produtividade aponta que os servidores em regime de teletrabalho 

integral têm superado em quase 10% a meta estabelecida e os que estão em regime 

parcial superam em 16,56% o índice fixado. 

O texto acima comprova o aumento da produtividade proposta para os servidores em regime 

de teletrabalho, superando inclusive os índices previamente acordados como metas de desempenho. 



18 

 

 

 

A seguir apresento quadro com análise comparativa dos projetos-pilotos adotados nesses 

diferentes órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Tal comparação foi construída com base na análise documental dos instrumentos legais que 

regulamentam o teletrabalho e que foram produzidos pelas diferentes instituições citadas e também 

pelo estudo de casos (entrevistas com gestores das unidades responsáveis pelo teletrabalho) de 

projetos-piloto de implementação do teletrabalho no Tribunal Superior do Trabalho e no Tribunal 

de Contas da União, cases de sucesso em relação ao tema. As entrevistas foram realizadas com 

gestores dos comitês gestores do teletrabalho em 2014 e novamente em 2017. Esse trabalho foi 

muito interessante, pois mostrou o amadurecimento da experiência ao longo desse período, além 

de possibilitar o levantamento das boas práticas e também das correções que se mostraram 

necessárias, o que ampliou o espectro a ser abordado nessa proposta de intervenção. Essas 

entrevistas evidenciaram igualmente a necessidade da construção de uma normatização robusta e 

da existência de um gerenciamento central da iniciativa, com o objetivo não só de prestar contas à 

sociedade, mas também de uniformizar procedimentos e comprovar os resultados obtidos. 

 

 

QUADRO COMPARATIVO COM AS INCIATIVAS DE PROJETO-PILOTO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

 

 PERCENTUAL 
DE 

PRODUTIVIDA
DE A MAIS 

ESTABELECI
DO 

DEFINIÇÃO 
DA 

LOCALIDADE 
EM QUE O 

TRABALHO 
REMOTO 

DEVERÁ SER 
DESENVOLVI

DO 

PERCENTUAL 
DE 

SERVIDORES 
EM 

TELETRABAL
HO POR 

UNIDADE 

ADOÇÃ
O DE 

PROJET
O-

PILOTO 

DURAÇ
ÃO DO 

PROJET
O-

PILOTO 

TELETRABAL
HO ADOTADO 

APÓS 
PROJETO-

PILOTO 

EXIATÊNCIA 
DE COMITÊ 

GESTOR 

TST A partir de 15% DF 30%, ATÉ 50% 
DO SETOR 

SIM 12 
meses 

SIM SIM 

TCU Até 30% NÃO 
ESTABELECIDO 

30% SIM 12 
meses 

SIM SIM 
(COMISSÃO DE 
COORDENAÇÃ

O GERAL) 

CNJ Deixou a cargo 
dos órgãos do 
Poder 
Judiciário 

NÃO 
ESTABELECIDO 

30%, ATÉ 50% 
DO SETOR 

SIM 12 
meses 

SIM SIM 

STF A partir de 15% DF 30% SIM 12 
meses 

Projeto-Piloto 
em curso 

SIM 
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 PERCENTUAL 
DE 

PRODUTIVIDA
DE A MAIS 

ESTABELECI
DO 

DEFINIÇÃO 
DA 

LOCALIDADE 
EM QUE O 

TRABALHO 
REMOTO 

DEVERÁ SER 
DESENVOLVI

DO 

PERCENTUAL 
DE 

SERVIDORES 
EM 

TELETRABAL
HO POR 

UNIDADE 

ADOÇÃ
O DE 

PROJET
O-

PILOTO 

DURAÇ
ÃO DO 

PROJET
O-

PILOTO 

TELETRABAL
HO ADOTADO 

APÓS 
PROJETO-

PILOTO 

EXIATÊNCIA 
DE COMITÊ 

GESTOR 

RECEITA 
FEDERAL 

A partir de 15% Não 
estabelecido 

30% SIM 18 
meses 

SIM SIM 

TJDFT A partir de 15% DF 30 A 50% SIM 12 
meses 

Projeto-Piloto 
em curso 

SIM 

STJ 30% DF 40% SIM 30 dias Projeto-Piloto 
em curso 

NÃO 
ESPECIFICAD

O 

PROCURADO
RIA-GERAL 

DA 
REPÚBLICA 

Até 20% No município 
onde está 

estabelecida a 
sede de seu 

trabalho 

50% SIM 15 
meses 

Projeto-Piloto 
em curso SIM 

(COMISSÃO DE 

GESTÃO DO 

TELETRABALH

O) 

AGU 10% Não 
(TERRITÓRIO 
NACIONAL) 

30% SIM 6 
MESES 

SIM 
GERENCIAME

NTO CENTRAL 

(Deinf-CGU) 

 

Os instrumentos legais adotados por diferentes instituições do serviço público federal para 

regulamentar o trabalho remoto guardam algumas semelhanças, já possuem pontos consensuais, o 

que permite visualizar uma convergência de opiniões formadas sobre o teletrabalho no âmbito do 

serviço público. 

 O teletrabalho foi adotado inicialmente como projeto-piloto, como é possível observar no 

quadro acima, nessas diferentes instituições Todas as iniciativas tiveram início com número 

reduzido de servidores, para que se tenha controle das ações adotadas, bem como para 

levantamento de dados de produtividade e de ocorrências, com o objetivo de avaliar a possibilidade 

de adoção ou não do trabalho remoto. 

A criação de um comitê ou comissão responsável pela gestão do teletrabalho é outro item 

que aparece em praticamente todas as iniciativas, com exceção do Tribunal de Contas da União. 

Porém, há gerenciamento da iniciativa por parte de uma coordenação geral. 
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A média de duração da experiência-piloto é de 12 meses. Fogem à regra o Superior Tribunal 

de Justiça e também a Receita Federal (18 meses).  

 Em 17 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar o projeto-piloto 

até o prazo máximo de 31 de maio de 2018, como estabelecido na Resolução nº 599, daquele 

tribunal (BRASIL, 2017e).  

A Procuradoria-Geral da República alterou, com a publicação da Portaria nº 117, de 21 de 

dezembro de 2016, o tempo de duração da experiência-piloto, passando de 12 para 15 meses de 

duração (BRASIL, 2016c). 

Outro ponto pacífico é a exigência de maior produtividade em relação aos servidores que 

trabalham presencialmente. No entanto, alguns instrumentos legais não estabelecem o percentual 

mínimo a mais a ser exigido.  Quanto a esse aspecto, vale novamente frisar que, dos servidores em 

teletrabalho do TCU, embora esse órgão não tenha estabelecido em sua portaria o percentual de 

tarefa a mais a ser realizada, exige-se um percentual maior sim, estabelecido por um contrato de 

desempenho, reavaliado a cada 6 meses, que tem como expectativa um aumento de 30% na 

produtividade.  

A Procuradoria-Geral da República, por meio da Portaria nº 110, de 11 de dezembro de 

2015, que regulamentou a experiência-piloto, definiu, no art. 8º, que “a meta de desempenho do 

servidor em regime de teletrabalho será, no mínimo, equivalente àquela estipulada para os 

servidores que executarem as mesmas atividades nas dependências do MPU e da ESMPU”. 

Contudo, em 28 de abril de 2017, a Procuradoria-Geral da República publicou a Portaria nº 

39, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Ministério Público da União, e definiu em seu art. 

6º, § 2º, que “a meta de desempenho do servidor em regime de teletrabalho será, no mínimo, 

equivalente à estipulada para os servidores que executarem as mesmas atividades nas 

dependências do MPU, podendo aquela ser majorada em até 20% em relação a esta”. 

Tal medida estabelece também meta de desempenho superior àquela estipulada para o 

trabalho presencial, definindo percentual máximo de 20%, aproximando-se assim dos demais 

instrumentos legais que regulamentam o teletrabalho na administração pública. 

A existência de exigência mínima de produtividade superior em 15%, em média, em relação 

à produção exigida no trabalho presencial, adotada por boa parte dos instrumentos legais que 
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regulamentam o teletrabalho no serviço público federal, foi inicialmente um ponto polêmico. Um 

dos argumentos utilizados nessa discussão foi o de que o trabalho realizado em casa seria o mesmo 

daquele feito presencialmente. No entanto, tal exigência tem o objetivo de incentivar a produção, 

levando em consideração que o servidor em teletrabalho não precisa se descolar até o local de 

trabalho e tem a possibilidade de gerenciar a sua rotina com maior flexibilidade. Outro ponto de 

discussão é a impossibilidade de mensuração de alguns tipos de atividade. Nesse caso, é importante 

relembrar que a aferição da produtividade é um dos requisitos para o teletrabalho, não sendo 

recomendável adotá-lo no caso de atividades cuja aferição de produtividade não seja possível. 

Sônia Mascaro Nascimento, em artigo publicado em 10 de fevereiro de 2012, descreve a 

experiência do teletrabalho no Tribunal Superior do Trabalho.  

Os artigos 3º, 4º e 6º, que demonstram a opção do TST por não controlar a jornada 

dos funcionários por meios eletrônicos. Dessa forma, determinam que apenas será exigido 

do servidor o cumprimento de metas estabelecidas em seu gabinete, que deverão ser 15% 

maiores que as metas dos servidores que prestam seu serviço presencialmente. Dessa 

forma, o único meio de comunicação eletrônica que se exige é o e-mail, a ser checado uma 

vez por dia, independente do horário. Esta regulamentação é paradigmática, pois pode 

servir como exemplo para empregadores do que seria a estrutura ideal para implantação 

do teletrabalho em suas empresas. Nos moldes como feitos pelo TST, não há controle direto 

de jornada, já que não é exigida nenhuma carga horária específica de trabalho, cabendo 

ao trabalhador apenas o cumprimento de suas metas e prazos. 

Também fica expressa nos diferentes instrumentos legais a suspensão do banco de horas do 

servidor em regime de teletrabalho, além da não realização de trabalho extraordinário. 

Mais recentemente, em março de 2017, o Senado Federal estabeleceu, pelo Ato da 

Comissão Diretora nº 2, de 2017, as diretrizes estratégicas para o biênio 2017-2019. Elas deverão 

ser acompanhadas e perseguidas por toda a administração do Senado Federal, que fixou, quanto ao 

teletrabalho, o seguinte:  

Definir e regulamentar, nas áreas em que o teletrabalho for possível, critérios 

objetivos para o exercício do trabalho remoto, aumentando a produtividade e 

flexibilizando a carga horária do servidor. Busca-se assim, melhorar a eficiência, 

promovendo a qualidade e celeridade dos serviços, além de contribuir para a qualidade de 

vida. (BRASIL, 2017c). 
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Tal ato ratifica a possibilidade de implementação do teletrabalho também naquele órgão, 

cujas atividades se assemelham àquelas desempenhadas na Câmara dos Deputados, corroborando 

assim a possibilidade de adoção do trabalho remoto no âmbito do Poder Legislativo. 
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2. BUSINESS CASE 

 Um dos desafios apresentados aos alunos do curso de MBA foi a elaboração de propostas 

de soluções para problemas enfrentados pela gestão, tendo como produto final o desenvolvimento 

de um projeto, de impacto setorial ou organizacional, que poderá ser avaliado para fins de 

implantação em um período posterior à sua aprovação, mediante deliberação de instâncias 

decisórias da Casa.  

Entre os problemas abordados pode-se citar a insatisfação dos servidores em relação à 

dificuldade de melhor equilibrar vida pessoal e trabalho, a complexidade em redimensionar o 

espaço físico da Casa, a diminuição do quadro de servidores da Câmara em virtude das inúmeras 

aposentadorias ocorridas nos últimos anos, a dificuldade de realização de novo concurso para a 

recomposição do quadro de pessoal e a necessidade de fazer economia de recursos em face da 

exigência do Novo Ajuste Fiscal. 

O tema escolhido – o teletrabalho, tangencia algumas dessas questões e se aprofunda em 

pelo menos duas delas: a preocupação dos gestores públicos com a melhoria da qualidade de vida 

do servidor e o aumento da produtividade frente a diminuição dos recursos humanos. 

Com base na revisão de literatura, na extensa pesquisa documental baseada nos normativos 

que regulamentaram experiências-piloto de teletrabalho em órgãos públicos federais e nas 

entrevistas com gestores do Tribunal de Contas da União e do Tribunal Superior do Trabalho, 

observou-se que são várias as organizações do serviço público federal que adotaram o teletrabalho 

como uma nova forma de trabalhar e, em nenhum dos casos, a iniciativa foi abandonada por 

insucesso. Em todos os casos a preocupação com a melhoria da qualidade de vida do servidor foi 

uma das justificativas para a implementação de projeto-piloto.  

A busca de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é um dos grandes desafios da gestão 

pública. É cada vez maior o número de adoecimentos por estresse ou distúrbios de humor, tais 

como depressão e ansiedade, contribuindo e muito para o alto índice de absenteísmo.  

A possibilidade de gerenciar sua própria rotina de trabalho é por si só um dos grandes 

fatores que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida do servidor. O tema “qualidade 

de vida no trabalho” é amplamente discutido, seja em relação ao trabalho presencial, seja em 

relação ao trabalho remoto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida 
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deve englobar cinco dimensões: saúde física, saúde psicológica, nível de independência, relações 

sociais e meio ambiente. 

Conciliar interesses do indivíduo e das organizações é uma tarefa difícil. A possibilidade 

de melhor equilibrar vida pessoal e trabalho é um dos aspectos benéficos apontados pelos estudos 

sobre teletrabalho e um dos fatores considerados nesta proposta de intervenção, cujo produto final 

é a elaboração proposta de projeto-piloto de teletrabalho na Consultoria Legislativa.  

 Com o teletrabalho, o servidor passa a ter um maior nível de independência, o que não o 

desobriga, de forma alguma, de entregar as tarefas a ele atribuídas no prazo estabelecido e acordado 

previamente. É dado a ele uma maior oportunidade de executar suas tarefas sem abrir mão, por 

exemplo, de maior convívio com a família.  

É claro que o conceito de qualidade de vida não é algo tão simplista, deve-se levar em 

consideração a influência da individualidade e da subjetividade de cada pessoa, porém compete às 

organizações o diagnóstico e a implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais, com o objetivo de propiciar condições plenas para o desenvolvimento de seus 

servidores.  

Dentro dessa perspectiva, Gourlart & Sampaio (2004, p.31) definem qualidade de vida da 

seguinte forma: “Qualidade de vida diz respeito justamente à maneira pela qual o indivíduo 

interage (com a sua individualidade e subjetividade) com o mundo externo, portanto a maneira 

como o sujeito é influenciado e como influencia”. 

Outro tema que desafia a gestão da Câmara dos Deputados é o elevado número de 

aposentadorias ocorrido nos últimos 2 anos, que ocasionou um grande déficit no quadro de 

servidores em alguns setores da Casa. E um dos objetivos desta proposta é o aumento da 

produtividade, indicador que também poderá ser avaliado ao término do projeto-piloto.  

O teletrabalho, além do incremento a produção, conforme a meta de produção previamente 

estabelecida, permite melhor avaliação do número de servidores necessários para o desempenho 

de determinados serviços. Trata-se de buscar maior eficiência mesmo diante da dificuldade de 

reposição do quadro de servidores. Para comprovar o aumento de produtividade, cito o Tribunal de 

Conta da União. Em 2009, foram 252 servidores em teletrabalho contra 369, em 2010, o que 
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representou acréscimo de 46% em relação ao número de servidores em trabalho remoto. Durante 

o mesmo período, houve aumento de produtividade.  

No biênio 2009-20105, houve redução de 45% no número de processos em estoque. Outro 

dado importante é que no ano de 2010, identificou-se que o esforço dedicado às fiscalizações foi 

96% maior do que no ano de 2009.  

Além disso, o teletrabalho serve como incentivo para uma melhor organização dos 

departamentos, já que uma das exigências propostas é a existência de mapeamento de processos de 

trabalho, indicadores e avaliação de capacidade laborativa dos setores habilitados a participar da 

experiência-piloto, com objetivo de prestar serviços com mais eficiência e eficácia. 

O teletrabalho poderá auxiliar os estudos sobre redimensionamento de força de trabalho, 

uma vez que, com o aumento de produtividade exigido, dará maior agilidade aos serviços prestados 

pelos setores. 

As questões antes citadas – principalmente a melhoria na qualidade de vida do servidor e o 

aumento de produtividade em relação ao trabalho presencial –, podem ser trabalhadas com a adoção 

do teletrabalho, trazendo ganhos para toda organização. O projeto-piloto de teletrabalho é o 

primeiro passo, como descrito no referencial teórico deste trabalho, para se chegar a uma futura 

decisão sobre a adoção ou não do trabalho remoto, a exemplo do que fizeram outros órgãos federais 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 Além disso, há questões de conformidade relacionadas à implantação do teletrabalho na 

Câmara dos Deputados que necessitam de encaminhamento. Em 8 de junho de 2017, foi publicado 

o Ato da Mesa nº 192 que, em seu art. 7º, autorizou a realização de estudos para a implementação 

do teletrabalho na Câmara dos Deputados, com vistas a promover ações de otimização da força de 

trabalho e de economia de recursos materiais. Estabeleceu o seguinte o seu parágrafo único do 

referido artigo: “Para fins de que trata o caput, será instituído projeto-piloto, com duração de 6 

meses, devendo ser apresentado relatório com os dados obtidos no período e realizada avaliação 

dos resultados auferidos” (BRASIL, 2017d). 

                                                 
5 Disponível em www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes/comissoes-permanentes/clp/noticias/câmara-dos-deputados-estuda-a-adocao-do-trabalho-em-casa 

 



26 

 

 

 

 A partir da publicação do referido ato, a implementação de projeto-piloto sobre teletrabalho 

passou a ser uma exigência da Mesa da Câmara dos Deputados. Com isso, o tema desta proposta 

de intervenção ganhou maior relevância, com potencial para trazer subsídios para o atendimento 

de tal exigência. 

Além dos temas tratados com mais ênfase nesta proposta – melhoria de qualidade vida dos 

servidores, aumento de produtividade e a contribuição deste estudo face a exigência estabelecida 

pelo Ato da Mesa n º 192, de 2017 – vale mencionar o redimensionamento de espaço físico como 

outro problema bastante discutido na Casa e que pode ser minimizado com a adoção do 

teletrabalho. Como ganho imediato da adoção do projeto-piloto pode ocorrer também maior 

disponibilidade de vagas nos estacionamentos da Câmara dos Deputados, o que contribui para a 

gestão sustentável. O quadro de consultores legislativos, por exemplo, é hoje composto por 199 

pessoas. Se 30% deles participarem do projeto-piloto, como previsto na maioria dos normativos 

que regulamentaram as iniciativas de teletrabalho no serviço público federal, ao menos 50 

servidores deixarão de ocupar vagas nos estacionamentos. No futuro, caso a Câmara dos Deputados 

faça a escolha pela adoção do trabalho remoto, aos moldes do que foi adotado pela Receita Federal 

em seu último normativo publicado em julho de 2017, pode ocorrer a eliminação do posto físico 

de trabalho. No entanto, essa questão deverá ser melhor avaliada e poderá ensejar um novo tema 

de pesquisa. 

A proposta de intervenção a seguir apresentada está sendo elaborada desde 2016, com base 

nas boas práticas adotadas em diferentes órgãos do serviço público federal e nos instrumentos 

legais que regulamentaram as experiências-piloto de teletrabalho no Tribunal Superior do 

Trabalho, no Tribunal de Contas de União, no Ministério do Planejamento, no Ministério Público 

da União, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na Advocacia Geral da 

União, no Ministério Público da União e na Receita Federal6. Essas experiências serviram de base 

para a proposta de um projeto-piloto de teletrabalho na Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados. 

 O teletrabalho na Câmara dos Deputados é uma inovação possível. Não fere as diretrizes 

estabelecidas pela Casa, permite a divulgação de suas normas para a sociedade em geral, não 

                                                 
6 Embora todos os normativos estejam referenciados neste trabalho, foram incluídos, na íntegra, em anexo, o inteiro teor de alguns normativos com o objetivo de facilitar a 

consulta. 
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oferece, desde que bem normatizado e gerenciado, riscos à imagem institucional, além de estar em 

consonância com o que estabelecem, no caso, os demais órgãos já mencionados.  

  

2.1 CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 A Câmara dos Deputados possui atualmente 3.052 servidores efetivos, 1.627 cargos de 

natureza especial e 10.426 secretários parlamentares7. 

 O cenário atual mostra uma diminuição no número de servidores efetivos. Em 2014 o 

quadro era composto por 3.389 servidores. A média anual de aposentadorias no biênio 2015-2016 

foi de 253 servidores. Além disso, não há previsão de realização de concurso público para o 

preenchimento das vagas existentes a curto e médio prazo. Isso significa que a Casa precisa 

repensar seus processos de trabalho e apresentar resultados de qualidade, com a utilização de menos 

recursos humanos e orçamentários. A adoção do trabalho remoto pode auxiliar a gestão da Câmara 

dos Deputados nesse caminho. 

.   O teletrabalho oferece ao servidor a possibilidade de melhor gestão do tempo, com aumento 

de produtividade, e maior convívio com seus familiares, sem a quebra, desde que bem gerenciado, 

de vínculo com o seu local de trabalho. 

 Ademais, tal iniciativa está alinhada à Política de Recursos Humanos da Câmara dos 

Deputados, instituída pelo Ato da Mesa nº 76, de 31 de janeiro de 2013, com a finalidade de orientar 

as ações e as decisões referente à gestão de pessoas, principalmente no que tange à responsabilidade 

socioambiental e à saúde integral do servidor. Encontra-se também de acordo com o Ato da Mesa 

nº 151, de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu a Política de Saúde, Segurança e Qualidade 

de Vida no Trabalho que objetiva aprimorar a qualidade de vida dos servidores. (BRASIL, 2013a 

E BRASIL, 2014). 

 A proposta deste projeto de intervenção é dirigida somente aos servidores efetivos, mais 

especificamente aos consultores da Câmara dos Deputados. Embora todos sejam servidores, a 

estabilidade é garantida somente aos servidores efetivos. Há grande rotatividade dos secretários 

parlamentares e também dos ocupantes de Cargos de Natureza Especial, haja vista a própria 

                                                 
7  Dados de novembro de 2017. Fonte: DataCâmara - Serviço de análise de dados para a gestão da Câmara dos Deputados. 
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especificidade da atividade parlamentar. Tal fato dificultaria e muito o gerenciamento de uma 

experiência-piloto em teletrabalho que englobasse também essas duas categorias, o que ensejaria 

um estudo mais apurado para tal inciativa. 

 O projeto de intervenção aqui proposto está alinhado à Diretriz 7 – Gestão, do Planejamento 

Estratégico da Câmara dos Deputados, e encontra-se em total consonância com as seguintes linhas 

de atuação: 

 7.3 Assegurar a infraestrutura adequada e continuidade dos serviços;  

 7.4 Promover uma adequada gestão de pessoas, com ênfase na produtividade, 

meritocracia e qualidade de vida; 

 7.5 Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos. 

  Além disso, destaca-se que o monitoramento e o controle propostos para esse projeto-piloto 

estão perfeitamente alinhados ao conceito de accountability, abrangem aspectos como 

transparência, prestação de contas e responsabilização, que, de acordo com a proposta, poderão ser 

definidos e regulamentados em instrumento legal que disporá sobre a experiência-piloto. Ou seja, 

a adoção do teletrabalho, inicialmente como projeto-piloto, é totalmente possível também do ponto 

de vista de governança, além de ser uma nova forma de trabalhar passível de controle, 

monitoramento, com ações transparentes.  

 Outro ponto de destaque é a adoção do gerenciamento dos projetos-piloto de teletrabalho 

adotados no serviço público federal via comitê, o que também está de acordo com o modelo de 

governança adotado pela Câmara dos Deputados e também pelo Tribunal de Contas da União. 

A Câmara dos Deputados estabeleceu seu modelo de governança, definido pela Portaria nº 

233, de 28 de dezembro de 2009, (BRASIL, 2009b) com o objetivo de garantir o sucesso das ações 

planejadas. Nesse se estabelece que o modelo de governança coorporativa será implementado por 

meio das seguintes instâncias:  

Comitê de Gestão Estratégica – CGE; 

 Comitês Setoriais de Gestão – CSG; 

 Escritório Corporatio de Gestão Estratégica – ECGE e 
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 Escritório Setoriais de Gestão Estratégica – ESGE. 

 

 

O caminho do trabalho remoto no serviço público está cada vez mais consolidado. É o 

momento de a Câmara avaliar sua aplicação, visando a eficiência, o desempenho e sua mensuração 

e qualidade de vida de seus servidores.  O teletrabalho logicamente não é a solução para todas essas 

questões, mas sua adoção, se bem administrada, pode trazer benefícios, além de auxiliar na 

resolução das questões aqui já apresentadas.  
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A discussão sobre a adoção do teletrabalho na Câmara dos Deputados ocorre desde 2013. 

Ocasião em que a Comissão de Legislação Participativa realizou o Seminário8 “Teletrabalho no 

Brasil”, que contou com a participação inclusive do então Presidente do Tribunal de Contas da 

União, Ministro Ubiratan Aguiar e teve como objetivo debater o tema do trabalho remoto no Brasil 

e conhecer cases de sucesso como as iniciativas adotadas pelo SERPRO e pelo TCU. (BRASIL, 

2013b) 

 Na ocasião, o então Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, disse:  

(...) Então, a sociedade evoluiu para esse ponto. E por que não agora dar 

esse importante passo do teletrabalho? Eu acho que isso é absolutamente 

compatível com o momento que nós vivemos hoje. É uma questão de nos dispormos 

a fazer, de arregaçarmos as mangas e tentar. É isso que nós pretendemos, sempre 

buscando prover serviços públicos aos nossos principais clientes, aos 

Parlamentares que aqui estão, para que possam legislar, bem representar a 

sociedade brasileira, e aos cidadãos que nos demandam diretamente. Essa é a 

ideia. E o teletrabalho pode, sim, ser um aliado desse nosso papel importante. 

Como demonstrado na fala do então Diretor-Geral, o teletrabalho é uma opção também 

considerada pela gestão da Câmara dos Deputados desde 2013 e é objeto de discussão já iniciada 

no âmbito da Casa. É uma iniciativa que se mostrou viável no serviço público, apresentando-se 

como um avanço natural decorrente do avanço tecnológico.  

Na Câmara dos Deputados a adoção do teletrabalho como nova modalidade de trabalho é 

possível, no caso, obviamente, das atividades que podem ser executadas remotamente.  A adoção 

do processo eletrônico, com a implantação do sistema e-Doc (sistema de gestão de documentos), 

ampliou ainda mais o número de unidades que, futuramente, poderão realizar suas atividades 

remotamente. Ressalte-se que o e-Doc já possibilita seu acesso fora das dependências da Câmara 

dos Deputados. 

Um dos grandes desafios da adoção do teletrabalho, porém, é a quebra de cultura. Entende-

se por cultura organizacional o conjunto de valores compartilhados pelos membros de uma 

organização, formado por crenças, costumes, ideias, pensamentos e atitudes. 

De acordo com Robbins (2005): A cultura pode constituir fator negativo 

quando seus valores vão de encontro àqueles que poderiam melhorar a eficácia da 

                                                 
8 Disponível em www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes/comissoes-permanentes/clp/noticias/câmara-dos-deputados-estuda-a-adocao-do-trabalho-em-casa 
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organização, constituindo-se em barreira à mudança e à rápida resposta ao 

ambiente externo. Podem, igualmente, exercer pressões significativas sobre a 

conformidade dos membros da organização, limitando a diversidade, a inclusão de 

minorias e de novos perfis profissionais. Ademais, vários fracassos em processos 

de fusões e aquisições têm como causas conflitos entre culturas.. 

 Um dos argumentos apresentados para a não adoção do trabalho remoto é a repercussão 

que a implementação dessa nova modalidade de trabalho poderá trazer à imagem e à credibilidade 

da instituição. É certo que a Câmara dos Deputados é “vitrine nacional” e está sempre na mídia. 

Mas o teletrabalho é, em primeiro lugar, uma modalidade de trabalho que, com normas claras e 

rígidas e com um bom gerenciamento, poderá trazer benefícios para a Casa, para os servidores e 

também para a sociedade. Tanto é assim que tem sido adotado por outros órgãos do serviço público 

federal, com a comprovação de seus benefícios e aumento de produtividade. A Câmara, ao não 

adotar essa modalidade de trabalho, coloca-se na contramão das inovações estabelecidas no setor 

público. Além disso, a transparência nas ações administrativas passou a ser cada vez mais exigida 

pela sociedade e pelos órgãos de controle. O teletrabalho está diretamente atrelado a uma gestão 

de desempenho que pode e deve ser comprovada. Não se trata de uma iniciativa apenas para dar ao 

servidor a possibilidade de melhor gerenciar sua rotina de trabalho, o que, sim, também é 

considerado fundamental e benéfico. Trata-se do estabelecimento e da normatização de uma nova 

forma de trabalho, com comprovação clara de desempenho e com expetativas de aumento de 

produtividade. 

Na Câmara dos Deputados, há alguns departamentos e unidades administrativas que 

desempenham atividades e serviços que podem ser realizados remotamente. Destaco a Consultoria 

de Orçamento; o Pró-Saúde; o Centro de Informática; a Coordenação de Relacionamento, Pesquisa 

e Informação do Centro de Documentação e Informação; a Comissão Permanente de Licitações; o 

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação e a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral. 

Futuramente, caso o projeto-piloto em teletrabalho apresente bons resultados e a iniciativa seja 

considerada viável pela Administração da Casa, esses setores poderão adotar o teletrabalho. 
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2.2 CONSULTORIA LEGISLATIVA 

Um dos aspectos fundamentais para o sucesso do projeto-piloto é a seleção do departamento 

ou das unidades que farão parte dessa iniciativa. Será necessária a apresentação de requisitos que 

comprovem a maturidade gerencial – indicadores, metas, controle da produção, processos de 

trabalho mapeados, análise de capacidade produtiva do setor e elaboração de relatórios de 

distribuição e entrega dos trabalhos – e a existência de ferramentas de TI que possibilitem 

operacionalizar a experiência-piloto. Os requisitos exigidos para o cadastramento no programa-

piloto serão estabelecidos em instrumento legal próprio para a regulamentação da experiência-

piloto. 

A sugestão desta proposta de intervenção é iniciar o projeto-piloto com os servidores da 

Consultoria Legislativa baseado no tipo de tarefas por eles desenvolvidas, na organização 

apresentada por esse setor, pela fácil adequação do sistema por eles utilizado para o trabalho remoto 

e pela possibilidade de mensuração de suas atividades. O trabalho possui características ideais para 

a realização de um projeto-piloto no que tange à própria natureza dos trabalhos. Trata-se de uma 

atividade que requer muita concentração, esforço individual, pesquisa, e não necessita de interação 

coletiva para execução. 

Conforme estabelece a Câmara dos Deputados9: “A Consultoria Legislativa é órgão de 

consultoria e assessoramento institucional aos Deputados, à Mesa, às Comissões, permanentes e 

temporárias, e à Administração da Casa, pautando-se pelo caráter técnico-legislativo em suas 

manifestações”. 

A Consultoria Legislativa é formada por uma equipe multidisciplinar de consultores 

selecionados em concurso público de provas e títulos e atua de forma apartidária, sem filiação 

ideológica. Compreende 22 áreas temáticas preparadas para subsidiar tecnicamente todas as fases 

do processo legislativo e da atividade parlamentar legiferante. 

Compete aos consultores, sempre que demandados, a elaboração de estudos, notas técnicas, 

minutas de proposições e pareceres, relatórios e pronunciamentos parlamentares, entre outros 

trabalhos. Os consultores podem, também, propor opções para a ação parlamentar sempre que a 

matéria objeto da solicitação de trabalho apresente óbice de natureza constitucional, jurídica, legal, 

regimental, técnica, financeira ou orçamentária. 

                                                 
9 Informação disponível no site www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/conle 
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De acordo com informações da própria Consultoria, do total de deputados federais, 97% 

utilizaram os serviços prestados por aquele setor. O órgão atende anualmente uma média de mais 

de 25 mil solicitações, o que corresponde a mais de cem solicitações por dia.  

A atividade legislativa apresenta flutuações ao longo de cada legislatura. A variabilidade e 

a intensidade do processo legislativo impõem aos consultores jornadas de trabalho muitas vezes 

exaustivas, as quais apresentam um acentuado aumento em sua curva no primeiro ano de cada 

legislatura, como reflexo da chegada de novos deputados. Chega-se a ultrapassar, durante esse 

período, a marca de 30 mil solicitações. 

 A Consultoria também se faz presente no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da 

Casa. Participa da elaboração de relatórios, publicações e proposições legislativas do referido 

órgão.  

 Destaque-se ainda que o Diretor da Consultoria é, de acordo com previsão regimental, 

membro nato do Centro de Estudos. Atua, nessa condição, como Secretário-Executivo. 

A Consultoria Legislativa, em parceria com outros órgãos da Casa, participa ainda de 

diversas publicações, sendo responsável pela autoria, organização ou revisão de textos e artigos. 

 Na legislação interna da Câmara dos Deputados estão estabelecidas as competências da 

Consultoria Legislativa, nos termos do art. 2º da Resolução da Câmara dos Deputados nº 48, de 

1993: 

 I - sugerir alternativas para a ação parlamentar e legiferante, pertinentes ao 

assessoramento requerido;  

 II - elaborar minutas de proposições ou adequá-las à técnica legislativa;  

 III - realizar estudos e atender a consultas sobre assuntos estritamente vinculados 

ao exercício do mandato legislativo, no âmbito do Congresso Nacional;  

 IV - redigir minutas de pronunciamentos parlamentares destinadas à participação 

do Deputado em sessões e eventos especiais decorrentes do exercício do mandato, 

limitadas individualmente a um pedido por semana, excluídos desse cômputo os discursos 

de Grande Expediente;  

 V - atender às necessidades de consultoria ou assessoramento às Comissões; 

 VI - executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pela Administração; 

 VII - elaborar normas de âmbito interno e recomendações com vistas ao 

desempenho de suas atividades e ao aperfeiçoamento da técnica legislativa;  

 VIII - desenvolver, integrar ou acessar bases de dados e sistemas de pesquisa e 
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informação relacionados com os Núcleos Temáticos de Consultoria e Assessoramento, 

obedecidas as normas de informática da Casa;  

 IX - organizar e manter cadastro ou compartilhar arquivos de dados sobre pessoas 

físicas e jurídicas credenciadas a prestar consultoria especializada, para eventual 

contratação pela Câmara dos Deputados;  

 X - participar do planejamento das atividades de aprimoramento técnico-

profissional e científico do corpo de Consultores e Assessores Legislativos. 

A atividade do consultor legislativo requer concentração, pesquisa, análise e muito estudo. 

É uma atividade, em sua maior parte, silenciosa. Não requer interação constante com colegas e 

pode tranquilamente ser realizada de maneira remota. Porém, destaque-se que muitas vezes a 

presença do consultor nas dependências da Câmara pode se fazer necessária. Essas situações, no 

que diz respeito ao teletrabalho, precisam ser regulamentadas. 

Além disso, outro ponto positivo é a existência do SisConle – Sistema de Solicitações e 

Acompanhamento de Trabalhos na Consultoria Legislativa, sistema desenvolvido pelo Cenin que 

apresenta controle de distribuição, entrega e acompanhamento dos trabalhos dos consultores, 

permitindo assim a aferição da tarefa por eles desenvolvidas. Os trabalhos na Consultoria 

Legislativa são organizados e tramitam por um sistema workflow (fluxo de trabalho), e desde 2016 

tramitam de forma exclusivamente eletrônica. 

De acordo com informações da própria Consultoria Legislativa, o SisConle permite que o 

órgão solicitante (parlamentar, comissão, órgão legislativo ou administrativo) apresente 

requerimento de trabalho à Consultoria de forma remota, com identificação da natureza e do 

objetivo da tarefa. 

Os trabalhos solicitados são filtrados pela Direção da Consultoria Legislativa e pela 

Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo – Caleg para serem distribuídos a uma ou mais áreas 

temáticas que serão responsáveis pela sua elaboração. 

O SisConle estabelece prazos padrão para a entrega do trabalho, mais curtos ou alongados, 

a depender da natureza da atividade e de seu grau de dificuldade. 

A existência de um sistema dessa natureza é parte essencial para um projeto-piloto em 

teletrabalho, o que corrobora a tese de se adotar o referido departamento como objeto da proposta 

de experiência-piloto. 
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 A demanda de trabalho da Consultoria Legislativa, no entanto, mostra-se variável, pois está 

diretamente ligada à atividade parlamentar e à situação política do País. Não há uma demanda 

equânime de trabalho para todas as áreas temáticas que compõem a Consultoria. Ou seja, 

determinada área pode ser mais demandada que outras em decorrência da situação política do País.  

No Tribunal Superior do Trabalho, essa variação não se mostrou um entrave. Naquela Corte 

situação semelhante é enfrentada por determinados setores em teletrabalho. A medida adotada nos 

casos de demanda escassa de trabalho é a diminuição do prazo de entrega das tarefas para aqueles 

servidores que estiverem em teletrabalho. Outra possibilidade é a produção de estudos técnicos que 

poderão auxiliar a produção de pareceres relacionados a temas relevantes ligados à atividade 

política. 

 Outro fator positivo que aponta para a escolha da Consultoria Legislativa é a conhecida 

qualidade dos trabalhos por ela produzidos. A exigência de manutenção desse padrão de qualidade 

também é outro fator importantíssimo a ser considerado no projeto-piloto. 

 A Consultoria Legislativa está dividida em 22 áreas de conhecimento, com o objetivo de 

atender às necessidades das comissões da Câmara dos Deputados: 

 

ÁREAS TOTAL 

I –  Direito Constitucional, Eleitoral, Municipal, Administrativo, Processo 

Legislativo e Poder Judiciário 
17 

II – Direito Civil, Processual Civil e Internacional Privado 11 

III – Direito Tributário, Tributação 11 

IV –  Finanças Públicas 6 

V – Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 10 

VI – Direito Agrário e Política Fundiária 4 

VII – Sistema Financeiro, Direito Comercial, Direito Econômico e Defesa 

do Consumidor 
9 

VIII – Administração Pública 11 

IX – Política e Planejamento Econômico, Desenvolvimento Econômico e 

Economia Internacional 
9 

X – Agricultura e Política Rural 6 
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XI – Meio Ambiente e Direito Ambiental, Organização Territorial, 

Desenvolvimento Urbano e Regional 
10 

XII – Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos 6 

XIII – Desenvolvimento Urbano, Trânsito e Transportes 7 

XIV – Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Informática, 

Telecomunicações e Sistema Postal  
10 

XV – Educação, Cultura e Desporto 14 

XVI – Saúde Pública, Sanitarismo 7 

XVII – Segurança Pública e Defesa Nacional 5 

XVIII – Direito Internacional Público e Relações Internacionais 6 

XIX – Ciência Política, Sociologia Política, História e Relações 

Internacionais 
7 

XX – Redação e Discurso Parlamentar 15 

XXI – Previdência e Direito Previdenciário 8 

XXII – Direito Penal, Direito Processual Penal e Procedimentos 

Investigatórios Parlamentares 
10 

TOTAL 199 

 

A estrutura administrativa da Conle também é composta pela Diretoria, pela Coordenação 

de Apoio Técnico-Administrativo – Catad e pela Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo – 

Caleg. A Conle hoje é composta por 199 Consultores Legislativos.  

O trabalho desenvolvido pelos consultores, acima descrito, pode ser realizado remotamente, 

porém, a estipulação de metas de desempenho (diárias, semanais e/ou mensais), no âmbito da 

unidade, é requisito para o ingresso na experiência-piloto. Nesta proposta de intervenção, sugere-

se que caberá aos gestores da unidade estabelecer as metas a serem alcançadas, sempre que possível 

em consenso com os servidores. Nesse sentido, aconselha-se que a meta seja pelo menos 15% 

superior àquela executada nas dependências do órgão. O alcance da meta de desempenho estipulada 

ao servidor em regime de teletrabalho será equivalente ao cumprimento da respectiva jornada de 

trabalho. 
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Os trabalhos produzidos pela Conle são passíveis de mensuração e comprovação, conforme 

estabelecem os instrumentos legais que regulamentam o teletrabalho em diferentes órgãos do 

serviço público federal. 

Outro fator positivo no caso da escolha da Consultoria Legislativa como objeto da 

experiência-piloto é o tratamento dado às informações sigilosas. O Sisconle já possui ferramentas 

que asseguram o sigilo das informações, minimizando assim a possibilidade de problemas em 

relação a esse quesito. 

O foco de interesse deste projeto de intervenção é investigar como a Câmara dos Deputados 

se comporta com a adoção do trabalho remoto, a partir da implementação de projeto-piloto na 

Consultoria Legislativa. Ao aplicar as boas práticas utilizadas na implementação do teletrabalho 

no serviço público federal, pretendo responder à seguinte indagação: o trabalho remoto é viável na 

Câmara dos Deputados? 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 ESCOPO 

 O escopo do projeto refere-se à parte do planejamento que define o trabalho que 

será realizado pela equipe do projeto e é composta pelos itens a seguir descritos: 

 

3.1.1 Objetivos 

Objetivo geral: Implementar projeto-piloto de teletrabalho na Consultoria Legislativa, com 

duração de 6 meses. 

Objetivos específicos: 

 Melhorar a qualidade de vida dos servidores; 

 Aumentar a produtividade dos trabalhos na Consultoria Legislativa. (O atingimento desse 

objetivo poderá ser comprovado por meio de relatórios de produtividade e também de 

ocorrências); 

 Promover mecanismos para motivar os servidores e comprometê-los com os objetivos da 

instituição; 

 Economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho; 

 Ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com necessidades especiais; 

 Ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento; 

 

Sugerimos a adoção de três indicadores que deverão ser avaliados ao final da experiência-

piloto: 

- Indicador de produtividade: avaliação do cumprimento da meta de produtividade 

proposta; 

- Indicador de qualidade de vida: avaliação realizada por meio de entrevistas com os 

servidores em teletrabalho; 

- Indicador de conformidade: avaliação das regras estabelecidas em instrumento legal que 

regulamentará o projeto-piloto. 
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3.1.2 Entregas 

1 Normativo que regulamenta a experiência-piloto  

  Requisitos da entrega: 

a. Deverá considerar as boas práticas adotadas para a implementação de projetos-piloto de 

teletrabalho no serviço público federal, contemplando deveres do servidor, deveres dos 

gestores, regras gerais de funcionamento, monitoramento e controle e a criação de comitê 

gestor do teletrabalho, além de especificar a adesão voluntária do servidor à iniciativa; 

b. Aprovação do normativo pelo CGE. 

c. Normativo deverá ser elaborado por grupo multidisciplinar composto por servidores da 

Diretoria-Geral, Diretoria de Recursos Humanos, Secretaria de Controle Interno e 

Consultoria Legislativa. 

d. Inclusão de glossário de termos técnicos. 

2 Plano de trabalho da Consultoria Legislativa. 

  Requisitos da entrega: 

a. O plano deverá conter metas de produtividade, tarefas que serão desempenhadas, plano de 

gerenciamento e monitoramento dos trabalhos dos consultores. 

3 Adaptação do SisConle para o trabalho remoto e acesso remoto dos demais sistemas 

necessários para a execução dos trabalhos dos consultores.  

  Requisitos da entrega: 

a. Entrega será de responsabilidade do Cenin; 

b. Identificação e especificação dos requisitos tecnológicos necessários para a realização do 

trabalho remoto da Consultoria Legislativa; 

c. Testes e validação; 

d. Aprovação da demanda pelo Comitê Diretivo de TI (CDTI). 

4 Plano de comunicação.  

  Requisitos da entrega: 

a. O plano deverá conter a definição dos meios de comunicação e de divulgação do projeto-

piloto; 
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b. Identificação do conteúdo e nível de detalhes que deverão ser repassados aos servidores, 

aos parlamentares e à sociedade. 

5 Programa de orientação para servidores participantes do projeto-piloto e seus 

gestores.  

  Requisitos da entrega: 

a. Orientação para servidores e seus gestores acerca das normas estabelecidas para o projeto-

piloto;  

b. Orientação para participantes e seus gestores sobre o ambiente físico ideal para o trabalho 

domiciliar (orientações ergonômicas); 

c. Orientação para participante e seus gestores sobre itens tecnológicos e de segurança 

necessários para o desenvolvimento do trabalho remoto; 

d. Orientação para servidores e gestores sobre variáveis que precisam ser observadas como 

compulsão, dependência química, dificuldade de concentração, disciplina, administração do tempo 

e problemas familiares decorrentes de maior permanência do servidor em seu domicílio; 

e. Esclarecimento aos servidores e gestores sobre a necessidade de acompanhamento 

psicossocial durante o projeto-piloto; 

f. Concepção e realização do Programa de Orientação deve ficar sob a responsabilidade do Comitê 

Gestor do Teletrabalho, em parceria com o Departamento Médico, o Programa de Valorização do 

Servidor - Proser e o Centro de Formação e Treinamento - Cefor. 

6 Termo de responsabilidade que deverá ser assinado pelo servidor participante do 

projeto-piloto. 

  Requisitos da entrega: 

a. Termo deve conter expressamente que o servidor é conhecedor das normas que 

regulamentam a iniciativa e que possui instalações e equipamento adequados para o trabalho 

remoto. 

7 Projeto-piloto, com duração de 6 meses. 

  Requisitos da entrega: 

a. Composição do Comitê Gestor do Teletrabalho; 

b. Seleção dos servidores que deverão participar do projeto-piloto; 

c. Realização do trabalho remoto pelos consultores. 
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d. O prazo de entrega das tarefas dos servidores em teletrabalho será acordado com os gestores 

da Consultoria Legislativa, que estabelecerão prazos rígidos para a entrega dos trabalhos, 

visando o bem-estar do servidor e a capacidade laborativa de cada setor. 

8 Monitoramento do projeto-piloto 

  Requisitos da entrega: 

a. Realização de reuniões mensais com os servidores participantes do projeto-piloto para 

avaliar a adequação das normas que regulamentam a experiência; 

b. Reuniões periódicas do Comitê Gestor do Teletrabalho para monitoramento do projeto-

piloto; 

c.  Registro de dificuldades ou ocorrências que por ventura possam surgir durante o projeto-

piloto tanto por parte dos servidores participantes quanto de seus gestores; 

d.  Realização de levantamento acerca do nível de satisfação dos profissionais participantes 

da iniciativa; 

e. Relatórios trimestrais de produtividade e de ocorrências. Elaboração de relatórios 

trimestrais de produtividade e de ocorrências para acompanhamento e gerenciamento do 

projeto-piloto. 

9 Relatório final.  

  Requisitos da entrega: 

a. Elaboração de relatório final que deverá ser entregue à administração da Casa, com os 

resultados da experiência-piloto, objetivando fornecer subsídios para a tomada de decisão 

quanto à viabilidade ou não da implementação do trabalho remoto da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

 

 

 

3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 
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3.1.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

O teletrabalho pode trazer benefícios e já é uma realidade hoje no País, mudando a 

concepção futura de muitas profissões, inclusive no setor público. A globalização e o 

desenvolvimento da tecnologia permitem que muitas atividades sejam atualmente desempenhadas 

a distância, tornando o trabalho remoto uma tendência mundial. 

Muitas são as vantagens decorrentes dessa modalidade de trabalho também no serviço 

púbico, tanto para o servidor quanto para a instituição. Vale mencionar as seguintes: 

- Aumento de produtividade, auxiliando na diminuição do impacto da redução do número 

de servidores efetivos, ocorrido nos últimos anos; 

- Possibilidade de economia de recursos oferecidos pela Casa, o que favorece a melhoria 

de programas socioambientais, a diminuição de poluentes e a redução referente a consumo de água, 

esgoto, energia elétrica, papel e outros bens e serviços disponibilizados pela Câmara dos 

Deputados; 

- Redimensionamento da força de trabalho, após análise da real capacidade de produção do 

setor; 

- Redimensionamento dos espaços físicos; 

- Melhoria da qualidade de vida do servidor, possibilitando-lhe maior convívio familiar e o 

gerenciamento de sua rotina de trabalho (no caso dos servidores com deficiência, podem aumentar 

a capacidade de adaptação; no caso das gestantes ou lactantes, podem gerenciar melhor as 

diferentes tarefas relacionadas a trabalho e a filhos, tornando esse período de adaptação mais 

humanizado); 

Destaque-se ainda que a adoção dessa modalidade de trabalho favorece a sustentabilidade: 

reduz o número de veículos em circulação na cidade e, consequentemente, a emissão de gases 

poluentes; diminui a procura por vagas nos estacionamentos; minora os gastos com transporte 

público ou combustível, o que aumenta o poder de compra do servidor no final do mês e favorece 

a economia do País. 

Outro ponto a ser ressaltado é este: evitando-se o deslocamento do servidor até a Câmara 

dos Deputados, ele pode destinar o tempo que gastava no trajeto entre sua residência e o local de 
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trabalho ao seu bem-estar, pode realizar atividades físicas, aumentar o contato com a família e 

amigos, por exemplo. 

 

3.2 Cronograma 

  

 

ID Entregas Duração (dias) Predecessora 

1 Elaboração de instrumento legal que 
regulamentará o projeto-piloto 

30 - 

2 Plano de comunicação 180 1 

3 Adaptação do sistema para o trabalho 
remoto  

90 1 

4 Constituição do comitê gestor do 
teletrabalho 

5 1 

5 Seleção dos servidores 15 4 

6 Realização do projeto-piloto e 
monitoramento 

180 2,3,5 

7 Relatório final  30 7 

Duração total do projeto 255 dias   
  

255 dias 
 

 

 

3.2.1 Cronograma macro 

 

ID Atividades Duração 
(dias) 

Predecessora 

1 ELABORAÇÃO DE NORMATIVO 30 - 

1.1 Reuniões 5   

1.2 Minuta 5 1.1 

1.3 Aprovação do Ato 5 1.2 
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2 PLANO DE COMUNICAÇÃO 180   

2.1 Definição dos meios e formas de comunicação 20 1 

2.2 Comunicação Externa 5 2.1 

2.3 Comunicação Interna 5 2.1 

2.4 Programa de Orientação 365 2.2, 2.3 

3 ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PARA O TRABALHO REMOTO 90   

3.1 Definição dos requisitos 10 1 

3.2 Desenvolvimento 30 3.1 

3.3 Interação com o SisConle e demais sistema 20 3.2 

3.4 Implantação 15 3.3 

3.5 Testes e Validação 15 3.4 

4 PROJETO PILOTO 180   

4.1 Constituição do comitê gestor do teletrabalho 5 1 

4.2 Seleção dos servidores 15 4.1 

4.3 Realização do projeto-piloto e monitoramento 180 2,3,4.2 

5 ENCERRAMENTO     

5.2 Relatório final  30 5.1 

Duração total do projeto 255   
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3.3 Custos 

O custo será relacionado ao gerenciamento do projeto-piloto (equipe multidisciplinar) e 

também dos Servidores do Cenin que desenvolverão a plataforma virtual. Ou seja, o projeto 

envolve o custo do servidor efetivo da Câmara dos Deputados (R$162,50). Como se trata de 

proposta de implementação de uma nova modalidade de trabalho, o estabelecimento do número de 

servidores necessários para o gerenciamento da experiência-piloto será definido pela Direção-

Geral da Casa.  

 

Tabela de estimativa custo/servidor durante o projeto-piloto 

ID Entregas 

Dura
ção 

(dias) 

% de participação Dias de trabalho 

Gerent
e 

Equipe 
Gerent

e 
Equipe 

1 Elaboração de normativo 30 100% 25% 30 7,5 

2 Plano de comunicação 180 50% 25% 90 45 

3 
Adaptação do sistema (SisConle) para o trabalho 
remoto 

90 50% 25% 45 22,5 

4 Constituição do comitê gestor do teletrabalho 5 100% 25% 5 1,25 

5 Seleção dos servidores 15 50% 25% 7,5 3,75 

6 Realização do projeto-piloto 180 25% 10% 45 18 

7 Plano de trabalho da Consultoria Legislativa 15 50% 25% 7,5 3,75 

8 Relatório final 30 100% 50% 30 15 

Dias com participação: 252,5 135,5 

 

Descrição Gerente Equipe 

Dias corridos com participação 398,75 185,25 

Dias úteis com participação 292 136 
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Número de participantes 1 4 

Dedicação (h/dia útil) 8 4 

Horas no projeto 2339 2174 

R$/h 162,50 162,50 

Custo dos recursos humanos R$ 380.141,67 R$ 353.210,00 

Custo Total de RH: R$ 733.351,67 

 

 

3.4 Qualidade 

No caso desta proposta de intervenção, a construção de um instrumento legal que 

regulamente o projeto-piloto de forma estruturada e um bom gerenciamento da iniciativa são 

pontos fundamentais. Além disso, será exigida a manutenção da qualidade dos trabalhos 

produzidos remotamente, a ser avaliada pelos gestores da Consultoria Legislativa, cujos resultados 

deverão constar do relatório de produtividade e ocorrências. Caso o servidor apresente trabalhos 

aquém da qualidade exigida, sugere-se nesta proposta que o mesmo seja desligado do programa de 

teletrabalho (requisito que deve constar do normativo). 

 

3.5 Recursos humanos 

 A proposta é, primeiramente, a formação de equipe multidisciplinar para elaboração de 

proposta de minuta a ser apresentada ao Diretor-Geral, formada por servidores representantes da 

Diretoria-Geral, da Diretoria de Recursos Humanos, da Secretaria de Controle Interno e da 

Consultoria Legislativa.  

Em uma segunda etapa, propõe-se a formação da equipe de implementação do projeto-

piloto de teletrabalho que formariam o comitê gestor do teletrabalho, responsável pelo 

planejamento, execução e monitoramento da iniciativa. Sugere-se que o referido comitê seja 

formado por servidores, de diferentes departamentos (Diretoria-Geral, Diretoria de Recursos 
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Humanos, Programa de Valorização do Servidor, Departamento Médico, Centro e Informática e 

dois servidores representantes da gestão da Consultoria Legislativa), que, dentro de suas 

respectivas competências, tenham conhecimento sobre o tema, objetivando acompanhar, monitorar 

e, quando necessário, deliberar sobre as ações do projeto-piloto, no que tange a decisões sobre o 

monitoramento das ações do departamento. 

 Em relação ao gerenciamento dos servidores participantes do projeto-piloto, sugere-se que 

fique a cargo do Diretor da Consultoria Legislativa e coordenadores das áreas da Conle 

participantes do projeto. 

Em relação à etapa de adaptação do sistema ao trabalho remoto e para suporte técnico, 

sugere-se a participação de três servidores do Centro de Informática.  

Outra sugestão é de que a gerência do projeto fique a cargo da Diretoria de Recursos 

Humanos, tendo em vista tratar-se de projeto alinhado à diretriz sete do planejamento estratégico 

da Câmara dos Deputados. 

Será necessário treinamento para a equipe de gestão do teletrabalho e obrigatória a 

participação dos servidores que estejam realizando trabalho remoto e de seus gestores no programa 

de orientação e nas reuniões e entrevistas de acompanhamento da experiência-piloto que ocorrerão 

mensalmente. 

 

3.6 Comunicações 

  

 Propõe-se a criação de plano de comunicação que favoreça o atingimento dos resultados 

previstos e dificulte a ocorrência de problemas futuros. Há necessidade de que os servidores e os 

parlamentares sejam bem informados a respeito desse projeto, para impedir que incompreensões 

prejudiquem o ambiente de trabalho. O plano de comunicação deverá alcançar também a sociedade, 

apresentando-lhe com transparência as normas adotadas pela Casa relativas ao teletrabalho, para 

evitar que a imagem da instituição seja equivocadamente colocada em xeque. 

 Dessa forma, sugere-se a divulgação, no portal da transparência da Câmara dos Deputados, 

dos nomes dos servidores que participarão do projeto-piloto e de sua respectiva lotação, bem como 
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dos relatórios de produtividade, os trimestrais e o final. Tudo isso com o objetivo de preservar a 

lisura que se pretende dar a esse projeto-piloto. 

A comunicação com os servidores em teletrabalho se dará, preferencialmente, por e-mail, 

sempre durante o horário de expediente ordinário da Casa. A comunicação ocorrerá também em 

reuniões mensais de avaliação do programa, das quais participarão os integrantes do Comitê Gestor 

do Teletrabalho, gestores setoriais e servidores em teletrabalho, e ainda por meio de entrevistas de 

acompanhamento psicossocial. 

O ideal é que o servidor em teletrabalho compareça às dependências da Câmara dos 

Deputados sempre que solicitado. Sugere-se que essa determinação conste de normativo que 

estabelecerá as regras de funcionamento do projeto-piloto, evitando futuras falhas de comunicação. 

Outra sugestão é de que o Comitê Gestor do Teletrabalho tenha como função principal, 

inicialmente, a gestão dessa modalidade de trabalho. O ideal é que sejam realizadas reuniões 

periódicas com os gestores da Consultoria Legislativa para avaliação de resultados, atingimento de 

metas, bem como para a discussão sobre eventuais questionamentos que possam surgir ao longo 

do processo.  

Sugere-se ainda que a equipe do projeto seja a mesma que comporá o Comitê Gestor do 

Teletrabalho. A comunicação de seus membros poderá se dar via e-mail institucional e por 

intermédio de reuniões presenciais, com periodicidade quinzenal. 

  

3.7 Riscos 

As Dificuldades da Implementação do Teletrabalho 

Apesar de apresentar inúmeras vantagens tanto para a gestão como para o servidor e a 

sociedade, o teletrabalho ainda é uma experiência pouco adotada no Brasil. 

As principais dificuldades para sua implementação decorrem de aspectos culturais como a 

resistência ao novo e a visão da prática como um privilégio. 

 São muitas as dúvidas sobre o teletrabalho. Há a exigência, no caso específico dos 

instrumentos legais adotados por diferentes órgãos do serviço público federal, de aumento de 

produção e a fixação de critérios bastante rígidos para a adoção dessa nova modalidade de trabalho. 
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Por isso, é necessário que o instrumento legal que venha a regulamentar o projeto-piloto de 

teletrabalho tenha o objetivo de evitar eventuais desvios e problemas, estabelecendo as sanções 

decorrentes do não cumprimento dessas normas. Assim se evitam riscos à imagem institucional e 

prejuízos futuros. 

Outra questão bastante discutida relaciona-se à visão que a sociedade tem sobre o que é o 

teletrabalho. Para minimizar esse efeito, os tribunais estabeleceram, em suas regulamentações, a 

obrigatoriedade da divulgação dos nomes dos servidores em teletrabalho no portal da transparência, 

tornando a administração do teletrabalho transparente e acessível à sociedade. 

Alguns órgãos públicos não usufruem do teletrabalho por total desconhecimento do amplo 

alcance dessa modalidade de trabalho e do seu gerenciamento. 

Mara Vidigal Darcanchy (2006) cita o que se deve fazer para que um projeto de teletrabalho 

atinja resultados positivos: 

a) Envolver a direção; 

b) Definir claramente os objetivos a serem atingidos; 

c) Nomear um responsável; 

d) Manter-se a par das inovações tecnológicas; 

e) Pôr em prática as decisões da organização; 

f) Envolver os quadros intermediários; 

g) Formar a hierarquia intermediária; 

h) Celebrar contratos; 

i) Definir condições de seleção; 

j) Recrutar e formar servidores; 

k) Comunicar, motivar e desenvolver os servidores. 

É importante desafiar o conhecimento e a gestão tradicionais para criar melhores soluções. 

No entanto, é fundamental incorporar o gerenciamento de riscos às práticas rotineiras, identificar 

ameaças, estimar a probabilidade e a severidade de perda ou dano a indivíduos, populações, 

propriedades e ao meio ambiente. 

A gestão de risco tem como objetivo tornar o cenário mais adequado para a implantação do 

projeto. Além disso, trata-se de um gerenciamento proativo, com o intuito de aumentar a 
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probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos do projeto. 

O teletrabalho foi muitas vezes tema de grupos de discussão durante este MBA. O curso 

tornou muito rico o debate. Tive a oportunidade de ouvir opiniões e tomar conhecimento de dúvidas 

e receios dos colegas em relação ao assunto. Muitos dos argumentos apresentados pelos colegas 

foram úteis para tornar mais robusta a avaliação de riscos a seguir apresentada. 

 

Risco Criticidade Ação 

Desinformação dos servidores. Alta 

Elaboração de plano de comunicação, 

com o objetivo de informar servidores 

sobre o que é o teletrabalho, deveres e 

responsabilidades, aspectos 

ergonômicos e psicossociais. 

Risco à imagem da instituição. Alta 

Plano de comunicação. Elaboração de 

instrumento legal de normatização. 

Gerenciamento e acompanhamento das 

ações do projeto. 

Quebra de cultura Moderada 

Divulgação do normativo que 

regulamentará o teletrabalho. Programa 

de orientação com o objetivo de 

informar e orientar os servidores em 

teletrabalho acerca de suas 

responsabilidades durante o projeto-

piloto. Divulgação, no portal da Câmara 

dos Deputados, na parte de 

transparência, dos nomes dos servidores 

e respectivas lotações e de resultados 

aferidos. Divulgação do projeto-piloto e 

de seu normativo nos meios de 

comunicação disponíveis para a 

sociedade. 

Dificuldades técnicas para 

realização de teletrabalho. 
Moderada 

Adaptação do sistema ao acesso 

remoto. Orientações aos servidores. 

Suporte técnico do Cenin. 

Indisponibilidade de servidores 

para demais atividades do 

setor.  
Baixa 

Definição de percentual máximo de 

servidores em teletrabalho.  

Inadaptação de servidores para 

o trabalho remoto. 
Moderada 

Adesão voluntária ao teletrabalho 
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Definição de critérios de seleção para o 

teletrabalho e acompanhamento das 

condições psicossociais. 

Programa de rotação de servidores em 

teletrabalho (rodízio entre os 

servidores) 

Necessidade eventual da 

presença do servidor na Casa.  
Baixa 

Assinatura de termo de compromisso, 

com sugestão de obrigação de 

permanência do servidor no Distrito 

Federal, manutenção de telefone e e-

mail de contato ativos e 

comparecimento à Câmara se 

convocado, tudo em conformidade com 

o normativo 

Dificuldade de verificação dos 

benefícios do teletrabalho  
Moderada 

Sugestão de aumento de 15% na cota 

atual de trabalho para servidores em 

teletrabalho (Situação a ser definida 

pelo normativo) 

 

Realização de reuniões mensais para 

avaliação da nova ferramenta de 

trabalho (presença obrigatória do 

servidor em teletrabalho) (Situação a 

ser definida pelo normativo) 

 

Mensuração do consumo de recursos 

(água, energia, café, espaço físico), do 

número de horas extras e do número de 

dias de afastamento por saúde dos 

servidores do setor antes e depois da 

experiência 

Sigilo das informações Moderado 

Sugere-se a assinatura de termo de 

recebimento e responsabilidade no caso 

de necessidade de retirada, pelo 

servidor, de processos e/ou documentos 

das dependências do órgão, em 

conformidade com o normativo. 

Realização da tarefa por 

terceiros e não pelo servidor 
Moderado 

Determinação, por meio do normativo, 

da impossibilidade de pedido ou 

contratação, pelo servidor, de terceiros 

para a realização da tarefa  
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3.8 Aquisições 

Não se fará necessária a aquisição, pela Câmara dos Deputados, de nenhum sistema de 

trabalho remoto. Haverá necessidade de adaptação do sistema Sisconle. Obrigatório será 

estabelecer requisitos com referência ao equipamento que vai ser providenciado e utilizado pelo 

servidor, para que tenha condições de acessar os sistemas e desenvolver sua tarefa.  

 

3.9 Partes interessadas 

Sugere-se que a Diretoria-Geral seja patrocinadora do projeto de intervenção aqui 

apresentado. O Comitê Gestor do Teletrabalho lhe submeterá os resultados da experiência-piloto 

(relatórios trimestrais de produção e de ocorrências), a fim de que o Comitê de Gestão Estratégica 

– CGE da Câmara dos Deputados avalie os resultados e a viabilidade de implantação dessa 

modalidade de trabalho. 

Também são partes interessadas deste projeto a Diretoria de Recursos Humanos, a 

Consultoria Legislativa e os demais departamentos ou unidades cujas atividades permitam, 

futuramente, o teletrabalho. 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

Sugere-se que o Comitê Gestor do Teletrabalho seja o responsável pela continuidade das 

ações do projeto, caso a iniciativa da experiência-piloto seja exitosa e o teletrabalho se transforme 

em processo de trabalho. Como já mencionado, propõe-se que, após a experiência-piloto, sejam 

avaliados os resultados, assim como a conformidade do instrumento legal que será adotado para 

regulamentar o projeto-piloto, a fim de corrigir problemas que eventualmente tenham surgido.  
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4. CONCLUSÃO 

Esta proposta de intervenção tem como objetivo implantar projeto-piloto de teletrabalho na 

Consultoria Legislativa. O trabalho aqui apresentado foi construído com base na análise dos 

diversos normativos adotados no serviço público federal e de suas boas práticas.  

O projeto-piloto é ponto fundamental para a tomada de decisão pela Casa, pois ele oferecerá 

subsídios sobre o funcionamento do trabalho remoto e seus impactos, possibilitando avaliar como 

a Câmara dos Deputados se comporta com a adoção do trabalho remoto, a partir da implementação 

de tal iniciativa na Consultoria Legislativa.  

O que se propõe é um conjunto de ações que permitirá analisar a conformidade das regras, 

a adaptação dos servidores, a avaliação da premissa aqui estabelecida de melhoria de qualidade de 

vida e de aumento de produtividade, a adequação da comunicação estabelecida e do formato de 

teletrabalho proposto. Todos esses aspectos deverão constar de relatório final, incluindo a primeira 

aferição dos indicadores estabelecidos nesta proposta. 

As iniciativas de adoção de projeto-piloto de teletrabalho no serviço público federal 

apresentam alguns pontos comuns e que julgo importantes para o sucesso dessas experiências. A 

criação de um comitê gestor do teletrabalho é um dos pontos de destaque que deve ser levado em 

consideração. Nesse sentido, cabe destacar que há, por parte do TCU, cobrança em relação a dados 

e resultados dos projetos implementados na Câmara dos Deputados. Mencione-se a exigência 

relacionada a accountability. A necessidade de haver monitoramento, controle, transparência das 

ações adotadas reforça ainda mais a necessidade de criação de um comitê gestor do teletrabalho. 

Volto a salientar a importância da existência de instrumento legal e de sua estrita aplicação. 

Outro ponto de destaque é a criação de um programa de orientação para servidores e 

gestores voltado para a minimização do aparecimento de problemas de ergonomia e/ou de saúde. 

É importante ressaltar que o afastamento do servidor do seu ambiente de trabalho pode ser 

prejudicial e levar a quadros de adoecimento de natureza mental. Alguns indivíduos podem ter 

maior propensão genética ao desenvolvimento de patologias de ordem psíquica como o estresse, a 

ansiedade e a depressão. Por isso, tais esclarecimentos precisam ser repassados ao servidor. É 

preciso também que haja acompanhamento dos servidores por meio de encontros e entrevistas. 
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O desenvolvimento de um plano de trabalho por parte da Consultoria Legislativa é outro 

item que considero fundamental nesta proposta de projeto-piloto. É importante que as tarefas sejam 

previamente estabelecidas em seu quantitativo e também em seu prazo de entrega, levando-se em 

consideração a exigência de maior produtividade em relação ao trabalho presencial. 

 Outro aspecto importante e que foi levado em consideração quando da construção desta 

proposta é o direito à desconexão. Quanto a isso, o tema toca mais fortemente ao gestor, que, fora 

do horário de expediente, não poderá ser demandado pelo servidor em teletrabalho. Assim, não se 

dá margem a futuras ações trabalhistas por parte de gestores ou de prestadores de serviço, como no 

caso dos atendentes de suporte de TI, que também só poderão ser acionados durante o período de 

expediente do órgão. Isso também faz com que o teletrabalhador tenha limites, cumpra sua tarefa 

dentro da jornada legal de 8 horas e faça pausas.  

O direito à desconexão é um tema que deve ser observado nos instrumentos legais que 

regulamentam o teletrabalho, pois é uma tendência a ser adotada. Na França, a partir de janeiro de 

2016, passou a vigorar o direito à desconexão, segundo o qual o trabalhador pode, naturalmente, 

em determinado momento, desconectar-se. 

Sugere-se que o relatório final do projeto-piloto apresente dados acerca dos indicadores 

estabelecidos nesta proposta, avaliando aumento de produtividade, melhoria na qualidade de vida 

dos servidores e a conformidade do instrumento legal adotado. 

O teletrabalho é também uma grande oportunidade de repensar as relações de trabalho, 

abrindo caminho para mudanças, além de atender novas exigências da globalização no campo 

laboral. Contempla a flexibilidade do tempo, a não obrigatoriedade de unidade fixa de trabalho e 

possibilita, através de ferramentas de TI, alcance extraterritorial. 
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ANEXO I 

PORTARIA-TCU Nº 139, DE 9 DE MARÇO DE 2009 

Dispõe sobre a realização de trabalhos do 

Tribunal fora de suas dependências, a título de 

experiência-piloto. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições 

que lhe confere o inciso XXXIV do art. 28 do Regimento Interno, 

Considerando o disposto nos arts. 44, 116, inciso X, 117, incisos I e II, 138 e 139 da 

Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro 

de 1997; 

Considerando os dispositivos afetos a freqüência, regime especial de jornada de 

trabalho e acesso às dependências do Tribunal estabelecidos pelas Resoluções-TCU n° 130, de 15 

de dezembro de 1999, nº 141, de 23 de maio de 2001, e n° 212, de 26 de junho de 2008, e pelas 

Portarias-TCU n° 605, de 22 de dezembro de 1997, n° 39, de 18 de fevereiro de 2000, e nº 138, de 

28 de maio de 2008; 

Considerando o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando a necessidade de imprimir maior produtividade à instrução de processos 

e a outros trabalhos do TCU; e 

Considerando a possibilidade de redução de custos operacionais do Tribunal, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Os trabalhos do Tribunal podem ser realizados fora de suas dependências pelos 

servidores efetivos do Quadro de Pessoal, observados os termos desta Portaria. 

§ 1º Para os fins desta Portaria, a expressão “trabalhos do Tribunal” não se refere 

àqueles que, pela sua natureza, se constituem em trabalhos externos às dependências do TCU e 

cuja normatização relativa ao respectivo acompanhamento da freqüência é disposta pela Portaria-

TCU nº 138, de 2008. 

§ 2º A realização de trabalhos do Tribunal fora de suas dependências ocorrerá, a 

princípio, por até um ano, a título de experiência-piloto, devendo ser realizadas avaliações 

trimestrais dos resultados auferidos. 
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§ 3º Após a experiência-piloto, a continuidade da realização de trabalhos fora do 

Tribunal ficará vinculada à análise dos resultados apurados, em especial, no que se refere ao 

incremento da produtividade nas unidades participantes da experiência. 

CAPÍTULO II 

DOS TRABALHOS REALIZADOS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL 

Art. 2º Os trabalhos do Tribunal de que trata esta Portaria são aqueles expressamente 

definidos pelo titular da unidade ou, por delegação de competência, pelos diretores, no interesse da 

Administração, observado o disposto no § 1º do artigo anterior. 

§ 1º A realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal é uma faculdade à 

disposição de cada unidade, a ser adotada, a critério do respectivo titular, em função da 

conveniência do serviço, não se constituindo direito do servidor. 

§ 2º Enquadram-se como trabalhos a serem realizados fora das dependências do 

Tribunal, preferencialmente, aqueles cujo desenvolvimento, em determinado período, demande 

maior esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como, instruções, pareceres, 

relatórios, roteiros, propostas de normas e de manuais, dentre outros. 

§ 3º A definição de que trata o caput deste artigo deve ser realizada por meio de registro 

no formulário de planejamento e acompanhamento de trabalhos fora das dependências do Tribunal, 

em consonância com o inciso IV do art. 4º desta Portaria. 

Art. 3º A retirada de processos e demais documentos das dependências do Tribunal 

deve observar os procedimentos relativos à segurança da informação dispostos pela Resolução-

TCU nº 217, de 15 de outubro de 2008, e aqueles relacionados à salvaguarda de documentos, 

assuntos e processos de natureza sigilosa estabelecidos pela Resolução-TCU nº 91, de 25 de julho 

de 1997. 

§ 1º Não podem ser retirados das dependências do Tribunal documentos que constituam 

provas de difícil reconstituição. 

§ 2º No caso de processos considerados de natureza sigilosa, o servidor deve guardar 

sigilo das informações neles contidas, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em 

vigor, em especial da Resolução-TCU nº 91, de 1997. 

§ 3º A retirada de autos deve ocorrer mediante termo de carga ao servidor e, quando 

couber, realização prévia de procedimentos que garantam a eventual reconstituição do processo e 

de documentos de trabalho. 

§ 4º A retirada de papéis de trabalho e de outros documentos, inclusive aqueles em meio 

eletrônico, deve ocorrer mediante assinatura de termo de recebimento e responsabilidade pelo 

servidor, a ser proposto pela Assessoria de Segurança da Informação e Governança de TI à 

Comissão de Coordenação Geral. 

§ 5º Cabe à Assessoria de Segurança da Informação e Governança de TI propor à 

Comissão de Coordenação Geral procedimentos complementares a serem adotados com vistas a 

preservar a segurança da informação nos trabalhos realizados fora do Tribunal e a proporcionar a 

eventual reconstituição de documentos em caso de extravio ou dano das informações. 

CAPÍTULO III 
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DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FORA DO TRIBUNAL 

Seção I 

Da autorização para realizar trabalhos fora das dependências do Tribunal 

Art. 4º A autorização para realizar trabalhos fora das dependências do Tribunal deve 

observar os seguintes requisitos: 

I – ser efetuada pelo titular da unidade de lotação do servidor mediante registro no 

formulário de planejamento e acompanhamento a que se refere o inciso IV deste artigo, 

prescindindo da publicação de ato formal ou de prévia anuência em processo autuado para esse 

fim; 

II – o limite máximo para autorização é de até 30% do quantitativo de servidores, 

calculando-se o percentual sobre o efetivo de servidores existentes em cada unidade organizacional 

e arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior; 

III – cada unidade deve manter a capacidade plena de funcionamento em seus setores 

responsáveis pelo atendimento ao público, externo e interno; 

IV – os trabalhos a serem realizados fora do Tribunal devem ser previamente acordados 

entre chefia imediata e servidor, mediante registros no formulário de planejamento e 

acompanhamento a ser adotado no âmbito de cada unidade, a partir de modelo proposto pela 

Secretaria de Gestão de Pessoas à Comissão de Coordenação Geral. 

§ 1º Para fins de cálculo do percentual estabelecido no inciso I deste artigo, devem ser 

considerados que: 

I – o efetivo da unidade básica contempla exclusivamente o quantitativo de servidores 

lotados no gabinete, serviço de administração, gerências de processos, assessoria e aqueles lotados 

em tempo integral nos projetos diretamente patrocinados por ela; e 

II – o efetivo das demais unidades incorpora os quantitativos de servidores lotados nas 

próprias unidades e aqueles lotados em tempo integral nos projetos diretamente patrocinados por 

elas. 

§ 2º A verificação dos limites estabelecidos no inciso I do caput deste artigo cabe à 

unidade de lotação do servidor e deve ser apurada quando de cada autorização para realizar trabalho 

fora do Tribunal. 

Art. 5º O disposto nesta Portaria aplica-se somente ao servidor que: 

I – não estiver em estágio probatório; 

II – cumprir os prazos inicialmente fixados, seja para a realização dos trabalhos ou para 

a devolução dos autos à unidade; 

III – atender às convocações do Tribunal, para comparecimento às suas dependências; 

IV – apresentar regularmente trabalhos de qualidade, dentro dos prazos negociados, 

conforme avaliação feita pela chefia imediata e pelo titular da unidade; e 

V – nos dois anos anteriores ao início do trabalho a ser realizado fora do Tribunal, não 

tiver incorrido em falta disciplinar, apurada mediante procedimento de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar cujo relatório tenha concluído pela sua culpabilidade. 
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§ 1º Para efeitos deste artigo, o descumprimento do prazo pelo servidor deve ser 

formalmente anotado em seu formulário de planejamento e acompanhamento de trabalhos fora das 

dependências do Tribunal, devendo o fato, salvo por motivo devidamente justificado, ser 

considerado para fins de avaliação de desempenho. 

§ 2º O servidor deve ter ciência formal do descumprimento do prazo disposto neste 

artigo. 

Art. 5-A. Não se aplicam aos servidores ocupantes de cargos efetivos que cumpram 

mandatos relativos a cargos de diretoria em confederação, federação, associação de classe de 

âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, 

formalmente constituídos, que representam os servidores do quadro de pessoal do TCU: (AC) 

(Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

I - o disposto no Art. 6º desta Portaria quanto à obrigatoriedade de o prazo previsto 

para a realização de trabalhos fora do Tribunal ser inferior ao que ordinariamente seria, caso o 

desenvolvimento das atividades ocorresse nas dependências da Casa; e (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 

24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

II - o estabelecido no Art. 4º, inciso II, desta Portaria, no que se refere ao limite máximo 

de servidores autorizados a trabalhar fora das dependências do Tribunal. (AC) (Portaria - TCU nº 267, 

de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 1º O contido no caput deste artigo fica limitado, para cada entidade, a 30% do 

quantitativo de servidores efetivos do Tribunal que cumpram mandatos relativos a cargos de 

diretoria na respectiva entidade. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 2º As regras disciplinadas neste artigo não desobrigam o titular da unidade de lotação 

do servidor em autorizar o pleito somente em função da conveniência do serviço, observada, em 

especial, a natureza das atividades profissionais a serem desenvolvidas fora das dependências do 

Tribunal. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 3º Aplicam-se aos servidores de que trata o § 1º deste artigo os demais requisitos e 

obrigações fixados nesta Portaria, em especial, no que se refere à necessidade de registro das 

atividades profissionais desenvolvidas no formulário de planejamento e acompanhamento de 

trabalhos fora das dependências do Tribunal. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 4º Aos suplentes dos cargos de diretoria aplica-se o disposto neste artigo somente 

durante a ocupação do respectivo cargo em caráter de titularidade. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 

24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

Art. 5-B. Para a operacionalização do § 1º do artigo anterior, cada entidade deve 

encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (Segedam), até 15 de setembro de 2009, a 

indicação de, até, 30% dos servidores do TCU que cumpram mandatos relativos a cargos de 

diretoria na respectiva entidade. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 1º A partir de 2010, as entidades devem encaminhar anualmente a indicação de que 

trata o caput deste artigo até o último dia útil do mês de janeiro. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 

24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

§ 2º As entidades devem informar tempestivamente à Segedam acerca do eventual 

afastamento do cargo de diretoria do servidor anteriormente indicado e podem, se necessário, 

encaminhar à essa Secretaria-Geral, ao longo do ano, outros ajustes na indicação anteriormente 

enviada. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 
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§ 3º Cabe à Segedam, em até cinco dias úteis após o recebimento da indicação a que se 

referem o caput e os §§ 1º e 2º deste artigo, dar ampla divulgação, a todas as unidades da Secretaria 

do Tribunal, acerca dos servidores de cada entidade que serão regidos pelo Art. 5-A desta Portaria, 

com vistas a subsidiar a adequada autorização, pelos titulares das unidades, para a realização de 

trabalhos do Tribunal fora de suas dependências. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 

32/2009) 

§ 4º Os servidores constantes da indicação a que se referem o caput e os §§ 1º e 2º deste 

artigo devem cientificar tempestivamente à sua respectiva chefia imediata acerca do seu 

afastamento do cargo de diretoria, de modo a possibilitar que a eventual continuidade na realização 

de trabalhos do Tribunal fora de suas dependências não ocorra mais no âmbito das regras 

disciplinadas no Art. 5-A desta Portaria. (AC) (Portaria - TCU nº 267, de 24/08/2009, BTCU nº 32/2009) 

Seção II 

Da realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal 

Art. 6º O prazo previsto para a realização de trabalhos fora do Tribunal deve ser inferior 

ao que ordinariamente seria, caso o desenvolvimento ocorresse em suas dependências. 

Art. 7º Durante a realização de trabalhos fora do Tribunal, o servidor deve estar 

disponível para comparecer às dependências do Tribunal sempre que houver interesse da 

Administração. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o servidor deve: 

I – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos; 

II – consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico 

institucional; 

III – informar ao chefe imediato, por meio da caixa postal individual de correio 

eletrônico institucional, o andamento dos trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou 

informação que possa atrasar ou prejudicar a entrega do trabalho; 

IV – encaminhar, por meio da caixa postal individual de correio eletrônico institucional, 

minutas do trabalho previsto, sempre que necessário, para apreciação e orientação pelo chefe 

imediato; e 

V – reunir-se periodicamente com o chefe imediato para apresentar resultados parciais 

e finais, propiciar o acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras informações e 

orientações. 

Art. 8º O titular da unidade é responsável quanto aos resultados obtidos em face das 

metas fixadas. 

§ 1º Compete à chefia imediata acompanhar o trabalho realizado pelo servidor fora das 

dependências do Tribunal e dar ciência ao titular da unidade sobre sua evolução, dificuldades 

encontradas e quaisquer outras situações ocorridas. 

§ 2º O acompanhamento do trabalho realizado fora das dependências do Tribunal deve 

ensejar registros continuados, pela chefia imediata, no respectivo formulário de planejamento e 

acompanhamento, com ciência formal do servidor. 
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Art. 9º Compete exclusivamente ao servidor providenciar as estruturas física e 

tecnológica necessárias à realização de trabalhos do Tribunal fora de suas dependências. 

Parágrafo único. Para realização de trabalho fora das dependências do Tribunal, o 

servidor contará com as informações institucionais e ferramentas de trabalho colaborativo 

disponíveis no Portal TCU. 

CAPÍTULO IV 

DOS REGISTROS DE FREQÜÊNCIA DO SERVIDOR QUE REALIZAR TRABALHOS 

FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL 

Art. 10. A unidade de lotação deve registrar, no sistema informatizado de controle de 

freqüência, lançamento específico, a ser divulgado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, para o 

período no qual o servidor realizou trabalhos fora do Tribunal nos termos desta Portaria. 

§ 1º Durante o período de realização de trabalhos fora do Tribunal o banco de horas do 

servidor permanecerá inalterado. 

§ 2º Na hipótese de atraso na entrega do trabalho acordado, o servidor não terá registro 

de freqüência relativo aos dias que ultrapassarem o prazo inicialmente fixado, salvo por motivo 

devidamente justificado. 

§ 3º Caso não haja a entrega do trabalho acordado em até cinco dias úteis após o prazo 

inicialmente fixado, o servidor não terá registro de freqüência durante todo o período autorizado 

para realização de trabalhos fora do Tribunal, salvo por motivo devidamente justificado. 

§ 4° Na aplicação dos dois parágrafos anteriores, a ausência de registro de freqüência 

pode configurar falta não justificada, inassiduidade habitual, abandono de cargo ou 

impontualidade, nos termos estabelecidos na Portaria-TCU n° 138, de 2008. 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR DECORRENTES DO TRABALHO FORA 

DAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL 

Art. 11. Constatada pela unidade a não-devolução dos autos do processo ou de algum 

documento no prazo fixado ou ainda qualquer outra irregularidade concernente à integridade da 

documentação, deve o titular da unidade intimar o servidor, por meio de mensagem eletrônica 

enviada para a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, para que, no prazo de 

24 horas, restitua os autos e apresente esclarecimentos sobre os motivos da não-devolução no prazo 

inicialmente fixado. 

Parágrafo único. Devolvidos os autos e documentos, e constatada a integridade física 

destes, mas considerados improcedentes os esclarecimentos prestados, não pode o servidor 

continuar a participar da experiência-piloto. 

Art. 12. Não devolvidos os autos ou documentos avulsos, ou devolvidos com qualquer 

irregularidade concernente à sua integridade e considerados improcedentes os esclarecimentos 

prestados, o titular da unidade deve: 

I – imediatamente comunicar o fato ao superior hierárquico, para a adoção das medidas 

administrativas e, se for o caso, judiciais cabíveis para o retorno dos autos ao Tribunal ou para a 

reconstituição dos documentos faltantes, danificados ou alterados; 
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II – representar ao superior hierárquico, para fins de instauração de sindicância ou de 

processo administrativo disciplinar; e 

III – cientificar o servidor que ele não mais poderá participar da experiência-piloto. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. Ao final de cada trimestre da vigência desta Portaria, a Comissão de 

Coordenação Geral avaliará os resultados obtidos, a fim de se examinar a conveniência de propor 

o eventual cancelamento da experiência-piloto ou de sugerir ajustes na sua regulamentação. 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, os titulares das unidades com 

realização de trabalhos fora do Tribunal devem encaminhar relatório à respectiva secretaria-geral, 

até o antepenúltimo dia útil dos meses de junho, setembro e dezembro de 2009, e de março de 

2010, no qual deve constar a relação de servidores que adotaram o procedimento, as dificuldades 

e os benefícios verificados, bem como os resultados alcançados quanto à produtividade dos 

respectivos servidores durante a experiência-piloto. 

§ 2º As secretarias-gerais devem repassar à Comissão de Coordenação Geral a 

consolidação das informações encaminhadas pelas suas unidades integrantes relativas aos 

quantitativos de servidores que adotaram o procedimento e à respectiva produtividade associada. 

Art. 14. Ao final da experiência-piloto, e com subsídio nos resultados apurados pela 

Comissão de Coordenação Geral, ato do Presidente disciplinará sobre a continuidade – ou o 

cancelamento – da realização de trabalhos fora do Tribunal. 

Art. 15. Fica a Comissão de Coordenação Geral autorizada a expedir os atos 

necessários à regulamentação deste normativo e a dirimir os casos omissos. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor a partir do 1º dia útil de abril de 2009. 

UBIRATAN AGUIAR 

Presidente 
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ANEXO II 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Regulamenta o teletrabalho no 

âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO –TST, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que motivar e comprometer as pessoas, bem como buscar a melhoria 

contínua do clima organizacional e da qualidade de vida são objetivos estratégicos a serem 

perseguidos pelo TST, a teor do Plano Estratégico 2010-2014; 

CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente com a implantação do sistema 

de processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou à distância; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o teletrabalho no âmbito do TST, 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 as vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos do teletrabalho 

para a administração, para o servidor e para a sociedade; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.551/2011 vem de reconhecer tais vantagens em relação 

aos trabalhadores que prestam serviço sob vínculo empregatício; 

CONSIDERANDO o trabalho realizado pela Comissão instituída pelo ATO.TST.GP.Nº 

346/2011, com o objetivo de 

realizar estudos e propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento do modelo de Gestão de 

Pessoas do TST; 

 

 

R E S O L V E : 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º As atividades dos servidores do Tribunal Superior do Trabalho podem ser 

executadas fora de suas dependências, sob a denominação de teletrabalho, observados os termos e 

condições deste Ato. 

Art. 2º A realização do teletrabalho é facultativa, a critério do gestor da unidade, e restrita 

às atribuições em que seja possível, em função da característica do serviço, mensurar 

objetivamente o desempenho do servidor. 

§ 1º A adesão do Gabinete condiciona-se à anuência do Ministro. 

§ 2º A adesão das unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência, à Diretoria-

Geral e à Secretaria-Geral Judiciária condiciona-se à anuência, respectivamente, do 

Secretário-Geral da Presidência, do Diretor-Geral ou do Secretário-Geral Judiciário. 

Art. 3º A estipulação de metas de desempenho diárias, semanais e/ou mensais, alinhadas ao 

Plano Estratégico do TST, é requisito para a implantação do teletrabalho na unidade. 

§ 1º Os gestores das unidades estabelecerão as metas e prazos a serem alcançados, 

observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre que possível, em consenso com os servidores. 

§ 2º As metas de desempenho das unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência, à 

Diretoria-Geral e à Secretaria-Geral Judiciária serão previamente aprovadas, respectivamente, pelo 

Secretário-Geral da 
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Presidência, Diretor-Geral ou Secretário-Geral Judiciário. 

 Art. 4º A meta de desempenho do servidor emregime de teletrabalho será, no mínimo, 

15% (quinze por cento) superior à estipulada para os servidores que executarem as 

mesmas atividades nas dependências do TST.  

 Parágrafo único. Faculta-se ao servidor em regime de teletrabalho, sempre que entender 

conveniente ou necessário, prestar serviços nas dependências do Tribunal. 

 Art. 5º Compete ao gestor da unidade indicar, dentre os servidores interessados, aqueles 

que realizarão atividades fora das dependências do TST, observados os seguintes requisitos: 

I — é vedada a realização de teletrabalho pelos servidores em estágio probatório; que tenham 

subordinados; e que tenham sofrido penalidade disciplinar (art. 127 da Lei nº 8.112/1990) nos dois 

anos anteriores à indicação; 

II — terão prioridade os servidores com deficiência; 

III — o limite máximo de servidores em teletrabalho, por unidade, é de 30% da respectiva lotação, 

arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior; e 

IV — será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao 

público externo e interno. 

 § 1º A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas — CDEP da Secretaria de Gestão 

de Pessoas, quando solicitada, auxiliará no processo seletivo dos servidores, TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO avaliando, dentre os interessados, aqueles cujo perfil mais se ajusta 

à realização do teletrabalho. 

 § 2º A participação dos servidores indicados pelo gestor da unidade condiciona-se à 

aprovação das autoridades mencionadas nos §§ 1º e 2º do artigo 2º, mediante expediente a ser 

publicado no Boletim Interno. 

 

 

  DEVERES DOS SERVIDORES EM REGIME DE TELETRABALHO 

 

 Art. 6º Constitui dever do servidor participante do teletrabalho: 

 I — cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estabelecida; 

 II — desenvolver suas atividades no Distrito Federal e deste não se ausentar, em dias de 

expediente, sem autorização prévia formal de seu superior; 

 III - atender às convocações para comparecimento às dependências do TST, sempre que 

houver necessidade da unidade e/ou interesse da Administração; 

 IV — manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos; 

 V — consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional; 

 VI — manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem dirigida à caixa postal 

individual de correio eletrônico do TST, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar 

eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento; e 

 VII — reunir-se com a chefia imediata, a cada período máximo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar resultados parciais e finais, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos e 

a obtenção de outras informações. 

 Art. 7º Compete exclusivamente ao servidor  providenciar as estruturas física e tecnológica 

necessárias à realização do teletrabalho, mediante uso de equipamentos ergonômicos e adequados. 

 Parágrafo único. O servidor, antes do início do teletrabalho, assinará declaração expressa 

de que a instalação em que executará o trabalho atende às exigências do caput, podendo, se 

necessário, solicitar a avaliação técnica do 
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Tribunal. 

   DEVERES DOS GESTORES DAS UNIDADES 

 

 Art. 8º 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; 

 III — encaminhar relatório trimestral à CDEP com a relação de servidores, as dificuldades 

verificadas e quaisquer outras situações detectadas que possam auxiliar no desenvolvimento do 

teletrabalho, bem assim os resultados alcançados, inclusive no que concerne ao incremento da 

produtividade. 

 Parágrafo único. Compete à CDEP consolidar as informações encaminhadas pelas unidades 

e repassá-las à Comissão de Gestão do Teletrabalho prevista no artigo 16 deste 

Ato. 

 

  MONITORAMENTO E CONTROLE DO TELETRABALHO 

 

 Art. 9º As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão permanentemente 

monitoradas por meio de formulário de planejamento e acompanhamento próprio, a ser 

disponibilizado pela CDEP. 

 Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento dos deveres descritos no artigo 6º, o fato 

será registrado no formulário mencionado no caput, com ciência formal do servidor. 

 Art. 10. O alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime de teletrabalho 

equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. 

 § 1º A unidade de lotação lançará no Sistema de Ponto Eletrônico informação sobre o 

período de atuação do servidor fora das dependências do Tribunal, nos termos deste Ato, que valerá 

para efeito de abono do registro de ponto. 

 § 2º Durante o período de atuação em regime de teletrabalho, o banco de horas do servidor 

permanecerá inalterado. 

 § 3º Na hipótese de atraso no cumprimento das metas de desempenho, o servidor não se 

beneficiará da equivalência de jornada a que alude o caput deste artigo, relativamente aos dias que 

excederem o prazo inicialmente fixado para o cumprimento das metas, salvo por motivo 

devidamente justificado ao gestor da unidade. 

 § 4º O atraso no cumprimento da meta por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis acarretará 

ausência de registro de frequência durante todo o período de realização da meta, salvo por motivo 

devidamente justificado ao gestor da unidade. 

 § 5° As hipóteses descritas nos §§ 3º e 4º deste artigo, quando não justificadas, configurarão 

impontualidade, falta injustificada, falta habitual de assiduidade ou abandono de cargo. 

 Art. 11. A retirada de processos e demais documentos das dependências do Tribunal dar-

se-á mediante assinatura de termo de recebimento e responsabilidade pelo servidor e observará os 

procedimentos relativos à segurança da informação dispostos no ATO.GDGCA.GP.Nº 323/2006. 

 § 1º O servidor detentor de processos e documentos, em virtude da atividade em 

teletrabalho, deve guardar sigilo a respeito das informações neles contidas, sob pena de 

responsabilidade, nos termos da legislação em vigor. 

 § 2º Não devolvidos os autos ou documentos, ou, se devolvidos, apresentarem qualquer 

irregularidade, e não havendo fundada justificativa para a ocorrência, cabe ao gestor da unidade: 
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 I — comunicar imediatamente o fato ao superior hierárquico ou setor responsável, para 

adoção das medidas administrativas, disciplinares e, se for o caso, judiciais cabíveis; 

 II — excluir o servidor do regime de teletrabalho. 

 Art. 12. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação — SETIN viabilizar o acesso 

remoto e controlado dos servidores em regime de teletrabalho aos sistemas do Tribunal, bem como 

divulgar os requisitos tecnológicos mínimos para o referido acesso. 

 § 1º Os servidores em regime de teletrabalho poderão valer-se do serviço de suporte ao 

usuário (4040), observado o horário de expediente do Tribunal. 

 § 2º O serviço de que trata o parágrafo anterior será restrito ao acesso e ao funcionamento 

dos sistemas do Tribunal, vedado o atendimento presencial ou remoto. 

 

 

TÉRMINO DO TELETRABALHO 

 

 Art. 13. O servidor que realizar atividades em regime de teletrabalho pode, a qualquer 

tempo, solicitar o retorno ao trabalho nas dependências do Tribunal. 

 Art. 14. No interesse da administração, o gestor da unidade pode, a qualquer tempo, 

desautorizar o regime de teletrabalho para um ou mais servidores, justificadamente. 

 Parágrafo único. O gestor da unidade deve desautorizar o regime de teletrabalho para os 

servidores que descumprirem o disposto neste Ato. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 15. Durante os primeiros 12 (doze) meses, a implantação do teletrabalho dar-se-á como 

projeto piloto. 

 Art. 16. É instituída a Comissão de Gestão do Teletrabalho, com o objetivo de: 

 I — analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes, mediante avaliações 

trimestrais, e propor ajustes na regulamentação; 

 II — apresentar relatório ao final do projeto piloto, com parecer fundamentado sobre os 

resultados auferidos, a fim de subsidiar a decisão da Administração acerca da continuidade do 

teletrabalho no âmbito do TST; e 

 III — analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre os casos omissos. 

 Art. 17. A Comissão de Gestão do Teletrabalho, sob a supervisão do Secretário-Geral da 

Presidência, será composta por 4 (quatro) servidores efetivos do Quadro de Pessoal, em exercício 

neste Tribunal, sendo: 

 I — 1 (um) servidor lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas, que a coordenará; 

 II — 1 (um) servidor lotado na Assessoria de Gestão Estratégica; 

 III — 1 (um) servidor lotado em Gabinete de Ministro; 

 IV — 1 (um) servidor lotado na Secretaria-Geral Judiciária. 

 Parágrafo único. Os servidores mencionados nos incisos I a IV deste artigo são, 

inicialmente, os nominados no Anexo I deste Ato. 

 Art. 18. Ao término do projeto piloto, e amparado nos resultados apurados pela Comissão 

de Gestão do Teletrabalho, o Presidente deliberará sobre a continuidade e extensão do teletrabalho 

no âmbito do TST. 
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 Art. 19. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se no BI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Brasília, de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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ANEXO III 

 

RESOLUÇÃO Nº 568, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2016* 

 Dispõe sobre a realização de 

teletrabalho, a título de projeto-

piloto, no Supremo Tribunal 

Federal.  

 

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 363, I, do Regimento Interno e considerando 

o disposto na Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011, e o contido no Processo 

Administrativo nº 355.318,  

CONSIDERANDO que a promoção permanente de diagnóstico e a 

identificação de entraves a uma atuação célere e eficaz, com propostas de 

soluções administrativas, técnicas e normativas cabíveis e que a permanente 

valorização dos servidores da Corte integram o rol de diretrizes da gestão para 

o biênio 2015-2016, estabelecidas na Portaria PRESI nº 5, de 8 de janeiro de 

2015;  

CONSIDERANDO que a implantação do processo eletrônico judicial e 

administrativo possibilita a realização do trabalho remoto com o uso de 

tecnologias de informação e comunicação;  

CONSIDERANDO as vantagens e benefícios advindos do teletrabalho 

para a administração, para o servidor e para a sociedade e, também, a 

relevância da prevenção e do monitoramento dos fatores de risco associados às 

mudanças na organização do trabalho;  
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CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da 

Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar/alavancar a produtividade 

à instrução de processos e a outros trabalhos do STF; 

 CONSIDERANDO a possibilidade de redução de custos operacionais do 

Tribunal, e  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regulamentar o teletrabalho 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de modo a definir critérios e requisitos 

para sua prestação, bem como assegurar a avaliação da gestão, dos resultados e 

das repercussões sobre a saúde;  

R E S O L V E:  

Art. 1º Fica instituída, a título de projeto-piloto, a realização de atividades 

e atribuições fora das dependências físicas das unidades administrativas do 

Supremo Tribunal Federal, na modalidade de teletrabalho, pelos servidores 

integrantes do seu Quadro de Pessoal.  

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 2º Os trabalhos a serem realizados fora das dependências físicas da 

unidade ficam restritos às atividades passíveis de serem remotamente realizadas 

e às atribuições em que seja possível, em função da característica do serviço, a 

mensuração objetiva do desempenho do servidor.  

Art. 3º A realização do teletrabalho ocorrerá, a princípio, por até um ano, 

a título de projeto-piloto, nas unidades administrativas indicadas pelo Comitê 

de Gestão do Teletrabalho, previsto no art. 18 desta Resolução.  
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Parágrafo único. As unidades administrativas de que trata o caput 

deverão ser previamente autorizadas por Ministro, pelo Secretário-Geral da 

Presidência, pelo Diretor-Geral ou por chefe de Gabinete, conforme a 

subordinação.  

Art. 4º A fixação de metas ou de indicadores de produtividade, 

desempenho e eficiência, bem como a verificação da viabilidade tecnológica são 

pré-requisitos para a implantação do teletrabalho na unidade.  

Art. 5º As metas de desempenho dos servidores na modalidade de 

teletrabalho serão, no mínimo, 15% (quinze por cento) superiores àquelas 

previstas para os servidores não participantes do projeto-piloto que executem 

as mesmas atividades.  

Parágrafo único. As chefias imediatas estabelecerão as metas e os prazos 

a serem alcançados, observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre que 

possível, em consenso com os servidores.  

Art. 6º A realização de trabalhos fora das dependências físicas do STF é 

facultativa, mediante solicitação formal do servidor e compromisso de 

cumprimento das metas fixadas, ficando a indicação e a admissão do servidor 

na modalidade de teletrabalho a critério das autoridades elencadas no 

parágrafo único do art. 3º desta Resolução.  

Parágrafo único. A inclusão do servidor no teletrabalho não constitui 

direito do solicitante e, na hipótese de inclusão, esta poderá ser revertida em 

função da conveniência do serviço, inadequação do servidor para essa 

modalidade de trabalho ou desempenho inferior ao estabelecido.  

Art. 7º Compete à chefia imediata indicar, dentre os servidores 

interessados, aqueles que realizarão atividades fora das dependências do STF.  
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§ 1° A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDPE), vinculada 

à Secretaria de Gestão de Pessoas, e a Secretaria de Serviços Integrados de 

Saúde (SIS) participarão do processo seletivo dos servidores indicados, 

avaliando, dentre os interessados, aqueles cujo perfil mais se ajusta à realização 

do teletrabalho.  

§ 2º Os servidores com deficiência terão prioridade na indicação e 

admissão no teletrabalho.  

§ 3º A participação dos servidores selecionados para o teletrabalho 

condiciona-se à aprovação das autoridades mencionadas no parágrafo único do 

art. 3º desta Resolução. 

 Art. 8º É vedada a realização de teletrabalho por servidores: 

 I – em estágio probatório;  

II – que desempenham suas atividades no atendimento ao público externo 

e interno;  

III – ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada de direção 

e chefia;  

IV – que tenham sofrido penalidade disciplinar nos termos dos incisos II 

e II do art. 127 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos dois anos 

anteriores à indicação.  

Art. 9º O limite máximo de servidores em teletrabalho no projeto-piloto é 

fixado em 30% (trinta por cento) por unidade.  

Seção II 

Deveres dos Servidores em Regime de Teletrabalho 

Art. 10. Constitui dever do servidor participante do teletrabalho:  
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I – cumprir a meta de desempenho estabelecida;  

II – desenvolver suas atividades no Distrito Federal e deste não se 

ausentar, em dias de expediente, sem autorização prévia formal de sua chefia 

imediata;  

III – atender às convocações para comparecimento às dependências do 

STF, sempre que houver necessidade da unidade e/ou interesse da 

Administração;  

IV – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos;  

V – consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio 

eletrônico institucional;  

VI – manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem dirigida 

à caixa postal individual de correio eletrônico do STF, acerca da evolução do 

trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que 

possa atrasar ou prejudicar o seu andamento; e  

VII – reunir-se com a chefia imediata, a cada período máximo de 15 

(quinze) dias, para apresentar resultados parciais e finais, de modo a 

proporcionar o acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras 

informações.  

Art. 11. Compete exclusivamente ao servidor providenciar as estruturas 

física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho, mediante uso de 

equipamentos ergonômicos e adequados.  

Parágrafo único. O servidor, antes do início do teletrabalho, assinará 

declaração expressa de que a instalação em que executará o trabalho atende às 

exigências do caput, podendo, se necessário, solicitar orientação do Tribunal. 

Seção III Deveres da Chefia Imediata  
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Art. 12. São deveres das chefias imediatas das unidades participantes do 

projeto-piloto:  

I – acompanhar o trabalho e a adaptação dos servidores em regime de 

teletrabalho; 

 II – aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas; 

 III – encaminhar relatório à CDPE com a relação de servidores em 

regime de trabalho, as dificuldades verificadas e quaisquer outras situações 

detectadas que possam auxiliar no desenvolvimento do teletrabalho, bem como 

os resultados alcançados, inclusive no que concerne ao incremento da 

produtividade.  

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Gestão do Teletrabalho 

consolidar as informações encaminhadas pelas unidades.  

Seção IV 

Monitoramento e Controle 

Art. 13. O alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime 

de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho.  

§ 1º A unidade de lotação fará constar informação sobre o período de 

atuação do servidor em regime de teletrabalho.  

§ 2º Na hipótese de atraso no cumprimento das metas de desempenho, o 

servidor não se beneficiará da equivalência de jornada a que se refere o caput, 

relativamente aos dias que excederem o prazo inicialmente fixado para o 

cumprimento das metas, salvo por motivo devidamente justificado à chefia 

imediata. 
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 § 3º O atraso no cumprimento da meta mensal por prazo superior a 5 

(cinco) dias úteis acarretará ausência de registro de frequência durante todo o 

período de realização da meta, salvo por motivo devidamente justificado à 

chefia imediata.  

§ 4° As hipóteses descritas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, quando não 

justificadas, configurarão impontualidade, falta injustificada, falta habitual de 

assiduidade ou abandono de cargo.  

Art. 14. A retirada de processos e demais documentos das dependências 

do Tribunal dar-se-á mediante assinatura de termo de recebimento e 

responsabilidade pelo servidor e observará os procedimentos relativos à 

segurança da informação e ao manuseio de processos e documentos sigilosos 

dispostos em normativos próprios do STF, quando for o caso.  

§ 1º O servidor detentor de processos e documentos, por motivo da 

atividade em teletrabalho, deve guardar sigilo a respeito das informações neles 

contidas, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor.  

§ 2º Não devolvidos os autos ou documentos, ou, se devolvidos, 

apresentarem qualquer irregularidade, e não havendo fundada justificativa 

para a ocorrência, cabe à chefia imediata:  

I – comunicar de pronto o fato ao superior hierárquico, para adoção das 

medidas administrativas, disciplinares e, se for o caso, judiciais cabíveis;  

II – excluir o servidor do regime de teletrabalho.  

Art. 15. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) 

viabilizar o acesso remoto e controlado dos servidores em regime de 

teletrabalho aos sistemas do Tribunal, bem como divulgar os requisitos 

tecnológicos mínimos para o referido acesso.  
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§ 1º Os servidores em regime de teletrabalho poderão valer-se do serviço 

de suporte ao usuário (061-3217-3416), observado o horário de expediente do 

Tribunal.  

§ 2° O serviço de que trata o § 1º deste artigo será restrito ao acesso e ao 

funcionamento dos sistemas do Tribunal.  

Seção V 

Término do Teletrabalho 

Art. 16. O servidor que realizar atividades em regime de teletrabalho 

pode, a qualquer tempo, solicitar o retorno ao trabalho nas dependências do 

Tribunal.  

Art. 17. No interesse da Administração, a chefia imediata pode, a 

qualquer tempo, desautorizar o regime de teletrabalho para um ou mais 

servidores, justificadamente.  

Parágrafo único. A chefia imediata deve desautorizar o regime de 

teletrabalho para os servidores que descumprirem o disposto nesta Resolução.  

Seção VI 

Comitê de Gestão do Teletrabalho 

Art. 18. Fica instituído o Comitê de Gestão do Teletrabalho, responsável 

por planejar, gerir, acompanhar e avaliar o projeto-piloto de que trata esta 

Resolução. Parágrafo único. O Comitê de Gestão do Teletrabalho reportar-se-

á ao Diretor-Geral da Secretaria, inclusive com avaliações semestrais.  

Art. 19. O Comitê de Gestão do Teletrabalho será composto por 

representantes de cada uma das seguintes unidades: 

 I – Secretaria de Gestão de Pessoas;  
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II – Secretaria de Serviços Integrados de Saúde;  

III – Secretaria de Tecnologia da Informação;  

IV – Secretaria Judiciária;  

V – Assessoria de Gestão Estratégica.  

§ 1º Cabe ao titular indicar ao Diretor-Geral da Secretaria os servidores 

que atuarão como representantes de sua unidade junto ao Comitê de Gestão do 

Teletrabalho.  

§ 2º Os representantes indicados de que trata o § 1º deste artigo das 

unidades elencadas neste artigo serão designados por Portaria do Diretor-

Geral.  

Art. 20. A organização, o funcionamento e as demais competências do 

Comitê de Gestão do Teletrabalho serão regulamentadas por ato do Diretor-

Geral.  

Seção VII 

Disposições Finais 

Art. 21. Ao término do projeto-piloto, o Presidente deliberará sobre a 

continuidade e extensão do teletrabalho no âmbito do STF, amparado nos 

resultados apurados pelo Comitê de Gestão do Teletrabalho.  

Art. 22. O teletrabalho poderá ser autorizado, a critério da 

administração, de acordo com a conveniência e oportunidade, ao servidor 

afastado para acompanhar cônjuge ou companheiro (a) que foi deslocado (a) ou 

se deslocou temporariamente, por motivo justificado, para outro ponto do 

território nacional ou para o exterior, hipótese em que serão afastadas as 

exigências previstas nos artigos 8º, inciso I e 10, incisos II, III e VII.  
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Parágrafo único. O requerimento do servidor deverá ser encaminhado 

acompanhado da comprovação do vínculo (casamento ou união estável) e do 

deslocamento do cônjuge ou companheiro, contendo, ainda, manifestação 

fundamentada do gestor da unidade quanto ao interesse da administração e sua 

anuência relativamente à adoção do regime de teletrabalho durante o período 

de afastamento.  

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
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ANEXO IV 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP Nº 4 DE 26 DE ABRIL DE 2016. 

 

Institui projeto-piloto do teletrabalho no 
Superior Tribunal de Justiça. 

 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição 
conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno, considerando o art. 37 da 
Constituição Federal, a Lei 12.551, de 15 de dezembro de 2011, a Resolução STJ nº 34 
de 26 de outubro de 2012, a Portaria STJ 663 de 30 de outubro de 2012, a Resolução 
STJ/GP nº 10 de 6 de outubro de 2015, a Resolução STJ/GP nº 11 de 12 de novembro 
de 2015 e o que consta do Processo STJ nº 9.112/2016, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 

Art. 1º Fica instituída a realização de atividades da Secretaria Judiciária e do 
Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos fora das dependências do Tribunal 
pelos servidores integrantes do quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, sob 
a denominação de projeto-piloto de teletrabalho 
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§ 1º O projeto-piloto de teletrabalho ocorrerá por 1 mês. 
§ 2º As atividades executadas fora das dependências do Tribunal em razão da 

natureza do cargo ou das competências da unidade de lotação não se enquadram no 
conceito de teletrabalho. 
 

Art. 2º São objetivos do teletrabalho: 
I – aumentar a produtividade e a eficácia do trabalho no Tribunal; 
II – incentivar os servidores com vistas aos objetivos do Tribunal; 
III - economizar tempo, custo e riscos de deslocamento dos servidores até o local 

de trabalho; 
IV - contribuir para redução do consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e 

de outros recursos disponibilizados pelo Tribunal, alinhado aos princípios de 
sustentabilidade; 

V - ampliar a possibilidade de trabalho a servidores com dificuldade de 
deslocamento; 

VI - promover a melhoria da qualidade de vida dos servidores. 
 

Art. 3º A realização do teletrabalho é facultativa, a critério do titular da unidade em 
nível CJ-3 ou superior, em função da conveniência e interesse do serviço, não se 
constituindo direito ou dever do servidor e podendo ser revogada a qualquer tempo. 

§ 1º Cabe ao titular da unidade mencionado no caput indicar os servidores que 
realizarão o teletrabalho, dentre aqueles que manifestarem interesse, observadas as 
seguintes condições: 

I - acompanhamento do teletrabalho constante do Anexo I; 
II - terão prioridade os servidores com deficiência; 
III - o limite máximo de servidores em teletrabalho, por unidade, é de 40% da 

respectiva lotação, arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro 
imediatamente superior; 

IV - será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja 
atendimento ao público externo e interno. 

§ 2º As atividades desenvolvidas pelos servidores participantes do teletrabalho 
serão permanentemente monitoradas por meio de formulário mencionado no inciso I. 

§ 3º Em casos excepcionais, o presidente do Tribunal poderá autorizar o aumento 
do limite estabelecido no inciso III deste artigo por tempo determinado. 

§ 4º As unidades de saúde e de desenvolvimento de pessoas podem auxiliar na 
avaliação do perfil do servidor que mais se ajusta ao teletrabalho. 

Art. 4º É vedada a realização de teletrabalho por servidores: 
I – no primeiro ano do estágio probatório; 
II – que tenham sofrido penalidade em procedimento disciplinar nos dois anos 

anteriores à data da indicação; 
III – ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança dos 

 Grupos Direção e Assessoramento. 
Art. 5º São deveres do servidor participante do teletrabalho: 
I – providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à realização do 

teletrabalho, mediante uso de equipamentos ergonômicos e adequados; 
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II – comparecer às dependências da unidade de sua lotação, a cada período 
máximo de 15 dias, para receber instruções de serviço e apresentar resultados parciais 
e finais, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos; 

III – cumprir metas de desempenho estabelecidas; 
IV – manter a chefia imediata informada, por meio do correio eletrônico do Tribunal, 

acerca da evolução do trabalho e de eventuais dúvidas ou dificuldades; 
V – desenvolver suas atividades no Distrito Federal e deste não se ausentar, em 

dias de expediente, sem prévia autorização formal de sua chefia imediata; 
VI – atender às convocações para comparecimento às dependências do Tribunal, 

sempre que houver necessidade do serviço; 
VII – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos: 
VIII – consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico 

institucional. 
§ 1º O servidor assinará declaração, na forma no Anexo II, informando sobre as 
instalações e os equipamentos que serão utilizados para o teletrabalho. 

§ 2º O servidor participante do teletrabalho poderá trabalhar nas dependências do 
Tribunal, com aquiescência da chefia imediata, sempre que entender conveniente ou 
necessário, mantidas as metas de que trata o art. 7º. 

§ 3º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá viabilizar o 
acesso remoto e controlado dos servidores participantes do teletrabalho aos sistemas do 
Tribunal e estabelecer os requisitos tecnológicos mínimos para o referido acesso. 

Art. 6º São deveres do titular de unidade participante do teletrabalho: 
I – acompanhar o desempenho e a adaptação dos servidores na realização do 

teletrabalho; 
II – manter contato permanente com os servidores participantes do teletrabalho 

para repassar instruções de serviço; 
III – estabelecer metas e monitorar seu cumprimento; 
IV – realizar os registros de frequência no sistema de ponto eletrônico compatíveis 

ao cumprimento das metas estabelecidas. 
Art. 7º As metas de desempenho do servidor participante do teletrabalho serão, no 

mínimo, 30% superior àquelas estipuladas para os servidores que executam as mesmas 
atividades nas dependências do Tribunal. 

§ 1º O alcance das metas de desempenho equivale ao cumprimento da respectiva 
jornada de trabalho. 

§ 2º O servidor que se atrasar no cumprimento das metas de desempenho não se 
beneficiará da equivalência de jornada a que alude o § 1º. 

§ 3º A unidade participante do teletrabalho manterá rígido acompanhamento das 
metas de desempenho, com vistas aos registros mencionados no art. 6º, inciso IV. 

§ 4º O atraso no cumprimento das metas mensais por prazo superior a 5 dias úteis 
acarretará a ausência de registro de frequência, observadas as seguintes condições: 

I – o cálculo da meta mensal será feito multiplicando-se a meta diária pelo número 
de dias úteis no mês de referência; 

II – para cada descumprimento da meta diária encontrada será registrada ausência 
de um dia de trabalho; 

III – a chefia imediata poderá autorizar a compensação de atraso no cumprimento 
da meta mensal, desde que seja efetuada obrigatoriamente no mês subsequente; 
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IV – as licenças autorizadas por lei e os atestados médicos devidamente 
homologados terão o efeito de reduzir as metas na proporção dos dias úteis de 
afastamento justificado do trabalho. 

§ 5° A hipótese descrita no § 4º deste artigo, quando não justificada, configurará 
falta injustificada, podendo inclusive caracterizar inassiduidade habitual ou abandono de 
cargo. 

§ 6º O descumprimento das metas sem justificativa aceita pela chefia imediata 
acarretará a suspensão do servidor de realizar o teletrabalho. 

Art. 8º As unidades participantes, juntamente com a Secretaria de Gestão de 
Pessoas, a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica e a Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, apresentarão relatório no prazo de 45 dias ao 
diretor-geral com os resultados alcançados, a fim de subsidiar a decisão da 
Administração acerca da continuidade do teletrabalho no Tribunal. 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente do Tribunal. 
Art. 10. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 

Ministro FRANCISCO FALCÃO 
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ANEXO V 

 

ATO DA MESA Nº 192, DE 08/06/2017 

Altera o Ato da Mesa nº 24, de 2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.  

     A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas atribuições, resolve:  
 

     Art. 1º O art. 1º do Ato da Mesa nº 24, de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 

"Art. 1º ...................................................................................................  
 

§ 1º A jornada de trabalho deverá ser cumprida em dias úteis, no intervalo compreendido 
entre 8h e 19h, ressalvadas as situações de interesse da Administração e dos secretários 

parlamentares em exercício no Estado de representação do Deputado. 
...............................................................................................................  

 
§ 3º O chefe imediato, sob orientação do titular do órgão, poderá alterar o intervalo para 

cumprimento da jornada de trabalho previsto no § 1º, desde que devidamente justificado e 
limitado às 22h, salvo autorização do Diretor-Geral. 

.............................................................................................................." 

     Art. 2º O art. 2º passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 

"Art. 2º ................................................................................................  
..............................................................................................................  

 
§ 6º Caso o servidor não efetue o registro de que trata os §§ 4º e 5º, deverá solicitar a 

inserção do intervalo diretamente no sistema para validação do chefe imediato. 
..............................................................................................................  

 
§ 9º Serão computadas 5 (cinco) horas semanais em regime de sobreaviso, de acordo com 
o interesse da Administração e a necessidade do serviço, para os fins da apuração mensal 

estabelecida no § 1º, ressalvados os servidores ocupantes de cargo em comissão e os 
servidores efetivos investidos em função de confiança.  

 
§ 10 Para o Analista Legislativo, atribuição Médico ou Fisioterapeuta, aplica-se 

proporcionalmente o disposto no § 9º.  
 

§ 11 O regime de sobreaviso previsto nos §§ 9º e 10 não se aplica aos servidores que 
operam diretamente com Raios X ou com substâncias radioativas, próximo às fontes de 

irradiação.  

http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2015/atodamesa-24-6-maio-2015-780669-norma-cd-mesa.html
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§ 12 O regime de sobreaviso previsto nos §§ 9º e 10 não se aplica aos servidores que 

trabalhem em serviços de plantão ou regime de escalas.  
 

§ 13 As horas referentes ao regime de sobreaviso integram a jornada ordinária e, quando 
efetivamente trabalhadas, não geram acréscimo no banco de horas.  

§ 14 As horas não trabalhadas no regime de sobreaviso serão liquidadas ao término do 
respectivo mês e consideradas como efetivo exercício, exceto para os fins dos arts. 5º e 6º." 

     Art. 3º O art. 3º passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 

"Art. 3º Os minutos que excederem a carga horária fixada no caput do art. 1º, registrados 
biometricamente em sistema eletrônico, de forma individualizada, integrarão banco de horas 
para complementação da jornada do servidor, inclusive para os fins de que tratam os arts. 5º 

e 6º.  
 

§ 1º O banco de horas será limitado a 24 (vinte e quatro) horas mensais e a 48 (quarenta e 
oito) horas no total acumulado, salvo autorização do Diretor-Geral.  
........................................................................................................  

§ 3º O servidor que requerer aposentadoria deverá utilizar antecipadamente o saldo do 
banco de horas ou terá o usufruto processado de ofício pelo Departamento de Pessoal antes 

da publicação do ato." 

     Art. 4º Acrescenta o art. 4º-A ao Ato da Mesa nº 24, de 2015, com a seguinte redação:  
 
 

"Art. 4º-A A ausência poderá ser abonada pelo chefe imediato, desde que apresentado o 
respectivo atestado ou comprovante, a ser anexado diretamente no sistema, nas seguintes 

situações:  
 

I - reuniões, audiências ou eventos externos, todos relacionados ao trabalho; 
 

II - por motivo de comparecimento a consulta, exame ou tratamentos de saúde própria ou do 
cônjuge, companheiro, parentes de primeiro grau ou menor sob guarda;  

 
§ 1º Os abonos apresentam caráter excepcional e podem ser utilizados apenas para 

justificar ausências parciais à jornada de trabalho, observados os §§ 2º e 3º.  
 

§ 2º Os abonos com fundamento no inciso II poderão ser de, no máximo, 3 (três) horas 
diárias e 6 (seis) horas semanais.  

 
§ 3º Os abonos com fundamento no inciso II somente serão computados para completar a 

jornada diária, vedada a sua utilização para formação de banco de horas.  

§ 4º No caso do abono com fundamento no inciso I, quando não houver documento 
comprobatório, o servidor deverá registrar no sistema a justificativa detalhada do pedido, 

com a descrição da atividade desempenhada e a indicação do local, horário e data." 

http://www2.camara.gov.br/legin/int/atomes/2015/atodamesa-24-6-maio-2015-780669-norma-cd-mesa.html
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     Art. 5º O art. 5º passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 

"Art. 5º .................................................................................................  
.............................................................................................................  

§ 5º O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia ou computado como crédito no 
banco de horas, a critério da Administração, acrescido, em ambos os casos, de 50% 

(cinquenta por cento), se realizado aos sábados e dias de ponto facultativo, e de 100% (cem 
por cento), se aos domingos e feriados. 

 
§ 6º Os minutos excedentes eventualmente trabalhados em dias úteis, com exceção do 
serviço de que trata o art. 6º, não caracterizam serviço extraordinário e são computados, 

sem acréscimo, no banco de horas." 

     Art. 6º O art. 6º passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
 

"Art. 6º O serviço prestado pelos servidores ocupantes de cargo efetivo, durante sessão da 
Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional, a partir das 19h, não dependerá de 

autorização prévia do Diretor-Geral e será remunerado por hora, desde que exceda as 40 
(quarenta) horas semanais efetivamente trabalhadas e apuradas mensalmente no sistema 

eletrônico, observado o limite de 2 (duas) horas diárias.  
.............................................................................................................." 

     Art. 7º A Diretoria-Geral fica autorizada a realizar estudos para a implementação do teletrabalho 
na Câmara dos Deputados, com vistas a promover ações de otimização da força de trabalho e de 
economia de recursos materiais.  

     Parágrafo único. Para fins de que trata o caput, será instituído projeto-piloto, com duração de 6 
(seis) meses, devendo ser apresentado relatório com os dados obtidos no período e realizada 
avaliação dos resultados auferidos.  
 
     Art. 8º Este Ato entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação.  

     Sala de Reuniões, em 8 de junho de 2017. 

 

Rodrigo Maia 
Presidente 

 
Fábio Ramalho 

1º Vice-Presidente 

 
André Fufuca 

2º Vice-Presidente 

 
Giacobo 

1º Secretário 

 
Mariana Carvalho 

2ª Secretária 
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JHC 

3º Secretário 

 
Rômulo Gouveia 

4º Secretário 

  

  

JUSTIFICAÇÃO  

     O presente Ato da Mesa altera disposições sobre o controle da jornada de trabalho dos 
servidores efetivos e comissionados da Câmara dos Deputados, a fim de aprimorar os mecanismos 
relativos ao controle de frequência, à formação de banco de horas e à retribuição do serviço 
extraordinário. 

 
Alteração do Ato da Mesa nº 24, de 2015.  

     A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, resolveu, por unanimidade, baixar o Ato da Mesa nº 
192, de 2017, que "Altera o Ato da Mesa nº 24, de 2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos 
servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências.".  

     Participaram da votação os Senhores Deputados:  

     Rodrigo Maia, Presidente; Giacobo, Primeiro-Secretário; Mariana Carvalho, Segunda-Secretária; 
JHC, Terceiro-Secretário; e Rômulo Gouveia, Quarto-Secretário.  

     Sala de Reuniões, 8 de junho de 2017.  

RODRIGO MAIA  
Presidente da Câmara dos Deputados  

 
ATO DA MESA Nº 192, de 2017, que "Altera o Ato da Mesa nº 24, de 2015, que dispõe sobre a 
jornada de trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências.". 

     Em 9/junho/2017.  

     Publique-se.  

RODRIGO MAIA  
Presidente da Câmara dos Deputados. 


