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Excelentíssima Senhora Presidente 

Desembargadora ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

Campinas - SP 

 

 
Ementa: Administrativo e Previdenciário. Balcão Virtual. Necessidade de 

disponibilização de equipamentos para videoconferência, bem como de ações 

de treinamento específicas. Pedido de suspensão da implementação do Balcão 

Virtual enquanto não providas as condições de trabalho. Ausência de 

participação do sindicato na elaboração e discussão do Provimento GP-CR nº 

03/2021, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Violação ao 

princípio democrático e aos direitos de participação na tomada de decisões 

que afetem direitos da categoria. Ausência de levantamento das necessidades 

administrativas do TRT da 15ª Região previamente à edição do ato normativo.  

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO – SINDIQUINZE, CNPJ nº 

57.503.922/0001-39, com domicílio em Campinas-SP, na rua Dr. Quirino, nº 594, 

Centro, CEP 13015-080, por sua Presidência, com fundamento na Lei 9.784, de 

1999, apresenta REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, conforme segue: 

 

1. DO OBJETO 
 

O requerente congrega servidores vinculados à Justiça do 

Trabalho da 15ª Região e age para que seja adiado a implementação do Balcão 

Virtual, ordenado pelo Provimento GP-CR nº 03, de 18 de março de 2021, da 

Desembargadora Presidente e da Desembargadora Corregedora Regional, pois não 

foram fornecidos aos servidores os equipamentos para realização de 

videoconferência e sequer treinamento suficiente e adequado. 

 
Através das Resoluções CNJ nº 313/2020, 3014/2020, 318/2020 e 

322/2020, o atendimento preferencialmente virtual foi adotado no contexto das 

necessidades de distanciamento social e restrições sanitárias decorrentes da 

pandemia de coronavírus. Ocorre que em 12 de fevereiro de 2021, com a 

Resolução nº 372, o Conselho Nacional de Justiça criou a plataforma de 

videoconferência denominada Balcão Virtual obrigando todos os tribunais, exceto 

o Supremo Tribunal Federal, a disponibilizá-la para permitir o imediato contato 

com o setor de atendimento de cada unidade judiciária. 

 
Posteriormente, em 25 de fevereiro de 2021, o Tribunal Superior 

do Trabalho editou o Ato TST.GP nº 32 para regulamentar o atendimento ao 

público externo através do Balcão Virtual disciplinando a incumbência de cada 

Secretaria dos órgãos judicantes de disponibilizar o atendimento virtual mantendo 

uma plataforma de videoconferência por cada Secretaria, conforme 
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disponibilizado pelo TST, com designação de servidor em regime de trabalho 

remoto/teletrabalho 

 
Conforme leitura do artigo 4º, §2º do Provimento GP-CR nº 

03/2021, do TRT da 15ª Região, é premente a necessidade de uso de equipamento 

de videoconferência para realização do atendimento na forma como prevê a 

normativa. No entanto, o ato normativo nada dispõe sobre o quem arcará com o 

ônus dos custos de instalação operacional desse atendimento por videoconferência, 

sendo que pelos princípios da Administração Pública é o órgão público quem deve 

fornecer os equipamentos necessários para o desempenho do serviço público.  

 
Além disso, também se faz necessário ações de treinamento para 

uso das novas plataformas de implementação do Balcão Virtual. A considerar que 

não foi realizado treinamento e nem disponibilizados equipamentos de 

videoconferência a servidores, bem como pelo fato de não ter ocorrido a 

participação da entidade sindical representante da categoria na discussão e 

aprovação do Provimento GP-CR nº 03, de 18 de março de 2021, deste Tribunal, 

não restou ao requerente outra medida senão suplicar que seja suspensa a 

implementação do Balcão Virtual até que sejam providas as condições de trabalho 

que incumbem à Administração Pública, nos termos que passa a expor.  

 
2. DO DIREITO 

 

Uma vez que “é proibida a prestação de serviços gratuitos” pelo 

artigo 4º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990), 

decorre disso o dever de a Administração empregadora fornecer os meios 

necessários aos seus funcionários para a execução de suas tarefas. 

 

Com efeito, nem todos os servidores possuem os equipamentos 

para realização de videoconferências e ou mesmo a facilidade do autoaprendizado 

sobre a utilização de tecnologias de informação e comunicação para atender 

adequadamente à determinação de funcionamento imediato do Balcão Virtual.  

 
Agora, com a obrigação de virtualização do atendimento 

anteriormente realizado de modo presencial no balcão, os custos de instalação e a 

inclusão digital acarretam a adoção de providências administrativas evitando-se 

um tratamento que torne desigual o exercício das atribuições dos cargos públicos 

em discriminação aos servidores com idade mais avançada que, sabidamente, são 

um grupo com maior dificuldade de adaptação tecnológica às novas plataformas 

que vem sendo cada vez mais ampliadas com o Projeto Justiça 4.0.  

 

Ainda, evitando-se também de transferir indevidamente aos 

servidores os custos de implementação do Projeto Justiça 4.0, neste momento pelo 

funcionamento do Balcão Virtual, uma vez que os custos dos instrumentos de 

trabalho necessários para a execução de projetos da Administração do Poder 
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Judiciário podem ter o resultado prático de obrigar o servidor designado para o 

atendimento virtual a adquirir câmeras, microfones, headsets e outros 

equipamentos para poder exercer suas atribuições sob pena inclusive de estar 

sujeito a infrações administrativas.  

 

Isso sem considerar, também, que o texto do Provimento GP-CR 

nº 03, de 18 de março de 2021, não traz nenhuma ressalva quanto à produtividade 

do servidor designado para atendimento no Balcão Virtual, passando a acumular 

mais trabalho e ter de manter a mesma produtividade que de seus pares que não 

estejam designados para atendimento virtual. 

 
Esse lapso no ato normativo administrativo é prejuízo direto e 

imediato da ausência de observância do princípio democrático por não ter a 

entidade sindical participado do processo de tomada de decisão. Ao ser furtada 

essa oportunidade de participação previamente à decisão que afeta imediatamente 

toda a categoria, a Administração furtou da possibilidade da categoria o direito de 

“formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão 

objeto de consideração pelo órgão competente” previsto no art. 3º, inciso III da Lei 

nº 9.784/99. 

 
Abordando mais profundamente os fundamentos da organização 

do Estado em uma democracia representativa, o filósofo Enrique Dussel descreve 

o princípio normativo político formal-democrático como o dever de 
 

operar politicamente sempre de tal maneira que toda decisão de toda 

ação, de toda organização ou das estruturas de uma instituição (micro ou 

macro), no nível material ou no sistema formal do direito (como o ditado de 

uma lei) ou em sua aplicação judicial, ou seja, no exercício delegado do poder 

obedencial, seja fruto de um processo de acordo por consenso no qual 

possam da maneira mais plena participar os afetados (dos que se tenha 

consciência); tal acordo deve decidir-se a partir de razões (sem violência) com 

o maior grau de simetria possível dos participantes, de maneira pública e 

segundo a institucionalidade (democrática) acordada de antemão. A decisão 

assim tomada se impõe à comunidade e a cada membro como um dever 

político, que normativamente ou com exigência prática (que subsume como 

político o princípio moral formal) obriga legitimamente o cidadão. (grifou-

se)1 

 

Assim, ao não oportunizar a participação plena dos afetados pelo 

Provimento GP-CR nº 03, de 18 de março de 2021, a institucionalidade deixou de 

observar o princípio democrático, estruturante para a devida formação e aplicação 

do direito.  

 

                                                           
1 DUSSEL, Enrique. 20 Teses de política. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - 

CLASCO. Tradução: Rodrigo Rodrigues. São Paulo: Expressão popular, 2007, p. 82. 
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Não bastante, quanto ao ponto da desigualdade digital e a 

necessidade de treinamento específico, o próprio Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/2003) reconhece o direito ao exercício de atividade profissional, 

respeitadas as condições físicas, intelectuais e psíquicas dessa faixa etária 

populacional (art. 26), devendo estimular programas de profissionalização 

especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para 

atividades regulares e remuneradas (art. 27, I). 

 
Diante dessa impossibilidade física para aqueles que não possuem 

equipamentos de videoconferência, considerando-se também o compartilhamento 

familiar dos espaços residenciais, devem ser fornecidos esses equipamentos para 

que a categoria consiga atender à nova necessidade criada com a implementação 

do Balcão Virtual pelo exclusivo interesse público, não havendo como exigir do 

servidor essa transferência da responsabilidade pelo custo dos projetos de 

virtualização da Justiça. 

 
3. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer: 

 

(a) seja suspensa a implementação do Balcão Virtual no âmbito 

do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, enquanto não sejam 

disponibilizados os servidores o treinamento funcional adequado e suficiente sobre 

a plataforma a ser utilizada e não sejam fornecidos os equipamentos para 

videoconferência, possibilitando-se a opção expressa do servidor sobre o aceite do 

equipamento em comodato e da responsabilidade pelo seu bom uso; 

 

(b) seja constituída comissão com a participação da entidade 

sindical requerente para a discussão da redação do provimento sobre a 

implementação do Balcão Virtual no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região. 
 
Campinas-SP, 22 de março de 2021. 

 

 

Ivan Bagini 

Presidente do Sindiquinze 


