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Excelentíssima Senhora Presidente
Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla
Tribunal Regional do Trabalho da 15o região
Campinas-SP

PROAD 1445412020

Ementa: Constitucional e Administrativo. Coronavírus. Trabalho
Remoto. Ato Regulamentar GP no 081201,6. Auxílio Telemático.

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDBRAIS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15', REGIÃO - SINDIQUINZE, entidade de
representação sindical inscrita no CNPJ sob no 57.503.92210001-39, com sede em
Campinas-SP, na Rua Dr. Quirino, 594, Centro, por seu Presidente, ao final
assinado, endereço eletrônico presidente@sindiquinze.org.br, pede INGRESSO
DE INTERESSADO, com fulcro no inciso III e IV do artigo 9o da Lei 9.784, de
19991, conforme segue.

O requerente congrega servidores que laboram nas dependências do
Tribunal Regional do Trabalho da 15u região e teve ciência de que foi instaurado o
Procedimento Administrativo n' 1445412020 pela AMATRAXV no dia 1310712020,
versando sobre o uso institucional de telefonia móvel celular no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 15' Região. No entanto, no dia 1510512021, os pedidos
daquela entidade foram indeferidos sob argumento de eventual perda de potencial
incremento das despesas de custeio e consequente comprometimento da eficiente
execução orçamentária do presente exercício.

Com a pandemia, do novo coronavírus, vide as medidas sanitárias
tomadas paru a prevenção do contágio e combate ao COVID-I9, o trabalho remoto
passou a ser a realidade diária exclusiva de todo o contingente do TRTl5, de modo
que o acesso à internet de qualidade se tornou essencial à execução das atividades
cotidianas dos servidores do Tribunal.

1 Art. 9o: São legitimados como interessados no processo administrativo: lll - as organizaçóes e associações
representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; lV - as pessoas ou as associações legalmente
constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
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Em relação a isso, o TRT 15, de forma a auxiliar os seus servidores
nos gastos telemáticos, oferece, segundo o artigo 1o do Ato Regulamentar GP no
08t2016:

I - a disponibilização de linhas telefônicas móveis para comunicação de voz e

de dados e o fornecimento de aparelhos celulares para uso no interesse da
Administração; (alterado pelo Ato Regulamentar GP No 00312021);
II - o reembolso parcial de despesas incorridas com o uso, no interesse da
administração, de linha telefiônica móvel privada, para comunicação de voz e
dados, de magistrado ou servidor.
III - o fornecimento de dispositivo de acesso móvel à rede de dados (Modem
3Gt4G).

Segundo o Artigo 3o do ato citado, aos Desembargadores, aos
Juízes Auxiliares da Administração e aos Gestores Administrativos hâ,
concomitantemente, o reembolso parcial das despesas telemáticas no limite de
RS400,00 (quatrocentos reais) e a utllização dos beneficios supra mencionados,
enquanto aos demais servidores (não abrangidos no art. 3" do -es-o dispositivo) o
beneficio é alternativo, limitado ao fomecimento do modem 4G ou o reembolso de
até R$150,00 (cento e cinquenta reais) a título de despesas com telemática, de forma
que devem optar entre o reembolso ou o fomecimento do modem (Artigo 5. ARGp
08t20t6).

No caso, a AMATRA xv, recebeu relatos acerca do mau
desempenho - vezes até o não funcionamento - do modem oferecid,o, deixando os
servidores à mercê da exigência da devolução do item, para que, só assim, possa
optar pelo reembolso dos gastos telemáticos. A devoluçaô aindà é dificultada, visto
o fechamento das unidades judiciárias e administrativas do Tribunal, sem nenhum
expediente presencial, impedindo a devolução do equipamento.

Evidente a impossibilidade de devolução pelos Correios, vez que,
além do risco de extravio e a ausência de servidor do setor de tecnologia^ ou
patrimônio do Tribunal para receber o modem 4G, obrigar o servidor a se deslocar a
uma agência dos correios, implicaria, naquela ocasião, em sua exposição
desnecessária aos riscos trazidos pelo novo Coronavírus, vez que as unidades da
empresa pública feral estão sempre lotadas e causam aglomeiações perigosas à
integridade física do servidor.

Para substituir a necessidade de devolução, poderia, esse tribunal,
orientar o servidor a não mais usar o modem a partir do requerimento de reembolso
das despesas telemâticas, devolvendo o 

"quipu.nento 
táo logo restabelecida a

atividade presencial. Bem como o setor competente do Tribunal loderia, ao receber
a opção do magistrado pelo auxílio telemática, solicitar à empresa de telefonia
móvel a desativação imediata do modem 4G, e o equipamento disativado também
seria devolvido com o retorno às atividades presenciáis.
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Este pleito busca a efetiva aplicação do direito garantido no Ato
Regulamentar GP n' 0812016 em período absolutamente excepcional, em franco
interesse do serviço público, uma vez que os servidores desse Tribunal exercem
seus trabalhos exclusivamente de forma remota, em sua propria residência e com
uso não apenas da propria conexão à internet, mas, também, de energia elétrica,
móveis e outros utensílios, adquiridos ou financiados com recursos próprios. O ônus
da atividade não pode ser transferido ao servidor.

Os servidores representados pelo SINDIQUINZE, paÍa realizarem
de forma efrcaz as audiências e reuniões, com transmissão ao vivo de vídeo e de

áudio, necessitam de uma boa conexão de internet, não alcançada com o modem
disponibilizado. A fim de alcançar a essas exigências de conexão os servidores
tiveram de melhorar seus pacotes contratados de internet banda larga, fixa ou
móvel. Em suma, passaram a pagar mais, e com recursos próprio, para laborarem
com condições mínimas para o cenário home ffice.

Evidencia-se que, é dúbio o fundamento utilizado na respeitada
decisão que indeferiu o pedido da AMATRAXV sob argumento de eventual perda
de potencial incremento das despesas de custeio e consequente comprometimento
da eficiente execução orçamentária do presente exercício. Isso porque, é evidente a

drástica redução das despesas de ág:ua e energia elétrica nos õruns e prédios
administrativos ou judiciais do Tribunal.

Outro problema reside no texto da declaração que deve ser firmada,
pelos servidores, em formulário padrão no PROAD que tem por objeto a solicitação
do reembolso do auxílio telemático. Ao exigir que o servidor declare que o valor
discriminado será relativo ao "uso de linha telefônica móvel privada" para
comunicação de dados, 66exclusivamente" no interesse da administração.

Evidente que ao trabalhar em sua residência, nem sempre o servidor
faz uso de internet decorrente de "linha teleflônica móvel", pois pode optar por
outros serviços com entrega superior de dados, seja por rádio, fibra, entre outros. E,
por se tratar de um serviço contratado, inicialmente, para atender fins pessoais, por
óbvio não se pode exigir do servidor que esse plano seja usado "exclusivamente no
interesse da administração". Não existe razão congruente que evidencie a
necessidade de o servidor contratar outro plano para ser usado apenas para as
atividades profi ssionais.

Ademais, o Tribunal não reembolsa todas as despesas dos
servidores com o serviço home ffice. Se o uso fosse exclusivo para o serviço,
caberia a Administração reembolsar integralmente as despesas dos servidores tidos
no interesse exclusivo do serviço, bem como deveria ser contados os gastos com



ffi§ffi§ilüffiffiffiffiffiffi
"@.

§ltt§{c 7otxt$§tn$DofiÉ§prJâuc{§F§ü§§Àt§Í}lJu§Ttç*i}üT§À§ÀL}ioü*1§}§t§tio r§§sâ{I{§

energia elétrica. No entanto, o auxílio é parcial e limitado, no caso dos servidores
não citados no artigo 3'(ARGP de 08/2016) a RS 150,00 (cento e cinquenta reais).

O auxílio telemático era e, em certa medida, ainda é essencial ao
trabalho, devido a isso deve ser prioridade da Administração facilitar o acesso ao
beneficio para quem usa a internet de sua própria residência a seu encargo de custos
e a serviço do Tribunal. Dessa forma, cabe questionar arazáo pela qual as sobras do
orçamento já citadas, diante da drástica redução das despesas decorrentes apenas do
trabalho presencial, não podem ser remanejadas para custear o trabalho tele
presencial.

Dessa forma, o SINDIQUINZE intervém, neste feito, de forma a
garantir o tratamento isonômico entre os representados pela AMATRAXV e os
substituídos pelo Sindicato, vez que os servidores, assim como os magistrados deste
Eg. TRT da 15' Região, também tiveram gastos com provedores de internet, para
poder realizar suas atividades em trabalho remoto.

2. PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

(a) a sua admissão na qualidade de interessado no feito, para que
the seja facultado a realizaçáo de manifestação em todas as fases do processo, bem
como acompanhamento de todas as decisões proferidas;

(b) em seguida, a RECONSIDERAÇÃO aa respeitável decisão
exarada pela douta Presidência em I 3.5.2021, que acabou por indeferir os pleitos da
AMATRA XV, a fim de que seja, efetivamente, permitido o uso concomitante do
modem (caso fornecido) e recebimento do reembolso com gastos telemáticos,
estendendo-o aos servidores não referidos no Art. 3o do Ato Regulamentar GP no
0812016, alterando-se o texto do art. 5o do Ato Regulamentar GP no 0812016
também em razáo do interesse da Administração e não no interesse "exclusivo"
desta última;

(c) sucessivamente, caso não reconsiderada nos moldes acima,
requer seja estendido aos servidores o reembolso do auxílio telemática, enquanto
perdurar a suspensão das atividades presenciais, sem a exigência prévia de
devolução do modem (caso fornecido), podendo ser solucionado pela desativação
do dispositivo, afastando-se o argumento do "potencial incremento das despesas de
custeio e consequente comprometimento da eficiente execução orçamentária do
presente exercício";

(d) que haja alteração do texto da declaração constante do
formulário padrão disponibilizado no sistema PROAD do Tribunal para reembolso
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do auxílio telemática, a fim de que o servidor declare que: o valor discriminado é
relativo ao uso de serviço privado de telefonia ou acesso à internet, fixa ou móvel,
paÍa a comunicação de voz, imagem e dados, no interesse da administração ou do
serviço, sem a expressão "exclusivo";

(e) a alteração do Ato Regulamentar GP no 0812016 para incluir o
pagamento do auxílio telemática não apenas na hipótese de uso de telefonia móvel,
mas também de serviço fixo ou residencial de acesso à internet, por qualquer que
seja a tecnologia empregada;

(0 a majoração do limite mensal de reembolso parcial, não
cumulativo, para R$400,00 (quatrocentos reais) aos servidores do TRT15, em
isonomia aos Desembargadores, Juízes Auxiliares da Administração e Gestores
Administrativos, alem de se mostrar tal valor de acordo com a necessidade de um
serviço de boa qualidade e congruente com os atuais preços praticados no mercado;

(g) sucessivamente, caso indeferido o pleito do item anterior, seja
reajustado o valor do reembolso do auxílio telemática para indicar o pagamento ou,
se não pago, seja implantado na modalidade de reembolso, 
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moldes que requerido pela AMATRAXV;

(h) em qualquer das hipoteses acima descritas, seja deferido o
pagamento desde a data do início do regime compulsório de trabalho remoto pelos
servidores, com a quitação dos valores retroativos;

Campinas.24 de novembro de202l.

Presidente do SINDIQUINZE
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