
PROAD 29330/2022

Trata-se do Ofício nº 45/2022-TRT15 (doc. 1), do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da
15ª Região - SINDIQUINZE, requerendo a alteração dos horários de expediente em toda a 15ª Região, em razão da
participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022.

Solicita que seja fixado o expediente e adotadas as definições do E. TRT da 2ª Região na Portaria GP/CR n. 5 de 11 de
outubro de 2022.

Muito embora esta Presidência entenda e compartilhe do interesse geral no evento esportivo em apreço, é certo que, para
a fixação de horário especial de expediente interno e atendimento ao público em todas as unidades judiciárias e
administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol
durante a Copa do Mundo de 2022, já foram consideradas a preocupação com a mobilidade de todos os magistrados,
servidores, membros do Ministério Público do Trabalho, advogados, demais colaboradores e jurisdicionados, a
necessidade de prévia organização das pautas de audiência e sessões e de comunicação de atos processuais, além da
inexistência de prejuízo aos jurisdicionados, proporcionada pela possibilidade de reposição de trabalho a critério do
respectivo gestor da unidade e pelo Sistema de Plantão Judiciário.

Além disso, os horários foram estabelecidos de modo a assegurar a continuidade e regularidade dos serviços prestados na
15ª Região e a correspondente fixação foi precedida de estudos realizados a partir de Portarias editadas por esta Corte em
Copas do Mundo anteriores e das medidas adotadas por outros Tribunais.

Entende-se, ademais, não haver justificativa para a adoção dos horários estabelecidos pela 2ª Região, que abrange a
Grande São Paulo, cuja realidade destoa significativamente da 15ª Região, como é de conhecimento geral.

Portanto, considerando que a Portaria GP-CR 8/2022 foi publicada em 15 de agosto de 2022 com base em fundamentos
então oportunos, entendo por não ser viável a sua alteração neste momento.

Indefiro.

Dê-se ciência dos termos deste despacho ao sindicato requerente e, no silêncio, ao arquivo.

 

Campinas, 22 de novembro de 2022.

 

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA

Desembargadora Presidente do Tribunal
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