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URGENTE 
Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Romeu Gonzaga Neiva 

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

Brasília – DF 

 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, 

entidade de representação sindical, inscrito no CNPJ sob o nº 26.446.781/0001-36, com 

sede em Brasília – DF, no SDS, Edifício Venâncio V, salas 110 a 114, vem, por seu 

Coordenador-Geral, com fulcro no artigo 5º, XXI, da Constituição da República, e na Lei 

9.784, de 1999, apresentar REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, pelas razões de 

fato e de direito que passa a expor.  

 

I – LEGITIMIDADE 

 

 O requerente é entidade sindical que congrega servidores do Judiciário e do 

Ministério Público da União e pretende ver assegurado o direito dos seus substituídos ao 

pagamento administrativo de passivos oriundos de decisões judiciais transitadas em 

julgado, de créditos adquiridos no corrente ano e de retroativos relativos a despesas de 

exercícios anteriores com pessoal, observada a disponibilidade orçamentária, diante das 

razões de fato e direito abaixo declinados. 

 

 O Sindicato está legitimado para o procedimento em testilha, uma vez que 

representa judicialmente e extrajudicialmente os interesses da categoria profissional em 

questão, nos moldes previstos no artigo 8º, inciso III da Constituição Federal, que dispõe: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

(...) 

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

 

II. FATOS E FUNDAMENTOS DO PEDIDO 

 

Durante a atual pandemia, o regime de teletrabalho tornou-se obrigatório e, 

sua exceção, foi o trabalho presencial, gerando uma economia considerável para os cofres 

públicos, em particular aos órgãos do Poder Judiciário e do MPU. 
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  A despeito das incertezas que permeavam esse contexto de instituição do 

trabalho remoto e de outras medidas que foram adotadas, observou-se que a atuação do 

Poder Judiciário e do Ministério Público da União foi muito além e surpreendeu 

positivamente com:  

 

1- Expressivo aumento da produtividade;  

2- Dedicação às atividades em qualquer lugar e horário;  

3- Economia de recursos públicos;  

4- Desmobilização de instalações e prédios;  

5- Realocação da força de trabalho; 

6- Economia de tempo gasto com deslocamentos; 

7- Maior concentração para tarefas de alta complexidade; 

8- Menos impactos ambientais. 

 

Importante consignar a conclusão de vários tribunais nacionais e órgãos do 

MPU, dentre eles o STJ, onde constatou-se a redução de gastos e consequente economia 

expressiva aos cofres públicos. Comprova-se: 

 

 

STJ 

Balanço mostra redução de gastos do tribunal com trabalho remoto 

(...) 

De janeiro a abril deste ano, o STJ gastou 16,76% menos com energia, água, papel, 

combustível e demais insumos monitorados. Em relação à água, houve uma redução de 

consumo em 53,68%. Com a maioria dos servidores atuando no regime do trabalho 

remoto, outro item que apresentou significativa economia foi o serviço de impressões 

em papel – reduzido em 72,78%. O uso de transporte também foi economizado: os 

veículos do tribunal rodaram 58,93% menos em quilometragem.  

Segundo o presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, apesar dos desafios 

enfrentados por todos durante a pandemia, o trabalho remoto despontou como uma 

alternativa positiva para dar continuidade à prestação jurisdicional com o bônus da 

economia de recursos públicos. 

Para Noronha, ao registrar produtividade sem perda de qualidade na prestação dos 

serviços do tribunal, aliada à racionalização de despesas, o STJ contribui para um 

esforço coletivo do poder público de economizar recursos em tempos tão difíceis. 

“A pandemia provocou rápidas transformações em nossa rotina de trabalho. O esforço 

para manter um tribunal como o STJ funcionando foi de todos. Constatar que, além da 

produtividade, conseguimos uma economia significativa em recursos é muito 

gratificante”, avalia Noronha. 

O presidente ressalta que os números positivos mostram que o tribunal tomou medidas 

acertadas no combate ao coronavírus, e os dados só não são mais expressivos porque 

apenas um terço do período estudado ocorreu no regime de trabalho remoto, adotado 

pelo tribunal em 19 de março. 

(...) – http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-tem-

reducao-de-gastos-com-trabalho-remoto.aspx 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-tem-reducao-de-gastos-com-trabalho-remoto.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-tem-reducao-de-gastos-com-trabalho-remoto.aspx
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TST economizou R$ 4,4 milhões com trabalho remoto no primeiro semestre 

 

O Tribunal reduziu despesas com energia elétrica, água, impressão, papel, passagens 

aéreas e combustível no período de pandemia. 

15/07/20 – O Tribunal Superior do Trabalho economizou, no primeiro semestre de 2020, 

mais de R$ 4,4 milhões com energia elétrica, água, impressão, papel, diárias e passagens 

aéreas. A redução de despesas é resultado da adoção, desde 20/3, do teletrabalho, após a 

suspensão dos serviços presenciais na maioria dos setores. A economia, neste primeiro 

semestre, foi de R$ 4.448.750,07.  

(...) 

Economia 

De acordo com os dados do Núcleo Socioambiental do Tribunal relativos ao primeiro 

semestre de 2020, o consumo de papel teve redução de 60% em relação ao primeiro 

semestre de 2019 (de 5.803 para 2.316 resmas), o que permitiu uma economia de R$ 

44.161.  

Os gastos com água e esgoto apresentaram redução de 34,4% – foram de 15.558 m³ 

consumidos e R$ 370 mil gastos no primeiro semestre de 2019 para 10.189 m³ e R$ 257 

mil em 2020. A economia foi de R$ 113.359. Com energia elétrica, foram economizados 

R$ 782.516. O consumo caiu 28,8% (de 3.603.057 kWh em 2019 para 2.563.814 kWh em 

2020).  

Outras contas também foram reduzidas. É o caso da telefonia fixa, cuja redução chegou a 

49,8%, com economia de R$ 17.894; dos copos descartáveis, cuja redução de 72% 

representa 825 mil copos a menos e economia de R$ 17.909; e de embalagens plásticas 

descartáveis, cujo consumo foi reduzido em 66% (1.524 unidades a menos), economizando 

assim R$ 1.410.  

De acordo com outros dados da Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Tribunal, a 

economia é ainda maior quando se avalia a diferença de gastos com passagens e diárias. Se 

comparados os primeiros semestres de 2019 e de 2020, neste ano, houve economia de R$ 

1.032.100 com passagens e de  R$ 2.439.398 com diárias. 

Combustíveis 

Em relação aos combustíveis utilizados na frota do TST, o consumo de gasolina apresentou 

redução de 62% (29.456 litros a menos), e o de diesel caiu 65% (17.191 litros a menos). Os 

gastos, em reais, não são contabilizados no relatório ambiental. Porém, de acordo com 

dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor 

médio atual da gasolina é de R$ 4,06/L, e do diesel é de R$ 3,14/L, o que resultaria em uma 

economia aproximada de R$ 173 mil.  

O valor total economizado pelo Tribunal, considerando também os combustíveis, superaria 

R$ 4,6 milhões. Contudo, este número não foi contabilizado, por se tratar de uma 

estimativa. 

Confira os dados mensais informados ao CNJ, do período de janeiro a maio de 2020.  

https://www.tst.jus.br/noticias/-

/asset_publisher/89Dk/content/id/26569542#:~:text=A%20economia%20foi%20de%20R,.

814%20kWh%20em%202020). 

 

 

 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/documents/5824781/17212877/Dados_parciais_Maio_2020.pdf/2ed8396d-cedf-7f88-95ba-76c322148833?t=1593532158516
https://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/26569542#:~:text=A economia foi de R,.814 kWh em 2020
https://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/26569542#:~:text=A economia foi de R,.814 kWh em 2020
https://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/26569542#:~:text=A economia foi de R,.814 kWh em 2020
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TJDFT economiza R$ 10 milhões com trabalho remoto durante a pandemia 

por ACS — publicado 3 meses atrás 

Levantamento feito pelo TJDFT revelou que a adoção do teletrabalho extraordinário, 

como medida preventiva de redução do contágio do novo coronavírus, gerou uma 

economia de R$ 10.628.103,55 no orçamento do órgão, no período de março a julho 

deste ano. 

Os dados referem-se ao custeio de materiais de escritório, impressões, energia 

elétrica, água, combustível, correios, 4ervisse desk, manutenção veicular e também 

aos contratos de serviços de limpeza, atendentes, copeiragem, gráfica e estagiários. 

Grande parte desses contratos é monitorada por meio do Plano de Logística 

Sustentável do Tribunal, que fornece subsídios para o Plano de Contratação Anual do 

Judiciário local. A economia reflete a redução dos consumos. Ao comparar dados do 

mesmo período em relação ao ano anterior, verifica-se, por exemplo, que a queda no 

consumo de água (m³) foi de 50%, enquanto o consumo de materiais de escritório foi 

reduzido em 78%. 

Os processos judiciais e administrativos, em formato eletrônico, permitiram a 

manutenção da maior parte das atividades sendo realizada a distância, com a 

consequente desocupação dos prédios. As estatísticas processuais demonstram que a 

produtividade foi mantida, com exceção dos casos nos quais não é possível atuar em 

formato virtual. Esses dados configuram cenários de eficiência do trabalho remoto e o 

comprometimento dos magistrados e servidores com a entrega de valor público à 

sociedade, inclusive com otimização de custeios. (...) 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-economiza-

r-10-milhoes-com-trabalho-remoto-durante-a-pandemia  

 

Desde muito, o poder aquisitivo dos servidores do judiciário e do MPU foi 

demasiadamente achatado, considerando a falta de recomposição salarial e a galopante 

inflação ocorrida no País, fato que se agravou com o surgimento da Pandemia. 

 

Desta forma, mostra-se indiscutível a necessidade deste órgão utilizar de 

toda a economia realizada durante a Pandemia para quitar administrativamente valores 

devidos aos seus servidores, observada a disponibilidade orçamentária. 

 

Para tanto, relacionamos passivos reconhecidos judicialmente, com 

decisão transitada em julgado, desde muitos anos. Como por exemplo: Quintos – 

processo judicial nº 2005.34.00.012112-9; RRA – Processo judicial nº 32789-

86.2011.4.01.3400; auxílio creche – Processo judicial nº 2005.34.00.032759-4; dentre 

outros. 

 

Além disso, os valores economizados durante a pandemia podem ser 

utilizados para o pagamento administrativo de passivos relativos a créditos adquiridos no 

corrente ano e de retroativos relativos a despesas de exercícios anteriores com pessoal, 

tais como: passivos relativos a PSSS sobre adicional de qualificação, PSSS sobre a GAS, 

licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, abono de permanência, entre outros. 

 

 

 

 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-economiza-r-10-milhoes-com-trabalho-remoto-durante-a-pandemia
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-economiza-r-10-milhoes-com-trabalho-remoto-durante-a-pandemia
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Ante o exposto, considerando as razões acima aduzidas, requer-se de 

Vossa Excelência que adote as providências administrativas necessárias no âmbito 

deste órgão para o pagamento de passivos devidos aos servidores, com os valores da 

economia gerada no período da pandemia.  

 

 

Termos em que pede e espera deferimento 

  

Brasília – DF, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

        

                                    JOSÉ RODRIGUES COSTA NETO 

                                           COORDENADOR-GERAL                              

 
 

 


