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Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

  

  

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

Nome: Fausto Martin De Sanctis  

Cargo: Desembargador Federal  

Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região  

Cidade/UF: São Paulo - SP  

   

Síntese da prática:  

Adoção de Teletrabalho ou trabalho remoto ou home office pelo Gabinete 

com Termo de Adesão e Cancelamento do Vale-Transporte Título:  

Ordem de Serviço com Termo de Adesão Categoria:  

Boas práticas do magistrados da Justiça Federal  

Descrição até 4.000 caracteres: (Obs: 3995, com espaços, e 3412 sem):  

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2014 (Teletrabalho) Art. 

1º (Trabalho remoto e prorrogação).  

Art. 2º (Termo de Adesão).  

Art. 3º (Trabalho remoto abrange a atividade em local diverso do gabinete).  

Art. 4º (Facultatividade do trabalho remoto).  

Art. 5º (Objetivos):  

I – promover meios para atrair, motivar e comprometer os servidores com os objetivos do 

gabinete;  

II – economizar tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;  

III – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento;  

IV – possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;  

V – angariar dados para aferir a possibilidade de extensão da implantação do trabalho 

remoto no gabinete. Art. 6º (Até 06 servidores).  

Art. 7º (Desempenho fora das dependências do gabinete as atividades cujo desenvolvimento 

demandarem maior esforço individual e menor interação com outros servidores).  

Art. 8º (Meta mensal - 15%).  

§Ú. (férias – proporcionalidade da produtividade).  

Art. 9º (Chefia gerenciará a rotina de trabalho).  

§Ú. (Registro no livro de ponto pela chefia).  

Art. 10. (Descumprimento do prazo fixado).  
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Art. 11. (O trabalho remoto equivalerá à jornada de trabalho).  

DOS DIREITOS DO SERVIDOR  

Art. 12.  

I – deixar de comparecer no expediente, a não ser quando lhe for solicitado, nos dias de 

trabalho remoto;  

II – computar como dias efetivamente trabalhados o período de trabalho remoto;  

III – continuar enquadrado no sistema de metas e bonificações do gabinete já existente; 

IV – usar o tempo da forma que lhe convier nos dias de trabalho remoto;  

V – solicitar, previamente, o retorno ao trabalho nas dependências do gabinete.  

DOS DEVERES  

Art. 13.  

I – cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estipulada, mantida a qualidade do 

trabalho, devendo, para tanto, providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à 

realização do trabalho remoto, bem como o transporte dos processos para sua residência e 

desta para o TRF 3ª Região, se for o caso;  

II – desenvolver suas atividades em São Paulo, não podendo se ausentar, em dias de 

expediente, sem autorização prévia formal de seu superior, além de trabalhar uma vez por 

semana no gabinete para entrega e retirada do trabalho, lançamento de decisões no 

GEDPRO, triagem de processos, bem como para cumprir escala de atendimento ao balcão;  

III – providenciar a guarda dos processos em local adequado e seguro, se for o caso, 

além de proceder à devolução dos autos de imediato e atender às convocações para 

comparecimento às dependências do TRF 3ª Região, sempre que houver necessidade do 

gabinete, interesse da administração ou dos litigantes;  

IV – manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos, bem como 

consultar diariamente sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional; V – 

manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem dirigida à caixa postal de 

correio eletrônico do gabinete, acerca da evolução do trabalho, bem como para indicar 

eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu 

andamento, bem ainda registrar o trabalho desenvolvido no sistema GEDPRO, para fins de 

monitoramento e controle do trabalho remoto.  

(...)  

Art. 17. A chefia imediata deverá informar ao setor responsável pela concessão do 

valetransporte, no mês subsequente, a quantidade de dias efetivamente comparecidos no 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelos funcionários que tenham aderido ao trabalho 

em regime remoto.  

Art. 18. (Relatório).  

Parágrafo Único. (Submetido ao Desembargador Federal).  

  

Anexo I TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA  

Eu,__, RF __, tomei ciência do inteiro teor da Ordem de Serviço n.º (...).  
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Nos termos do artigo 12, inciso I, adiro voluntariamente à realização do trabalho remoto. 

Informo que providenciarei as estruturas física e tecnológica necessárias à realização das 

atividades, sem quaisquer ônus para a Administração Pública, já que também atende ao 

meu interesse.  

Declaro, pois, estar ciente dos deveres, obrigações e direitos constantes da referida Ordem 

de Serviço. São Paulo,...  

Assinaturas  

  

  

A síntese deverá conter as especificações abaixo:   

1. Período de atividade da prática e os principais objetivos; R. Desde a 

sua implementação (em 14.02.2014) até a presente data.  

2. Principal inovação da prática;  

R. Foi o primeiro gabinete a decidir pelo trabalho remoto (home office), 

com o consequente cancelamento do vale-transporte e com a obrigação de 

assinatura de um Termo de Adesão para inibir futuras demandas judiciais 

contra a União para ressarcimento.  

3. Recursos e instrumentos utilizados;  

R. Adoção de Ordem de Serviço e acompanhamento pelo computador. 

Uso do “word” e cola no sistema que faz decisões judiciais (Gedpro) e e-

mails (para controle administrativo).  

4. Houve parceria como alguma instituição ou entidade; R. Não houve 

necessidade de parceria.  

5. Valores gastos para a implantação da prática; R. Praticamente nenhum.  

6. Houve propagação da prática para outra unidade ou setor do 

judiciário;  

R. Sim, outros gabinetes adotaram a Ordem de Serviço já que solicitaram 

a cópia daquela aqui implementada, como também houve o mesmo pedido 

por parte do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.  

7. A prática contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça;  

R. Sim, já que tem possibilitado aumento sensível da produção de 

minutas de decisões judiciais (fixada de no mínimo em 15% sobre as metas 

de produção já fixadas, mas obtenção de 18,59% a mais), com a satisfação 

do servidor público (que frequentemente perdia tempo e dinheiro relevantes 

de deslocamentos) e da boa administração da justiça (ganha o jurisdicionado 

pelo estabelecimento de via mais célere de prestação jurisdicional). Além 

disso, evita gastos da administração pública com energia, vale-transporte, e 

responsabilidade civil.  

8. Anexar fotos e link de vídeos relacionados à prática (facultativo).  

R. Primeiro Relatório da Produtividade que continua alta e, em 

consequência, Normas de Prorrogação:  
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RELATÓRIO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO REMOTO NO  

GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, NO 

PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 São Paulo, 15 de 

maio de 2014.  

1.  Servidores que aderiram ao trabalho remoto  

 Durante o mês de fevereiro de 2014, aderiram voluntariamente ao trabalho 

remoto, os servidores abaixo especificados:  

1. – RF 2770   

2. – RF 2920   

3. – RF 3276   

4. – RF 3569  

 No mês de março de 2014, a servidora Angélica Rodrigues Macedo deixou de 

participar do trabalho remoto, em razão de ter férias a serem gozadas nos meses 

de março e abril.   

 Nos meses de março e abril, permaneceram em regime de trabalho remoto os 

servidores Roberta Cristina Ligório, Ricardo Guilherme dos Santos e Adriano 

Wellington Aniceto.  

2.  Metas   

 O gabinete possui um sistema de metas individualizadas, em razão da 

complexidade da matéria, que estavam fixadas da seguinte forma para cada um 

dos servidores envolvidos no trabalho:  

1. RF 2770 (pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) – 75 

decisões monocráticas ou 65 decisões monocráticas + 18 agravos ou embargos 

de declaração;  

2. RF 2920 (revisão) – 80 decisões monocráticas ou 70 decisões monocráticas + 

20 agravos ou embargos de declaração;  

3. RF 3276 (aposentadoria por tempo de serviço/contribuição) – 55 decisões 

monocráticas ou 50 decisões monocráticas + 15 agravos ou embargos de 

declaração  

4. RF 3569 (aposentadoria por tempo de serviço/contribuição) – 55 decisões 

monocráticas ou 50 decisões monocráticas + 15 agravos ou embargos de 

declaração.  

3.  Análise individualizada da produção no regime de trabalho remoto   

 Os resultados obtidos estão abaixo discriminados nas tabelas individualizadas em 

relação a cada servidor:  

4.  Resultados  

 O aumento médio da produtividade dos servidores envolvidos no trabalho remoto 

foi de 18,59%, no trimestre considerado.  
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 Restou superada a meta de aumento de produtividade fixada no percentual 

mínimo de 15%, nos termos do artigo 7º da Ordem de Serviço n.º 01/2014.  

 Os servidores mostram-se satisfeitos e motivados para a realização do trabalho 

remoto.   

Chefe de Gabinete  

 

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2014 – GABINETE DO DESEMBARGADOR 

FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS  

Estabelece normas para a prorrogação de teletrabalho no âmbito do gabinete, com  
vistas à sua eventual regulamentação.   

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL  

FAUSTO DE SANCTIS, no âmbito de suas atribuições legais e regimentais, e:  

CONSIDERANDO as conclusões do relatório que revelam maior  

satisfação dos servidores envolvidos e aumento da produtividade;  

CONSIDERANDO o volume, as metas do CNJ e a necessidade de  

promover meios para otimização dos trabalhos, aumento da produtividade do gabinete e 

propiciar melhor qualidade de vida aos servidores;  

CONSIDERANDO as experiências do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (Resolução n.º 92, de 28 de maio de 2013) e do Tribunal Superior do Trabalho 

(Resolução Administrativa n.º 1499, de 1º de fevereiro de 2012), dentre outros Órgãos;  

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de dados para aferição de  

vantagens e desvantagens, com a finalidade de eventual regulamentação do trabalho 

remoto;  

CONSIDERANDO as vantagens e benefícios advindos do trabalho  

remoto para a administração, para o servidor, para os litigantes e para sociedade;  

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência, previsto no  

artigo 37 da Constituição Federal;   

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.551, de 15 de dezembro de 2011,  

reconhece a equiparação dos efeitos jurídicos do trabalho realizado a distância com 

aqueles decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação pessoal e 

direta;  

RESOLVE:  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º Prorrogar a realização do trabalho remoto, por mais 03 (três)  
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meses, nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Ordem de Serviço n.º 01/2014.  

Art. 2º A realização da segunda fase experimental do trabalho remoto  

deverá observar as disposições previstas nesta Ordem de Serviço.   

Parágrafo único. Para a prorrogação da realização do trabalho remoto  

deverão os interessados firmar idêntico Termo de Adesão, nos moldes já estabelecidos.  


