CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES
MESTRADO PROFISSIONAL EM INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA

A IMPLANTAÇÃO DO TELETRABALHO NO ÂMBITO DO
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE DOS
BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL NO TJPE

Recife-PE
2020

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA

A IMPLANTAÇÃO DO TELETRABALHO NO ÂMBITO DO
PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE DOS
BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL NO TJPE

Dissertação apresentado para Defesa no âmbito
do Programa de Mestrado Profissional em
Inovação e Desenvolvimento do Centro
Universitário dos Guararapes – UNIFG.

Orientadora: Profª. Drª Waléria Guerreiro Lima.
Coorientador: Prof. Dr. Luiz Filipe Alves Cordeiro.

Recife-PE
2020

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA

Folha de Aprovação nº85 - Defesa de Dissertação
Discente: Maria de Fátima Alves da Silva

Matrícula: 201806696

Título da Dissertação: A IMPLANTAÇÃO DO TELETRABALHO

NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO: UMA
ANÁLISE

DOS

BENEFÍCIOS

AO

MEIO

AMBIENTE

SUSTENTÁVEL NO TJPE
Orientador: Professora Dr.ª Waléria Guerreiro Lima
Membros da comissão julgadora:
Professora Dr.ª Juliana Gonçalves de
Araújo – Vogal Professor Dr. Luiz Filipe
Alves Cordeiro – Vogal Professora Dr.ª
Waléria Guerreiro Lima – Presidente
Coeficiente de rendimento:

9,4

SIM

NÃO

Cumprimento de 24 créditos:
Aprovação em Qualificação:
Entrega de artigo em formato de
publicação: Aprovação na Defesa de
Dissertação:
85º Defesa de Dissertação - Data da Defesa: 21 de julho de 2020
MATRÍCULA

201806696

DISCENTE

Maria de
Fátima
Alves da
Silva

MÉDIAS PARCIAIS
MÉDIA GLOBAL

DISCIPLINA 2018.2
Metodologia Qualitativa
- 60h
Seminários de
Dissertação - 30h
Pessoas, Liderança e
Gestão da Mudança 30h
Inovar No Ensino:
Histórias Em
Quadrinhos, Animações
E Cinema Associadas
As Novas Tecnologias 30h

NOTA
9,5
8,9

DISCIPLINA 2019.1
Metodologia
Quantitativa - 60h
Inovação e
Desenvolvimento - 30h

9,5

Gestão do Capital
Humano - 30h

10

Pesquisa Documental
nas Cidades: Aspectos
Culturais, Sociais,
Comportamentais e de
Gestão - 30h

9,5
9,4

NOTA DISCIPLINA 2019.2
9,5
9,8

Pensamento Crítico e
Escrita Acadêmica 30h

8

10

10

Sustentabilidade
aplicada a prédios
públicos - 30h

9,8
Carga Horária Total: 360h

Jaboatão dos Guararapes, 21 de julho de 2020 Mestrado Profissional
em Inovação e Desenvolvimento

NOTA

10

9

Aos meus pais, Milton Alves da Silva e Maria da Conceição da Silva (in
memoriam), pelo esforço e dedicação, que sempre dispuseram aos seus filhos a fim de
que nunca nos faltasse o alimento diário, o teto, construído com suor de seus rostos,
para nos acolher, a educação escolar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e a
fé em Deus para nos guiar. A eles todo meu respeito, amor e eterna gratidão.

AGRADECIMENTO

A decisão de fazer um mestrado depois de muito tempo afastada das cadeiras de
uma faculdade, é no mínimo um grande desafio. É desafiar a idade que já não nos
favorece e os limites que ela nos impõe, é ter a consciência de que nos exigirá tempo,
dedicação, perseverança e uma dose enorme de esforço, disciplina e dedicação. Todos
esses pontos estratégicos só nos serão possíveis com as bênçãos e proteção de Deus,
então a Ele dirijo o meu primeiro e especial agradecimento, sem o Senhor Meu Deus
nada disso seria possível!
Muitos fizeram parte dessa desafiadora e grande jornada, e de forma muito
especial meu filho, Raphaell Alves, minha fortaleza nos momentos de dúvidas e
incertezas, meu porto seguro e refúgio quando me faltavam forças para seguir. Filho
você foi peça importante e fundamental nessa caminhada, e, nesse momento, quero te
agradecer por todo apoio, ajuda, paciência, compreensão e estímulo dedicados à sua
mãe nesse percurso. Deus continue te abençoando e guiando seus passos.
Dra. Waléria Guerreiro Lima, minha orientadora, agradeço por toda atenção e
pelas orientações e ponderações que me foram dadas, as quais me indicaram o caminho
certo a seguir na construção deste trabalho. Agradeço ainda, pela compreensão diante
das dificuldades encontradas pelo caminho, que de forma positiva contribuíram para a
realização do mesmo.
Ao Dr. Luiz Filipe Alves Cordeiro, meu coorientador, também dirijo os meus
agradecimentos pela paciência, pelas ponderações e orientações que me foram dadas, e,
serviram para aprimorar o trabalho aqui abraçado.
Dirijo, de igual modo, o meu sincero agradecimento a Dra. Juliana G. Araújo,
coordenadora e professora, por todo apoio e orientação que me foram dados ao longo do
curso, bem como na construção deste trabalho, os quais serviram para embasar e
fortalecer o desenvolvimento do mesmo.
Jafa Pedrosa, amiga, irmã e comadre, companheira de graduação, pós-graduação
e agora mestrado. Enormes foram os desafios e barreiras que tivemos que enfrentar e
ultrapassar, quando tomamos a decisão realizar esse mestrado. Nos lançamos de cabeça
e com a ajuda de Deus, de todos os que nos apoiaram e nossa determinação, chegamos
até aqui. Agradeço a você Jafa por toda a ajuda e apoio que me foram ofertados ao

longo desse percurso, em especial nos momentos em que estive doente como também,
nos momentos em que, por forças das circunstâncias, me vi fragilizada e você, com sua
fidelidade e companheirismo de uma amizade sólida e verdadeira, me socorreu e me fez
ver que seria capaz de superar tudo e seguir adiante.
Thelma Alves, minha amiga, que abraçou esse caminhar, sem medir esforços
mergulhando de cabeça nessa aventura, mesmo sem estar cursando o mestrado. Dirijo a
você o meu sentimento de gratidão, pela acolhida que me ofertou e pelo seu
incondicional apoio e comprometimento em todas as etapas deste mestrado.
Agradeço de igual forma à minha família pela compreensão e estímulo que
sempre me foram dirigidos no trilhar dessa desafiadora missão.
Dirijo também o meu agradecimento à UNIFG, por me ter oportunizado um
ensino de qualidade, com professores capacitados em seu quadro docente que,
certamente, foram responsáveis pela base sólida na realização deste trabalho.
Não poderia deixar de agradecer também ao Exmo. Desembargador José Ivo de
Paula Guimarães, pela sensibilidade e compreensão nos momentos em que houve a
necessidade de ajustar meu horário adequando-o ao cumprimento das minhas funções
junto ao TJPE e às aulas do mestrado, bem como, quando houve a necessidade de me
afastar, por meio de licença, para me dedicar por mais tempo às pesquisas e elaboração
deste trabalho.
Agradeço ainda, ao Chefe de Gabinete Dr. Márcio Santos Melo e a Secretária
Dra. Evane Alves de Menezes, pelo apoio, compreensão e colaboração ofertados, no
decorrer do curso, e elaboração desta dissertação. Agradeço de igual modo, a Dra.
Ridalva Marques de Santana, pelas observações e orientações concedidas, que também
serviram para otimizar a desenvolvimento da mesma.
Por fim e com a mesma importância dos demais, agradeço a todos os amigos e
colegas servidores do TJPE que participaram da pesquisa, e que em um sinal de atenção
e gentileza, doaram um pouco do seu tempo para responder ao questionário que serviu
para dar suporte à conclusão desse trabalho; Agradeço de igual modo aos professores e
colegas da turma do mestrado 2018.2 da UNIFG, pois em cada aula e seminário
apresentado, cada discussão ou debate realizado, cada troca de informação e
conhecimento efetivada, serviram para contribuir de forma positiva, para realização
deste trabalho de finalização do curso, e, certamente, contribuíram também para que nos

tornássemos servidores mais capacitados a fim de melhor servir à Instituição no
desempenho das nossas funções.

"O trabalho remoto é o futuro do trabalho" - Alexis Ohanian

RESUMO
O teletrabalho se trata de uma atividade desenvolvida pelo trabalhador, total ou
parcialmente, em locais distantes da sede principal da empresa. No âmbito do Poder
Judiciário, o teletrabalho tem sua regulamentação por meio da Resolução nº 227, de 16
de junho 2016, do CNJ publicada no Dje/CNJ número 102, de 17.06.2016, tendo
sofrido alterações nos termos da Resolução nº 298 também do CNJ, datada de 22 de
outubro 2019. O objetivo principal desse trabalho é analisar os possíveis benefícios
promovidos pelo Teletrabalho, com ênfase na temática ambiental, para o Poder
Judiciário de Pernambuco. Foi realizado um questionário eletrônico por meio da
plataforma Google Docs, intitulado Percepção dos Servidores do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, quanto ao Processo Judicial Eletrônico e a Modalidade de Teletrabalho. O
questionário eletrônico foi disponibilizado para a obtenção de respostas durante dez
dias. Foi efetuado um levantamento de dados presentes no Relatório de Desempenho do
PLS, referente ao biênio 2018/2019. Dos 182 servidores que participaram do
questionário, houve predominância do sexo feminino, com 67,03%, e o sexo masculino
contou com um percentual de 32,97%. Quanto a faixa etária, o grupo de maior
representatividade foi o de servidores com idade entre 52 e 60 anos, com cerca de
39,56%. Servidores com graduação ou pós-graduação foram ampla maioria, com cerca
de 97,25% dos entrevistados. Quanto ao conhecimento acerca da utilização do PJE no
TJPE, e se o mesmo é utilizado em seu ambiente de trabalho, 57,69% possuíam
conhecimento da utilização e 55,49% usavam o PJE em seu ambiente de trabalho. Por
volta de 24,18% dos entrevistados alegaram que não apresentavam dificuldades ao usar
esta ferramenta, mas quando a mesma ocorria, a principal dificuldade alegada foi quanto
o manuseio do sistema com cerca de 20%. No âmbito do teletrabalho, 57,14% tinham
conhecimento da utilização do mesmo e 48,35% tinham contato com o mesmo em seu
ambiente de trabalho. Para 51,10% dos servidores, o teletrabalho é capaz de melhorar a
produtividade do TJPE. Na temática ambiental, 59,89% reconheceram que o
teletrabalho apresenta benefícios ao meio ambiente, sendo a diminuição dos poluentes o
principal deles, com 38,30%. Quanto ao fato do teletrabalho ter sido uma importante
ferramenta na pandemia do Covid-19, 87,91% concordaram com a afirmação. Para
68,38% o teletrabalho pode ser enquadrado como bom ou ótimo.
Palavras Chave: Teletrabalho. Processo Judicial Eletrônico. TJPE. PLS. Meio
Ambiente.

ABSTRACT
Teleworking is an activity developed by the worker, wholly or partially, in places far
from the company's main headquarters. Within the scope of the Judiciary, teleworking
has its regulation through Resolution No. 227, of June 16, 2016, published in CNJ Dje /
CNJ number 102, of June 17, 2016, having undergone changes under Resolution No.
298 also of CNJ, dated October 22, 2019. The main objective of this work is to analyze
the possible benefits promoted by Telework, with an emphasis on the environmental
theme, for the Judiciary of Pernambuco. An electronic questionnaire was carried out
through the Google Docs platform, entitled Perception of the Servants of the Court of
Justice of Pernambuco, regarding the Electronic Judicial Process and the Telework
Mode. The electronic questionnaire was made available to obtain answers for ten days.
A survey of data from the PLS Performance Report was carried out for the 2018/2019
biennium. Of the 182 employees who participated in the questionnaire, there was a
predominance of females, with 67.03%, and males had a percentage of 32.97%. As for
the age group, the most representative group was that of employees aged between 52
and 60 years old, with approximately 39.56%. Graduated or postgraduate employees
were the vast majority, with approximately 97.25% of respondents. As for the
knowledge about the use of the PJE in the TJPE, and if it is used in their work
environment, 57.69% had knowledge of the use and 55.49% used the PJE in their work
environment. Around 24.18% of the interviewees claimed that they did not have any
difficulties using this tool, but when the same occurred, the main difficulty alleged was
the handling of the system with around 20%. In the scope of teleworking, 57.14% were
aware of its use and 48.35% had contact with it in their work environment. For 51.10%
of servers, teleworking is able to improve TJPE productivity. In the environmental field,
59.89% recognized that teleworking has benefits for the environment, with the
reduction of pollutants being the main one, with 38.30%. Regarding the fact that
teleworking was an important tool in the Covid-19 pandemic, 87.91% agreed with the
statement. For 68.38%, teleworking can be classified as good or great.

Keywords: Telework. Electronic Judicial Process. TJPE. PLS. Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista o grande fluxo de processos em tramitação no Judiciário
Brasileiro, torna-se inevitável o congestionamento no processamento dos mesmos o que
leva, obviamente, ao desequilíbrio entre feitos em tramitação e julgados, trazendo
consequências prejudiciais à sociedade. Ocorre, que esta sociedade está mais consciente
de seus direitos e, para tanto, deseja que o acesso à justiça e o tempo de julgamento dos
processos nela ingressos, sejam de qualidade e célere, respectivamente.
Diante dessa exigência, nasce o desafio de melhorar e modernizar os serviços
prestados à uma sociedade que aos poucos desperta para papel que representa nesse
contexto.
As instituições, por sua vez, também acordam para essa realidade onde a quebra
de paradigmas e transformação cultural serão inevitáveis, no sentido de se acompanhar
as explosões e transformações tecnológicas.
Diante desse contexto, surge a necessidade de se introduzir nas Organizações
novos produtos e novos modelos tecnológicos, no sentido de acompanhar o
desenvolvimento da tecnologia da informação que cresce em todos os setores. Diante
desse quadro novas profissões são criadas, assim como novas modalidades de se exercer
as atividades laborativas. Desta forma, surge o teletrabalho ou home office (trabalho à
distância), como uma alternativa para as organizações e trabalhadores, a fim de que se
obtenha diminuição de custos e, via de consequência, melhora no aspecto pessoal,
econômico e financeiro dos envolvidos.
Segundo Nilles (1997), ao flexibilizar o regime de trabalho em uma organização,
manteremos as chances de que seus funcionários permaneçam motivados para
desempenhar suas tarefas de forma efetiva e orientada para os resultados. De acordo
com Barros (2013): “a flexibilização no campo do trabalho, historicamente, tem sido
uma reivindicação empresarial identificável com uma explícita solicitação de menores
custos sociais e maior governabilidade do fator trabalho”. Diante desses fatos, podemos
observar que com a implementação do teletrabalho, o Judiciário está introduzindo em
sua cultura institucional, uma ferramenta inovadora para tornar mais eficaz o
cumprimento de sua missão para com uma sociedade que almeja uma justiça diligente e
moderna.
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De acordo com Pedreira (2000), o teletrabalho se trata de uma atividade
desenvolvida pelo trabalhador, total ou parcialmente, em locais distantes da sede
principal da empresa.
No âmbito do Poder Judiciário o teletrabalho tem sua regulamentação por meio
1

da Resolução nº 227 , de 16 de junho 2016, do CNJ publicada no Dje/CNJ número 102,
2

de 17.06.2016, tendo sofrido alterações nos termos da Resolução nº 298 também do
CNJ, datada de 22 de outubro 2019.
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 23ª Região, localizado no estado de
Mato Grosso, foi o precursor dessa modalidade de trabalho, no Judiciário Brasileiro,
dando início ao teletrabalho nesse poder, por meio da Resolução Administrativa nº
3

80/2013 , a qual detalha todos os procedimentos que deverão ser adotados para
implantação do” trabalho remoto”, designação dada ao teletrabalho pela Instituição.
Essa modalidade de trabalho é disciplinada por normas internas de cada tribunal,
respeitando-se as normas estabelecidas pelo CNJ. No Judiciário Pernambucano, ela foi
inicialmente introduzida, em caráter experimental, na Diretoria Cível do 1º Grau, por
4

meio da Instrução Normativa TJPE nº 06 , datada de 01.02.2016. Posteriormente, foi
devidamente regulamentado o regime de teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário de
5

Pernambuco, por meio da Instrução Normativa nº 27 , de 03.11.2017. De acordo com
6

7

essa Instrução Normativa, em seu artigo 2º, parágrafos IV e V , respectivamente, o
regime de teletrabalho pode ser exercido de forma integral e parcial.
Ainda nos termos da Instrução Normativa nº 27/2017, temos que a quantidade de
servidores em regime de teletrabalho, por unidade, está limitada a 30% de sua lotação,
podendo excepcionalmente, chegar a uma majoração de até 50%, a critério da
presidência do TJPE. Ainda em relação à essa Instrução, temos que é de competência
exclusiva do servidor que exerce essa modalidade de trabalho, providenciar a estrutura
1

Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
Altera a Resolução no 227/2016, de 14 de junho de 2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito
do Poder Judiciário.
3
Dispões sobre o teletrabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
4
EMENTA: Autoriza, em caráter experimental, a instituição do Regime de Teletrabalho, fixa condições e
metas específicas de produtividade e institui o Regulamento do Teletrabalho, no âmbito da Diretoria
Cível do 1º Grau, e dá outras providências.
5
EMENTA: Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e dá
outras providências.
6
Teletrabalho integral: é o trabalho à distância realizado, ordinariamente, em todos os dias úteis da
semana dentro do mês;
7
Teletrabalho parcial: todo trabalho à distância que, ordinariamente, não seja o teletrabalho total;
2
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física e tecnológica, equiparados aos que são utilizados pelo TJPE, tudo às suas
expensas. O trabalho remoto, vem crescendo tanto no Brasil quanto em outros países e
os recursos inovadores que surgem no campo da telecomunicação, favorecem esse
crescimento, viabilizando uma melhora no campo da gestão sustentável.
Logo, o axioma aqui projetado é demonstrar a influência da inserção do
teletrabalho, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, frente às práticas de
sustentabilidade por ele implementadas, beneficiando a sociedade como um todo, uma
vez que com a introdução dessa nova ferramenta laborativa, constata-se uma possível
melhora nas práticas institucionais.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo principal desse trabalho é analisar os possíveis benefícios promovidos
pelo Teletrabalho, com ênfase na temática ambiental, para o Poder Judiciário de
Pernambuco.
1.1.2 Objetivos Específicos

● Descrever as variadas formas de utilização dos recursos tecnológicos,
especificamente o Processo Judicial Eletrônico, na esfera do Judiciário
Estadual;
● Evidenciar um melhor rendimento e, consequente, aproveitamento dos atos
processuais, no que tange, ao aumento da produtividade do Tribunal de
Justiça de Pernambuco com a implantação do teletrabalho;
● Demonstrar os possíveis benefícios para o meio ambiente em relação à
implementação do teletrabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
1.1.3 Justificativa

A realização desta pesquisa tem o intuito de explicitar, de modo concreto a
contribuição do teletrabalho para o desenvolvimento sustentável, e não menos
importante, demonstrar suas vantagens no que se refere ao aumento de produtividade
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dos que são alocados neste regime, perfazendo sua parte, no universo do judiciário
pernambucano.
Não obstante, também a realização deste trabalho visa ressaltar os ganhos
trazidos pelo PJE e o Teletrabalho ao Meio Ambiente, bem como a sua contribuição
para o cumprimento de metas do Plano de Logística Sustentável. Tudo isso, nos leva a
gerar e concretizar hábitos que diminuem as consequências das agressões ambientais ao
planeta e, via de consequência, minimizam os impactos danosos à sociedade. Tai
hábitos, também irão servir de estímulos aos vários segmentos dos setores públicos,
tendo como consequência uma gestão pública de melhor qualidade quanto aos assuntos
relacionados ao meio ambiente e práticas sustentáveis.
É necessário frisar que com a utilização do PJE, será possível a elaboração de
práticas e execução de ações que visem se adequar às demandas e necessidades da
sociedade não apenas no presente, mas também para o futuro. Tais elementos, quando
executados adequadamente, também podem beneficiar à instituição, reduzindo
despesas, aumentando a produtividade, como também, promovendo, mesmo que de
forma indireta, a redução dos impactos ambientais ao planeta.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PODER JUDICIÁRIO
O Poder Judiciário apresenta-se como um importante agente na efetiva
implementação das premissas que constituem a base do conceito de justiça célere e de
responsabilidade social e sustentável, para tanto, deve buscar bons resultados em termos
sociais, ambientais e econômicos (BROWN, 2006).
Das várias Instituições Estaduais, o Poder Judiciário foi a que menos se
modernizou, seja pela escassez de recursos ou pela falta de compreensão do importante
papel que exerce em favor da cidadania. Com a criação e inserção do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) na estrutura do Poder Judiciário, esse cenário passou a ser
modificado, uma vez que o CNJ recebeu a atribuição de fiscalizar e controlar a
atividade jurisdicional no país.
A sociedade de uma forma geral, está mais consciente de seus direitos e, para
tanto exige qualidade e resultados ágeis na busca dos mesmos. Desta forma, os órgãos
públicos, em especial o Poder Judiciário, sentiram necessidade de uma reformulação e
modernização em suas estruturas, adequando-as às novas tecnologias buscando
melhoria em seus processos, metas e objetivos.
Em 8 de dezembro de 2004 ocorre a reforma do judiciário por meio da Emenda
8

Constitucional número 45 , trazendo mudanças e alterações na estrutura e
funcionamento desse Poder e apresenta outras providências às quais embasam o início
de um Poder Judiciário comprometido com a prestação jurisdicional capaz de atender
aos anseios de uma sociedade ávida por uma Justiça eficaz e célere.
2.2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, foi criado em 31 de dezembro de 2004,
por meio da Emenda Constitucional – EC número 45/2004.

8

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36,52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114,
115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103-B,
111-A e 130-A, e dá outras providências.
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Tem sede em Brasília e é responsável pela reformulação, mecanismos e controle
do Poder Judiciário. Atua em todo o território nacional e tem como principal missão
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, tornando-a transparente, eficiente e eficaz.
Possui natureza jurídica administrativa de controle interno sendo composto por
um total de quinze (15) juristas que atuam em diferentes áreas, com mandato de dois (2)
anos.
Entre suas diretrizes podemos destacar: I – Planejamento estratégico e
proposição de políticas judiciárias; II – modernização do judiciário; III – ampliação do
acesso à justiça; IV – garantir respeito às liberdades públicas e execuções penais. Para
tanto, definiu metas com indicadores de eficiência, de produtividade e de qualidade do
poder judiciário. Desta forma, busca o CNJ um judiciário dinâmico, moderno, célere e
efetivo, beneficiando a sociedade que busca esse poder para resolução de seus conflitos.
2.3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é um órgão do Poder Judiciário
com sede na cidade do Recife e jurisdição em todo o território estadual e está
subordinado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).
O TJPE, atualmente possui 52 desembargadores, 477 Juízes Titulares e 22 Juízes
Substituto, perfazendo um total de 551 magistrados. Tem em seu quadro de servidores
1867 Analistas Judiciários, 635 Oficiais de Justiça OPJ, 411 Oficiais de Justiça PJ – III,
3655 Técnicos Judiciários e 183 Auxiliares Judiciários, computando um total de 6752
servidores. Tudo de conformidade com dados constantes do portal de transparência do
site do TJPE, e, para uma melhor visualização segue tabela abaixo:
Tabela 1- Quantitativo de servidores e magistrado TJPE.

QUANTIDADE DE SERVIDORES
TJPE

QUANTIDADE DE MAGISTRADO
TJPE

BASE – ABRIL DE 2020

BASE - ABRIL DE 2020

CARGOS DE SERVIDORES ATIVOS
FUNÇÃO
ANALISTA

QTDD
1867

OFICIAL DE JUSTIÇA - OPJ

633

OFICIAL de JUSTIÇA - PJ III

414

CARGOS DE MAJISTRADOS ATIVOS
FUNÇÃO
QTDD
DESEMBARGADOR
52
JUIZ DE DIREITO
JUIZ SUBSTITUTO

477
22
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Tabela 1- Quantitativo de servidores e magistrado TJPE. (continuação)

TÉCNICO
AUXILIAR
TOTAL

3655
183
6752

TOTAL

551

Fonte: Dados coletados do Portal da Transparência do site do Tribunal de Justiça (TJPE, 2020)

É composto pelo Tribunal Pleno, Órgão Especial, Conselho da Magistratura,
Vice-Presidência e Corregedoria Geral da Justiça. Tem uma mesa diretora eleita a cada
dois anos, composta por: Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo VicePresidente e um Corregedor Geral de Justiça.
Em se tratando da realização de julgamentos, esses são efetuados perante as
instâncias existentes em todo Tribunal, quais sejam, primeira e segunda instâncias.
No TJPE a primeira instância, segundo o COJE- Código de Organização
Judiciária do Estado, engloba circunscrições, comarcas, termos e distritos judiciários,
presididas por Magistrados de primeira instância, enquanto que a segunda instância é
formada por desembargadores que compõem as diversas câmaras de julgamentos
Cíveis, Criminais, de Direito Público e Regionais. São elas responsáveis pela
apreciação dos recursos distribuídos, os quais têm origem quando as partes não se
conformam com o julgamento ocorrido na primeira instância e, recorrem à segunda
instância a fim de que o mesmo seja revisto por meio de recurso próprio.
Há anos se constata o aumento no ingresso de processos no Judiciário bem
como, o desequilíbrio entre o número de processos em andamento e o número de
processos efetivamente julgados. Fato este que ocasiona um congestionamento de ações
processuais, prejudicando o cumprimento das metas exigidas, bem como a prestação
jurisdicional célere e eficaz a que se propõe.
Com a finalidade de melhorar a dinâmica no andamento dos feitos em tramitação
no Judiciário Pernambucano, este vem investindo na capacitação dos magistrados e
servidores, bem como na implantação de novas ferramentas tecnológicas, e também
cumprindo as Resoluções Estratégicas do Conselho Nacional de Justiça, órgão ao qual
estão subordinados todos os Tribunais de Justiça.
Os desafios são vários, e vão desde os estratégicos, como as novas formas de
inserção das organizações judiciárias na sociedade, até o desenho de novos processos de
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trabalho. Nesse sentido, a organização do Poder Judiciário enfrenta todos os obstáculos
e dificuldades no sentido de modernizar sua máquina administrativa, buscando e
introduzindo novas técnicas que possibilitem o êxito na busca de uma instituição
moderna e célere.
Nesse aspecto, a modernização administrativa se constitui mais uma conquista
diária, gradual, pela adoção de novas formas de pensar e de agir, e menos pela simples
implantação de novas ferramentas administrativas.

2.4 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO SUSTENTÁVEL E RESOLUÇÃO 201 DE 2015
- CNJ/TJPE
9

O Conselho Nacional de Justiça-CNJ editou a Resolução nº 201 , de 03 de março
10

de 2015, alterada por meio da Resolução nº 249 , de 31 de agosto de 2018, dispondo
aos órgãos do Poder Judiciário Nacional a criação e competência das Unidades e
Núcleos Socioambientais e a elaboração e implantação do Plano de Logística
Sustentável (PLS-PJ). O TJPE, em cumprimento a esse instrumento normativo, bem
como reforçando as ações e práticas já adotadas, tornou público o seu Plano de
Logística Sustentável, com indicadores e objetivos a serem alcançados pela instituição.
O PLS é um instrumento elaborado pela COPLAN (Coordenadoria de Planejamento e
Gestão Estratégica) vinculado ao Planejamento estratégico, que permite estabelecer e
acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, que visam a uma
melhor eficiência do gasto na administração pública.
Devido a sua importância, o CNJ dispõe, no Art. 23 da Resolução 201/2015, que
ao final de cada ano, deverá ser elaborado relatório de desempenho do PLS, contendo a
consolidação dos resultados alcançados; a evolução do desempenho dos indicadores
estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e econômico; e identificação
das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

9

Dispõe sobre a criação e competência das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos
do Poder Judiciários e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).
10
Altera o Anexo I da Resolução n. 201, de 3 de março de 2015.
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2.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO
Para compreender a inserção do planejamento estratégico no setor público, e por
consequência no Judiciário, é necessário analisar o contexto socioeconômico no qual o
mesmo estava inserido, ou seja, compreender que através do processo de globalização a
estrutura da sociedade bem como seus anseios e necessidades passaram por diversas
transformações (MARIN, 2012). Por conta dessas mudanças as organizações privadas
começaram a implementar com relativo sucesso o planejamento estratégico, com suas
premissas voltadas para a eficiência, agilidade, qualidade e flexibilidade da gestão
(CUNHA, 2010). Paralelamente ao processo de “modernização” do setor privado existia
uma “crise” do Estado caracterizada por gestões com procedimentos arcaicos e
ultrapassados (PEREIRA, 1996), havendo a necessidade de reformá-lo, tendo a
globalização tornado fundamental e urgente, a tarefa de redefinir as suas funções.
Atualmente há um forte movimento, no sentido de se reestruturar o poder público,
seus papéis, práticas organizacionais e institucionais. Esse processo é fruto da
constatação de que, na maioria dos países, as organizações públicas deixam a desejar no
que diz respeito ao cumprimento da missão que delas se espera, relacionada com o
atendimento ao cidadão, ou seja, à população que paga impostos e que merece que lhe
sejam prestados serviços de boa qualidade (BARACHO, 2002).
2.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO PODER JUDICIÁRIO DE
PERNAMBUCO
Até meados do final da década de 90 a adoção de um planejamento estratégico
era incipiente no Poder Judiciário de Pernambuco, se resumindo basicamente a
elaboração de orçamentos ou projetos específicos com o intuito de se atender alguma
área da instituição. Tais projetos abordavam a definição de prioridades de investimento,
para o exercício de 1997, contemplando temas como: Construção e Recuperação de
Fóruns, Aquisição de Bens, Complexo Judiciário, etc. (PERNAMBUCO, 1997).
Somente a partir do início da Gestão 1998-2000, o Poder Judiciário de
Pernambuco iniciou, efetivamente, um Processo de Planejamento Estratégico “...
visando analisar os seus pontos fortes e as suas fraquezas, para em seguida traçar os
caminhos a serem trilhados, os objetivos e metas a serem conquistados, os resultados
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esperados, de modo a contribuir para a construção de um novo amanhã” (
PERNAMBUCO, 1998).
No início do ano de 2000, o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco definiu o
seu segundo Plano de Gestão, referente ao biênio 2000-2002. O Plano de Gestão se
firmou em três pilares em seu planejamento estratégico (PERNAMBUCO, 2000):
a) MISSÃO – Atender à sociedade na prestação de
serviços jurisdicionais, aplicando as leis e garantindo a
agilidade, a eficácia e a ética de suas ações;
b) VISÃO – Ser um Poder Judiciário ágil e disponível, que
atende aos anseios dos cidadãos em todas as suas
necessidades de Justiça e contribui para o pleno exercício
da cidadania.
c) VALORES – Ordem, Segurança, Paz, Cooperação,
Solidariedade, Justiça.
Com a criação do CNJ em dezembro de 2004, a estrutura do Judiciário
Brasileiro, passou por várias transformações e modernizações. Fazendo uso de suas
diretrizes, por meio da Resolução nº 201/2015, alterada pela Resolução nº 249/2018,
dispõe aos órgãos do Poder Judiciário Nacional a criação e competência dos Núcleos
Socioambientais, bem como a elaboração e implantação do Plano de Logística
Sustentável – PLS.
Cumprindo as orientações constantes dos Instrumentos Normativos acima
11

mencionados, o TJPE por meio da Portaria nº 18 , datada de 24/09/2018, regulamenta o
Plano de Logística Sustentável – PLS, no âmbito do Judiciário Pernambucano.
O PLS é um instrumento elaborado pela COPLAN, que permite o planejamento
e acompanhamento de práticas sustentáveis que venham melhorar a eficiência do gasto
público.
Cumprido as normas impostas pelo CNJ, e com a finalidade de acompanhar o
desempenho do PLS, a cada biênio, um novo plano de gestão é traçado com objetivos e
metas estratégicas a fim de serem alcançadas dentro do Poder Judiciário. Deve ser
observado o desempenho do PLS anterior no que diz respeito ao cumprimento das

11

Regulamenta o Plano de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Pernambuco e dá outras providências.
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metas estabelecidas, destacando-se os pontos que precisam ser modificados e, quais
ações precisam ser desenvolvidas
2.7 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito desenvolvimento sustentável surgiu a partir de estudos da
Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, sendo reconhecido
internacionalmente a partir da Conferência de Estocolmo em 1972 (MITCHAM, 1995).
O surgimento do mesmo foi uma resposta das autoridades perante a crise social e
ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX.
Além dos estudos da ONU, outros fatores influenciaram na concepção do
desenvolvimento sustentável, entre eles, o debate sobre a demanda do crescimento
econômico bem como o modelo e estilo de vida presentes, em especial, nos países
desenvolvidos (FEIL, 2017). Através do relatório da Comissão de Brundtland, “Nosso
Futuro Comum”, foi possível a partir do início da década de 90 identificar uma grande
expansão e fortalecimento de diversas legislações ambientais e o estabelecimento de
acordos internacionais, impulsionando uma mudança a respeito da política ambiental
(ADAMS, 2006). O relatório apresentava uma lista de ações socioeconômicas a serem
adotadas pelos países, bem como definia diversas metas a serem cumpridas no âmbito
internacional. Também foi elaborada uma definição global acerca do desenvolvimento
sustentável, sendo apresentada da seguinte forma: “Desenvolvimento sustentável é
aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (ADAMS, 2006).
Além de introduzir o conceito de desenvolvimento sustentável, e estabelecer
normas e objetivos a serem realizados, o relatório de Brundtland serviu como
preparatório para a realização da Eco-92 (CLAUDIA, 2017). Em 1992, através da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO92- foram elaborados cinco documentos importantes para introduzir políticas e
programas voltados para área ambiental, são eles: Convenção sobre Diversidade
Biológica; Convenção Quadro sobre Mudança de Clima; Declaração do Rio de Janeiro
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; Declaração sobre Conservação e Uso
Sustentável de todos os tipos de Florestas; Agenda 21. As Convenções são acordos cujo
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cumprimento é obrigatório, do ponto de vista jurídico, para os países que os ratificaram,
funcionando como leis internacionais. As declarações e a Agenda 21 são acordos que
estabelecem políticas, cujo cumprimento depende do comprometimento contínuo das
lideranças governo e sociedades - de cada país que assinou tais instrumentos (BORN,
2006).
De acordo com Eclipse (2002), o desenvolvimento sustentável apenas se tornará
palpável a partir de uma construção sustentável, estruturada com base em um tripé:
Sustentabilidade econômica, crescimento através de uma maior eficácia e eficiência no
uso dos recursos; Sustentabilidade social, satisfazer as necessidades das pessoas e de
grupos sociais; Sustentabilidade Ambiental, uso cuidadoso dos recursos naturais a partir
da proteção ao meio ambiente.
No entanto, apesar da atual definição acerca do desenvolvimento sustentável já
ser amplamente difundida e com um grau significativo de aceitação, alguns autores
buscam contestar tal abrangência do termo, com o objetivo de se evitar interpretações
equivocadas (MAZLOOMI; HASSAN, 2008).
O autor Juarez Freitas (2012), buscou solucionar algumas lacunas evidenciadas
no conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez que ocorrendo uma propagação
generalizada permitem-se inúmeros desvirtuamentos e considerações, que sempre
pendem para o viés econômico, ignorando outros aspectos inerentes à sustentabilidade.
Segundo Slimane (2012), em alguns casos a interpretação do termo pode ser
inconsistente, levando a uma incompreensão acerca da degradação ambiental e o papel
desempenhado pelo crescimento econômico. Loureiro (2012) alega que a presente
definição de desenvolvimento sustentável apresenta um problema conceitual devido a
sua baixa problematização de suas premissas, ou seja, o termo irá de encontro com
realidade do atual cenário socioeconômico em que o mesmo fora pensado.
A despeito da ausência de consonância sobre o termo, a maior parte da
comunidade científica bem como a sociedade civil e pública, apresentam uma aceitação
e compreensão sobre o significado do desenvolvimento sustentável, ou seja, que o
mesmo busca o equilíbrio entre as necessidades socioeconômicas da sociedade
concomitantemente a preservação do meio ambiente (CAMARGO, 2016). De maneira
geral, a definição do desenvolvimento sustentável procura conciliar os objetivos e
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necessidades econômicas atreladas ao aspecto social, respeitando os limites ambientais
(BARBOSA, 2008).
Com o fito de ampliarmos a discussão sobre esse tema, será feito um breve relato sobre
alguns pontos referentes à sustentabilidade do planeta, os quais são fruto de diversos debates
ocorridos em encontros internacionais que tratam do assunto.
2.8 ESTOCOLMO
Os problemas ambientais já eram evidenciados desde a década de 1960, e vem se
agravando ao longo dos anos, motivados pela falta de uma política ambiental voltada
para promoção de estratégias que venha a minimizar os impactos causados ao nosso
planeta.
Preocupados com essa situação e, observando o aumento da degradação do meio
ambiente, no ano de 1972 se deu a primeira Conferência Mundial para tratar de assuntos
ligados ao Meio Ambiente. Esse encontro foi promovido pela Conferência das Nações
Unidas para o meio Ambiente Humano, em Estocolmo, capital da Suécia, ficando
conhecida como Conferência de Estocolmo, tornando-se um marco histórico na política
internacional voltada ao meio ambiente. A partir de então, foram tomadas decisões que
levaram ao surgimento de uma política ambiental por parte das nações envolvidas nesse
contexto de gerenciamento dos processos voltados à proteção do meio ambiente,
introduzindo uma nova ordem jurídica, originando, desta forma, o Direito Ambiental.
O Brasil teve participação nesse evento e, em outros encontros internacionais,
que tinham por objetivo tratar de assuntos ligados à educação ambiental, sendo visto
como um agente importante, uma vez que possui vultosas reservas de água potável, bem
como engloba grande parte da biodiversidade do planeta.
A partir de Estocolmo, surge a questão se o Brasil seria capaz de preservar seu
patrimônio, levando a uma preocupação com a economia e com possíveis estratégias de
desenvolvimento sustentável do país (LAGO, 2005). Diante desse contexto, e por
possuir grandes reservas e uma vasta biodiversidade, passa o Brasil a ser alvo de
atenção nos assuntos relativos aos problemas ambientais, porém, através de seus
representantes, ele foi bem claro em seu posicionamento no que se refere à
responsabilidade desses problemas serem, preferencialmente dos países desenvolvidos,
uma vez que são eles possuidores das maiores indústrias.
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Com olhos voltados para os impactos causados ao planeta e, consequentemente,
aos seus habitantes, foram criados nesse encontro princípios a serem seguidos num total
de 26, os quais estabelecem metas, regras e orientações que deverão ser tomados como
base para minimizar as consequências nocivas à vida planetária. Entre outros assuntos
neles tratados, encontramos o compromisso em buscar meios para levar aos povos o
conhecimento sobre educação ambiental; o combate à desigualdade social; inibição a
discriminação racial; incube ao homem a responsabilidade de proteger a flora e a fauna,
preservando os recursos naturais não renováveis, evitando que sejam esgotados; propõe
o cuidado quanto ao depósito de substâncias tóxicas ou outros materiais no planeta de
forma exacerbada, uma vez que causam o aquecimento da terra e, consequentemente,
danos irreparáveis aos ecossistemas colocando em risco a vida do planeta, entre outros
pontos importantes debatidos. Com tudo isso essa Conferência aponta os problemas, e
cobra responsabilidade de cada um na busca por soluções viáveis para os mesmos.
Esse evento, sem sombra de dúvidas, veio para se promover um alerta ao planeta
no que se refere aos problemas ambientais causados pela falta de cuidado com o meio
ambiente, restando esclarecido que essas ações do homem ao meio ambiente, se voltam
contra ele mesmo de acordo com a resposta dada pelo planeta aos danos a ele causados.
A Conferência de Estocolmo serviu, também, como passo inicial para elaboração
de outros encontros, tais como Kyoto e Rio92, também voltados aos debates dos
problemas ambientais e suas consequências.
2.9 CONFERÊNCIA DAS PARTES – COP’s
COP – Conferência das Partes – Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança
do Clima, conhecida como UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change) que é um tratado internacional, consequente da Conferência das
Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de JaneiroBrasil, conhecida também por Cúpula da Terra.
A COP é um órgão supremo nas tomadas de decisão, se reúnem anualmente para
proceder com a avaliação das propostas estabelecidas em cada encontro realizado, bem
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como avaliar o avanço das mesmas. A primeira COP se deu em 1995, em Berlim –
Alemanha e até hoje já foram realizadas 25 edições.
Abaixo, uma síntese sobre as três últimas COPs:
COP 23 – ocorreu entre o dia 06 a 17 de novembro de 2017, em Bonn, na
Alemanha, teve entre outros objetivos o de criar um percurso com regras orientadoras
para colocar em prática o Acordo de Paris, realizado no ano de 2015, passando a vigorar
em 2016. Com a saída dos EUA do acordo, foi realizada uma reorganização das forças
no debate sobre o rumo do desenvolvimento sustentável. Ainda durante este evento, o
Brasil recebeu a premiação de “Fóssil do Dia” dado ao país que empreendeu ações e
repercussões que podem vir a prejudicar a íntegra do acordo então firmado. Neste caso a
premiação brasileira se deu em virtude da edição da Medida Provisória, pelo presidente
Michel Temer, que diminuía a taxação de tributos para as empresas da indústria
petroquímica e gás natural.
Foram debatidos os temas: a redução do uso do carvão; os compromissos pré2020, com a cobrança das ações que devem ser realizadas a fim de que as metas
assumidas sejam cumpridas; avançar nas negociações para elaboração de regras para
regularização do cumprimento integral estabelecido no Acordo de Paris, estabelecendose o prazo limite para finalização deste documento como o da COP 24, ou seja,
dezembro de 2018, houve
ainda por parte dos países que participarem desse encontro, o debate sobre a
necessidade de se produzir um entendimento sobre as conexões entre mudanças
climáticas e agricultura, tendo a FAO (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura), apreciado a iniciativa, contemplando a inclusão desse
tema na ordem do dia.
COP 24 – ocorre em Katowice, na Polônia, no período de 03 a 14 de dezembro
de 2018, tendo como principal tarefa estabelecer o “livro de regras” do Acordo de Paris,
assinado em 2015, em cujo acordo cerca de 195 países assumem o compromisso de
limitar o aquecimento da Terra a até 2°C até o fim de século. Também serão abordados
os temas de como os países ricos deverão ajudar aos países mais pobres na adaptação
das mudanças climáticas. Ainda foram debatidos os dados do relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), o qual propõe que a
terra não aqueça mais de 1,5°C até o fim do século.
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O “livro de regras” tem como objetivo tornar transparente a forma de como as
propostas do acordo serão cumpridas, ou seja, dizer de forma clara, como cada país
envolvido no acordo já cumpriu o compromisso assumido; como esses países irão
comunicar –se entre si quanto ao andamento do que ficou acordado individualmente;
proceder com a revisão das metas assumidas por cada país, as quais deverão ser
atualizadas a cada cinco anos, aumentando-as inclusive e por fim como deverá ser
elaborado o relatório final, com uma padronização de como reportar os avanços
alcançados, para facilitar a comparação dos mesmos com os dados de todos os países
comprometidos. A expectativa era a de que este livro fosse aprovado nesse encontro,
pois nos moldes do compromisso assumido quando da elaboração do “Acordo de Paris”,
este entrará em vigor este ano, porém o “Livro de Regras” não foi aprovado nesta COP.
COP 25 – inicialmente a previsão era de que o evento ocorreria no Brasil, porém
o governo Brasileiro, sob a alegação de custos elevados, decidiu não o sediar. Diante da
desistência do Brasil, o Chile resolve acolher a realização do mesmo, contudo, em
virtude de protestos no país o presidente Sebastián Piñera, cancela o agendamento do
evento, e o mesmo tem sua realização em Madri – Espanha no período de 02 a 13 de
dezembro de 2019, adotando o slogan “Hora da Ação” (Time for Action), com a
participação de quase 200 países.
O grande desafio dessa COP é estimular o combate às mudanças climáticas, uma
vez que de acordo com a ONU, estudos científicos comprovam que a emissão de gases
causadores do efeito estufa, continuam aumentando e não diminuindo como deveria
acontecer. Tudo isso nos remete a eventos climáticos como enchentes e queimadas, com
incidência no mundo inteiro, os quais estão ligados ao aquecimento global, que de
acordo com dados, também científicos, são causados pelo ser humano.
Apesar de mais de 70 países em Paris, se comprometerem a neutralizar a
emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, bem como prometerem equilibrar as
emissões de carbono, com investimentos na área tecnológica de captura de gases e ainda
assumirem também o compromisso com o plantio de árvores até se atingir “emissões
zero”, a ONU não dispõe de mecanismos que os obriguem a cumprir o acordo
estabelecido assim, a situação se agrava gradativamente. Nos resta aguardar a próxima
reunião, a COP 26 que será realizada em Glasgow – Escócia, no mês de novembro deste
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ano, onde os debates irão continuar em busca de soluções para minimizar o
agravamento da situação.
2.10 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A abordagem desse tema nos reporta ao grande desafio que é enfrentar, com
serenidade e discernimento, as razões pelas quais o clima em nosso planeta está
mudando.Com efeito, a humanidade tem que ser conscientizada do papel fundamental
que tem na busca e soluções para minimizarmos os efeitos que essas mudanças
ocasionam, bem como suas consequências, às quais desestabilizam a sociedade e o meio
ambiente.
Com o olhar voltado para esse grande desafio, a Organização Meteorológica
Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criou o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com a finalidade de sintetizar e
divulgar dados sobre as mudanças climáticas.
Desde sua criação esse Painel vem divulgando relatórios sobre a situação do
clima no nosso planeta, e, esses dados são avaliados e debatidos nos eventos
promovidos pelos órgãos que tratam sobre o aquecimento global e suas consequências.
Em seu quinto relatório apresentando em 2013, fornece mais evidências sobre
as modificações do clima no nosso planeta, tomando por base as revisões científicas,
chegando à conclusão de que essas mudanças são reais e as ações promovidas pela
humanidade são responsáveis pelas alterações climáticas. Ainda nesse relatório
constata-se o aumento gradativo da temperatura do globo terrestre e, via de
consequência, o aumento da temperatura dos nossos oceanos. Apresenta também esse
relatório, uma estimativa da emissão de CO2 (dióxido de carbono) na natureza, bem
como aponta outras alarmantes alterações que comprometem ecossistemas e o clima do
nosso planeta.
No ano de 2018 o IPCC por meio de um relatório especial descrevendo os
impactos causados na vida do planeta pelas mudanças climáticas, conclui que para
diminuir esses impactos medidas drásticas e rápidas deveriam ser implementadas em
todos os aspectos sociais.
No relatório de 2019 o IPCC conclui em mais um relatório apresentado que,
havendo uma redução no desmatamento, o que implica diretamente na diminuição da
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degradação dos ecossistemas, nos levará a uma redução na emissão de CO2 no mundo.
O Brasil detém a maior floresta tropical do mundo, o que o coloca numa posição
importante na caminhada rumo às reduções de CO2 almejadas.
Ainda nesse relatório o IPCC emite um alerta ao mundo quanto à necessidade de
se colocar em prática, rapidamente, medidas que visem reduzir as mudanças climáticas
na terra, pois tais mudanças e seus efeitos, certamente irão nos remeter a caminhos
devastadores para a vida planetária.
2.11 OS ODS’s – OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O mundo começou a despertar sobre os problemas relacionados ao meio
ambiente, causados pela humanidade, por volta da década de 1960 começando a busca
por soluções que reduzam os danos causados ao planeta, nossa casa.
Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram especificados na Agenda
2030, que é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, no
qual os países participantes se comprometem a tomar medidas com a finalidade de se
promover o desenvolvimento sustentável em parceria e de acordo as prioridades de cada
um.
Abaixo temos os 17 ODS de acordo com a ONU:
● Objetivo 1 – Acabar com a pobreza em as suas formas, em todos os lugares.
● Objetivo 2 – Acabar coma fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável.
● Objetivo 3 – Assegurar uma vida sustentável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
● Objetivo 4 – Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
● Objetivo 5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas.
● Objetivo 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos.
● Objetivo 7 – Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todos.
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● Objetivo 8 – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.
● Objetivo 9 – Construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
● Objetivo 10 – Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
● Objetivo 11 – Tonar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
● Objetivo 12 – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
● Objetivo 13 – Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e
seus impactos.
● Objetivo 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
● Objetivo 15 – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter e degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
● Objetivo

16

–

Promover

sociedade

pacíficas

e

inclusivas

para

o

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsável e inclusivas em todos os níveis.
● Objetivo 17 – Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável.
Fazendo uma breve análise no conteúdo dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, podemos notar a importância de cada e de como seriam melhoradas as
condições de vida das pessoas e, consequentemente do mundo, se fossem colocados em
prática.
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2.12 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR PÚBLICO
A preocupação com o meio ambiente começa a ganhar força quando se dá início
à I Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, no
período de 5 a 16 de junho se 1972. A seguir, em 1987, tivemos o Relatório de
Brundtland (“Nosso Futuro Comum”), através do qual se apresenta a necessidade de
introduzir políticas que venham a limitar o crescimento da população, garanta
alimentação a longo prazo, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas,
minimizar a utilização das fontes de energia não renováveis, bem como estimular a
produção de outras fontes renováveis.
Desde então ações sustentáveis e de preservação do planeta, passaram a ser
difundidas, passando também a se desenvolver práticas organizacionais voltadas ao
desenvolvimento sustentável, buscando-se a responsabilidade social com a realização de
atividades que venham a impactar de forma positiva, a qualidade de vida populacional.
Ainda nessa temática, podemos citar a realização da ECO 92, Conferência do
Meio Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992,
ocasião em que restou prevista a Agenda 21, que trata de ações garantidoras da
sustentabilidade durante o século XXI.
No Brasil, segundo Teixeira & Bessa (2009), esse processo de preocupação por
parte de nossas empresas, no que pertine a ideia de desenvolvimento sustentável, não foi
rápido, todavia, a preocupação com o meio ambiente ganhou destaque na nossa
12

Constituição Federal de 1988 no Art 225 , em seus incisos de I a VII e parágrafos.
Nela, estão inseridas normas e princípios que visam embasar uma gestão sustentável,
responsável e ética. Essa temática somente fora dinamizada em nosso país por volta de
1990, em virtude do crescimento das discussões e preocupações em torno do mesmo.
Apesar de todo esse aparato em volta do desenvolvimento sustentável, não há um
consenso quanto à sua definição e também quanto aos meios que deveriam ser utilizados
para obtê-lo (Laruccia, 2012). De acordo com resultados obtidos na Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento
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“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. ”
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(CMMAD), a definição de Desenvolvimento sustentável é: “ e aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras a atenderem as suas
próprias necessidades”. Ainda como resultado dessa Comissão tivemos a Rio 92, centrada
igualmente nos debates dos problemas ambientais, econômicos e, sociais. Foi a partir dos
documentos elaborados na CMMAD que o termo desenvolvimento sustentável tornou-se
forte e atrelado às áreas ambiental, social e econômica, sem hierarquia entre eles, os quais
formam o tripé da sustentabilidade.
Como podemos observar as atenções voltadas aos problemas ambientais crescem
em todo o mundo, desta forma, o poder público não pode se eximir da responsabilidade
e do papel que deve desempenhar na busca de soluções que venham a melhorar o
desempenho das repartições públicas na esfera do meio ambiente.
Tem o poder público, a função de promover ações que visem a conscientização
do uso consciente dos recursos naturais do planeta, bem como introduzir em sua esfera
práticas que estimulem às mudanças sustentáveis, ou seja, práticas ecoeficientes, tais
como: uso consciente da água, energia, papel, descarte correto dos resíduos produzidos,
licitações verdes, etc...
De acordo com Rêgo, Pimenta e Saraiva (2011), para que haja inserção da
gestão ambiental nas atividades do Órgão Públicos, deverá ocorrer uma análise de
paradigmas e uma modificação cultural nos mesmos. E, como já mencionado acima, a
nossa Constituição Federal, destaca de maneira ampla e clara, os cuidados que devemos
ter com o meio ambiente. Também nela se destaca o dever imposto ao setor público, de
preservar e proteger o meio ambiente (Art. 225), e, em seus artigos 21 a 24, atribui aos
entes federados competência para legislar sobre o assunto.
O marco inicial para as políticas públicas brasileiras relativas ao meio ambiente,
foi estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), com a criação do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e também do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONOMA), ambos traçam diretrizes e regulam a utilização do meio
ambiente sustentável e que garantam o desenvolvimento socioeconômico do país,
estimulando a consciência coletiva das questões ambientais.
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Desta forma, podemos concluir que através da implementação de um
planejamento ambiental com base em legislações e ações educativas, é possível fazer
com que as organizações e por consequência seus componentes, apresentem uma
melhor capacidade na tomada de decisão a respeito de medidas socioeconômicas, que
poderiam gerar algum tipo de impacto. Para uma parcela da sociedade, sobretudo o
meio empresarial, o desenvolvimento sustentável era visto como uma limitação à
prosperidade econômica. Esse aparente conflito somente foi desmistificado nos últimos
anos ao se constatar que as boas práticas ambientais nas organizações, além de
representar consciência ambiental, também podem significar redução de custos. A
responsabilidade com as questões ambientais, no entanto, é também dever de órgãos
públicos, em níveis local, estadual e nacional. Pedrosa et al. (2007) destacaram que os
municípios precisam se mostrar capazes de enfrentar esse novo desafio, ou seja, gerar
desenvolvimento sem destruir o meio natural.
Nesse aspecto, Seiffert (2009) destacou que a gestão ambiental na esfera pública
é dependente da implementação pelo governo de sua política ambiental, mediante a
definição de estratégias, ações, investimentos e providências institucionais e jurídicas,
com a finalidade de garantir a qualidade do meio ambiente, a conservação da
biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.

2.13 AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- A3P
É um programa ambiental criado e desenvolvido pelo Ministério do Meio
Ambiente busca incorporar atividades socioambientais às ações da administração
pública. É um programa que visa compor os princípios de responsabilidade
socioambiental às ações da Administração Pública. Em 2002 recebeu da UNESCO, a
premiação “O melhor dos exemplos” na categoria Meio Ambiente.
Segundo Kruger et al (2011) esta agenda ganhou impulso após a Conferência da
ONU para o meio ambiente, com a criação de diretrizes estabelecidas no princípio 8 da
Declaração da Rio 92.definição de princípios. Ela teve seus fundamentos estabelecidos
nas recomendações da Agenda 21 e na Declaração de Johannesburgo.
Esta agenda é uma iniciativa voluntária que demanda engajamento individual e
coletivo na busca da promoção de ações que visam melhorar as práticas sustentáveis nas
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instituições públicas. Para tanto, são utilizados meios de incentivos aos funcionários e
repartições públicas na adoção de práticas de ações sustentáveis. Tais práticas variam
desde uma alteração nos investimentos, compras e contratação de serviços pelo
governo; até a gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados,
tudo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho e
sensibilizar os gestores públicos para as questões ambientais. Assim sendo, se estimula
esses gestores quanto ao manejo adequado e a diminuição do volume de resíduos
gerados, ações de licitação sustentável compras verdes, bem como ao processo de
formação continuada dos servidores públicos.
Devido situação de pandemia causada pelo COVID 19, classificação dada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), a realização presencial do evento da 8ª edição
do Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade – Prêmio A3P, foi adiada. Essa
premiação ocorre bienalmente por esse programa, e tem como objetivo estimular aos
Órgãos Públicos a implantação de práticas de responsabilidade socioambiental.
Podemos dizer que a A3P, nada mais é do que um convite individual e coletivo
às mudanças de costumes e à divulgação dessas ações
2.14 TELETRABALHO
Esta modalidade de trabalho surge graças às mudanças tecnológicas bem como,
às inovações nessa área. Aliado a uma visão futurista, o teletrabalho aparece como uma
ferramenta inovadora e desafiadora no campo do direito bem como nas áreas da
medicina e administração. Segundo Goulart (2009) o crescimento científico e
tecnológico inserido no contexto da globalização favoreceram as conexões do mundo
virtual. Coadunando-se todas as ferramentas advindas dos empreendedores e inovadores
com o desenvolvimento tecnológico e a necessidade de enfrentar os desafios para
melhorar as relações trabalhistas, torna-se o teletrabalho um processo viável na
concessão de uma nova forma de realização de tarefas no campo do trabalho.
De acordo com a literatura, o conceito de teletrabalho é bastante expansivo e
dependerá da ótica pela qual se define o mesmo. Segundo Barros (2016) teletrabalho é
uma modalidade de trabalho à distância que revoluciona a relação de trabalho clássica,
acarretando novos tipos de atividades descentralizadas, utilizando-se para tanto das
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novas formas de tecnologia e comunicação, podendo ser exercido por pessoas com
média ou alta qualificação.
Já Quintal (2001) diz que o telecommuting, como foi chamado inicialmente e,
posteriormente passou a se chamar teleworking, tem como finalidade a redução dos
deslocamentos entre a casa e o local de trabalho por meio do repasse ao trabalhador de
atividades periódicas que deveriam ser realizadas fora do escritório central, utilizandose os meios tecnológicos da comunicação e da informática, diminuindo a necessidade da
presença física na empresa de maneira parcial ou total.
Na ótica da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o teletrabalho é a
“forma de trabalho efetuada em lugar distante do escritório central e/ou do centro de
produção, que permite a separação física e implique o uso de uma nova tecnologia
facilitadora de comunicação. ”
Lançando-se um olhar aguçado sobre essa modalidade de trabalho, constata-se
que a mesma vem crescendo em diversas áreas, podendo-se citar: área de vendas, nas
instituições de ensino, nos serviços jurídicos, no poder judiciário, em diversos ramos da
medicina, e muitos outros, razão pela qual o mesmo sofre constantes e contínuas
modificações.
Diante do crescimento dessa modalidade de trabalho e levando-se em conta que
a legislação trabalhista não comtemplava a mesma, surge a real necessidade de
disponibilizar uma legislação que ampare tanto o teletrabalhor quanto quem o contrata.
Preocupados com essa falta de legislação e com o objetivo de legalizar essa
13

atividade, entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017 a lei nº 13.467 de 13 de
julho de 2017 (Reforma Trabalhista), que entre outras mudanças inclui no seu Título II
da CLT (Das normas gerais de tutela do trabalho), o Capítulo II-A, que consagra o
regime jurídico do teletrabalho no Brasil.
Nessa reforma, define-se esse modelo de trabalho da seguinte forma:
“Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de
serviços preponderante fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de
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Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), provada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990 e 8.212, de 24 de julho de
1991, a fim de adequar a legislação às relações de trabalho.
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informação e de comunicação que, por sua natureza,
não se constituam como trabalho externo. ”
Ainda fazendo referência a esse artigo, o mesmo em seu parágrafo
único, dispõe que:
“O comparecimento às dependências do empregador
para realização de atividades específicas que exijam
a presença do empregado no estabelecimento não
descaracteriza o regime do teletrabalho. ”
No setor público brasileiro, essa modalidade de trabalho teve início no ano de
2005, na empresa pública SEPRO (GOULART, 2009). No judiciário brasileiro, mesmo
com a reforma introduzida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a introdução do
teletrabalho nesse poder ainda sofre preconceito e receio por parte de seus dirigentes,
apesar de ser uma ferramenta inovadora na esfera pública. De acordo com SILVA
(2005), essa controvérsia se dá no âmbito do funcionalismo público, em virtude da
imaginação de que o funcionário possa ficar em casa sem trabalhar.
Essa modalidade de trabalho teve seu início no poder judiciário nos seguintes
órgão: Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF 4) com sede no Rio Grande do Sul, e no Conselho Superior da Justiçado Trabalho
(CSJT), sendo estes os primeiros a regulamentarem o teletrabalho. Como pioneiros na
implantação do teletrabalho, serviram de fonte inicial a fim de que fossem estabelecidos
critérios e políticas regulatórias pelo CNJ para regulamentação do teletrabalho no
âmbito do poder judiciário nacional. Essa regulamentação se deu oficialmente por meio
da Resolução do CNJ nº 227, de 15 de junho de 2016, permitindo dessa forma a adoção
do teletrabalho em todos os tribunais brasileiros, a qual foi alterada pela Resolução nº
298, também do CNJ, datada de 22 de outubro de 2019.
A Resolução nº 227 já acima mencionada, em seu art. 3º e incisos, apresenta os
objetivos dessa modalidade de trabalho, no judiciário brasileiro, entre os quais realço os
seguintes: aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;
economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local de
trabalho e contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com diminuição de
poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros
bens e serviços disponibilizados nos órgãos do poder judiciário.
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Especificamente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, essa modalidade
do teletrabalho teve sua normatização prevista nos termos da Instrução Normativa nº
14

15

74/2019 , a qual sofreu alteração por meio da Instrução Normativa nº 59 , de 19 de
fevereiro de 2020.
O teletrabalho foi regulamentado no Tribunal de Justiça de Pernambuco, através
da Instrução Normativa nº 27, datada de 03 de novembro de 2017. Atualmente, e de
acordo com informação constante no portal da transparência do TJPE, existe 476
servidores, exercendo o regime de teletrabalho de forma parcial e integral,
respectivamente.
O trabalho remoto no TJPE é disciplinado por normas internas, baseadas na
Instrução Normativa do CNJ 227/2016, alterada pela Instrução Normativa nº 74/2019,
que instituiu essa modalidade de trabalho em todo o Judiciário Brasileiro.
16

Nos termos das normas contidas no art. 4º da Instrução Normativa do TJPE nº
27/2017, o teletrabalho é de adesão facultativa e deverá abranger unidades onde esse
tipo de atividade possa ser mensurada, sendo condição para o exercício do mesmo que
17

a meta de desempenho mensal da unidade seja alcançada, conforme preceitua o art. 6º

da referida instrução normativas. As metas mensais que deverão ser alcançadas pelas
unidades judiciais, serão validadas pelo presidente do TJPE, de acordo com as metas
nacionais definidas pelo CNJ e, caso não seja alcançada haverá a suspensão automática
da atividade na unidade, tudo nos termos do art. 6º, parágrafos 1º

18

19

e 3º ,

respectivamente.
A autorização para realizar o trabalho remoto, integral ou parcial, poderá ser
feita em sistema de escala ou revezamento entre os servidores lotados na unidade,
mantendo-se, na forma presencial, o número de servidores necessários ao bom

14

Dispõe sobre a realização do teletrabalho, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dá outras
providências.
15
Altera a Instrução Normativa CNJ n° 74, de 19 de fevereiro de 2019.
16
O teletrabalho é de adesão facultativa e abrange unidades em que o desempenho possa ser
mensurado em função da característica do serviço, nos termos desta Instrução.
17
É condição para o exercício do regime de teletrabalho que a meta de desempenho mensal da unidade
seja alcançada.
18
A Presidência do Tribunal validará as metas mensais a serem alcançadas pelas unidades, em
consonância com as metas nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
19
O não cumprimento mensal das metas estipuladas implica na suspensão automática do instituto na
unidade.
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funcionamento da mesma.

20

De acordo com o parágrafo 2º

do art. 8º da instrução

normativa em questão, a quantidade de servidores em trabalho remoto integral, por
unidade, tem o limite de 30% de sua lotação, podendo excepcionalmente, ser majorado
para 50% a critério da presidência do TJPE.
Os servidores que optarem por exercer suas atividades de forma remota, serão
submetidos aos critérios estabelecidos na instrução normativa que o rege, assim como,
serão treinados por meio de capacitações oferecidas pelo TJPE, sendo ao final feita uma
análise que visa demonstrar se o servidor está apto ou não para exercê-la.
Outro aspecto da execução do teletrabalho em relação ao servidor é que de
acordo com a instrução normativa que regula essa atividade no âmbito do Poder
21

Judiciário Pernambucano, em seu art. 11º ,

é de

responsabilidade exclusiva do

servidor, providenciar, às suas expensas, a estrutura física assim como a tecnológica,
necessária à realização da atividade do trabalho remoto, e toda essa estrutura deverá ser
equiparada à do TJPE, sendo também responsável pelo seu próprio deslocamento,
quando houver necessidade.
Quanto às atividades desenvolvidas de forma remota, estas serão devidamente
monitoradas por meio de instrumento de acompanhamento e avaliação próprio. Haverá,
nos termos do art. 16º, uma Comissão de Gestão do Teletrabalho, criada pela
presidência composta por: um Desembargador; um Juiz Assessor da Presidência; um
Juiz Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça; um magistrado titular no efetivo
exercício da jurisdição; um representante do setor de gestão de pessoas e um
representante da coordenadoria de planejamento, que será responsável, entre outros
pontos, proceder a análise dos resultados apresentados pelas unidades participantes,
mediante avaliações trimestrais; propor diretrizes, sugerir revisão de procedimentos,
padronizar modelos de relatórios, etc...
Desta forma, denota-se que a introdução do teletrabalho tanto no Judiciário
quanto no TJPE, se deu de forma bem estruturada e seguindo as normas e resoluções
implementadas pelo CNJ.
20

A quantidade de servidores em teletrabalho integral, por unidade, está limitada a 30% de sua lotação,
admitida excepcionalmente a majoração para 50%, a critério da Presidência.
21
Compete exclusivamente ao servidor providenciar, às suas expensas, a estrutura física e tecnológica
necessária à realização do teletrabalho, equiparados aos que são utilizados pelo Tribunal de Justiça, bem
como prover o seu próprio deslocamento quando necessário ao atendimento dos termos desta
Instrução.
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Um outro aspecto importante ao Teletrabalho foi o impacto gerado pela Covid19, acarretando em diversas readequações não apenas nas relações pessoais, mas
também em toda a estrutura social regente no mundo, não obstante, as relações
profissionais também foram afetadas. Nesse contexto, pode-se avaliar que uma das
principais consequências que a pandemia impôs, foi permitir um maior espaço para
debates acerca da importância da implementação do regime de teletrabalho,
principalmente no atual cenário de crise sanitária (POSSÍDIO, 2020). Além disso,
houve uma necessária aceleração no que se refere a avanços tecnológicos, já que o
regime de home office necessita de um aparato tecnológico adequado para o seu bom
funcionamento. Por exemplo, segundo o presidente do TJPE, Exmo. Desembargador
Fernando Cerqueira, o tribunal apresentou avanços tecnológicos durante a pandemia:
“Para nos adaptar às necessidades do momento e manter os serviços da Justiça
funcionando, precisamos mudar. Em pouco tempo, o Judiciário passou a funcionar todo
de forma remota”.
Além da necessidade de avanços tecnológicos, um outro aspecto a ser analisado
devido a atual crise sanitária, foi uma atualização a respeito do regime da CLT, de
forma a trazer uma maior segurança jurídica para as medidas que possam ser adotadas
pelos empregadores durante a pandemia. No dia 22 de março de 2020, houve a
publicação da Medida Provisória 927 com o objetivo de dispor as medidas trabalhistas a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública acarretada pela Pandemia do
Covid-19. No capítulo I, é interessante ressaltar o Art. 3° que dispõem quais medidas
que os empregadores poderão adotar durante a emergência de saúde pública, entre elas,
o regime de teletrabalho:
Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos
decorrentes do estado de calamidade pública e para
preservação do emprego e da renda, poderão ser
adotadas pelos empregadores, dentre outras, as
seguintes medidas: I - o teletrabalho; II - a
antecipação de férias individuais; III - a concessão de
férias coletivas; IV - o aproveitamento e a antecipação
de feriados; V - o banco de horas; VI - a suspensão de
exigências administrativas em segurança e saúde no
trabalho; VII - o direcionamento do trabalhador para
qualificação; VIII - o diferimento do recolhimento do
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Também vale se destacar o parágrafo primeiro presente no Art. 4°, que
define o que pode ser enquadrado como a modalidade de teletrabalho:
§ 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória,
considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho
a distância a prestação de serviços preponderante ou
totalmente fora das dependências do empregador, com
a utilização de tecnologias da informação e
comunicação que, por sua natureza, não configurem
trabalho externo, aplicável o disposto no inciso III do
caput do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
De maneira geral, dois fatores são fundamentais para a adoção e
manutenção do teletrabalho: o primeiro está relacionado ao aumento de
produtividade – tanto para setor público como privado –; o segundo fator está
relacionado à capacidade estrutural e tecnológica que estará disponível para
que o mesmo seja realizado.
Por exemplo, é possível identificar diversos ganhos e pontos positivos
que o regime do teletrabalho proporcionou ao TJPE, como também, as
dificuldades que foram impostas por esse tipo de modelo. De acordo com o
CNJ, o número de decisões interlocutórias, despachos e sentenças de
magistrados de 1° Grau que foram realizadas através do PJe apresentou um
aumento em cerca de 15,9%, passando de 326.624 para 378.654. Tal ganho de
produtividade permitiu que o TJPE figurasse entre os 10 tribunais mais
produtivos do país, sendo o quarto colocado quando comparado apenas os
tribunais de médio porte. Além disso, de acordo com dados referentes ao
Balanço da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, obtidos pelo
Correio Brasiliense, o governo federal economizou nos últimos três meses
cerca de R$ 200 milhões apenas com a redução de deslocamentos e viagens,
com projeção de R$ 500 milhões por ano durante o perídio de duração da
Covid-19. Também vale destacar, que o modelo de home office pode
apresentar algumas desvantagens como a ausência de um ambiente de trabalho
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adequado para que o funcionário público execute suas funções de forma
satisfatória.
No âmbito do setor privado, a pandemia acabou acelerando e
ampliando o processo de implantação do home office. De acordo com um
estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, através do professor André
Miceli, mesmo com a possível estabilização de casos referentes a COVID-19,
muitas empresas continuaram adotando o regime de home office, ocasionando
um aumento de cerca de 30% neste tipo de modalidade no Brasil. Por
exemplo, cerca de 150 funcionários que trabalham no escritório da empresa
LafargeHolcim, no Rio de Janeiro, foram alocados no regime de teletrabalho,
favorecendo uma redução nas taxas de aluguel em torno de R$ 2.000.000
mensais.
Contudo, como alerta o professor André Miceli, devido a uma
aplicação radical do modelo de home office somada a um planejamento
inadequado, o mesmo pode acabar apresentado dificuldades como na questão
de segurança dos computadores domésticos. Além disso, tanto as empresas
como seus gestores devem monitorar a saúde física e mental de seus
funcionários, pois uma gestão inadequada das atividades profissionais somada
a outras preocupações decorrentes da pandemia, podem gerar danos à saúde
dos mesmos (BRANT; MOURÃO, 2020).
Vale destacar, contudo, que as possíveis vantagens e desvantagens da
modalidade de teletrabalho devem ser inseridas em um contexto no qual sua
aplicaçãoestará intimamente ligada aos atores envolvidos, como as empresas e
seus empregados e o Estado e funcionalismo público, bem como as reais
condições oferecidas pela sociedade em geral (SERRA, 1996).

2.15 TELETRABALHO E SUSTENTABILIDADE
Utilizando como base a resolução da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e
Teleatividades, a SOBRATT (2013), no que tange aos aspectos relacionados a
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teletrabalho e a sustentabilidade o mesmo pode ser compreendido em três áreas ou
zonas de atuação: economia, meio ambiente e sociedade.
No que tange à sustentabilidade econômica, a resolução da SOBRATT (2013)
explica que, de acordo com os estudos realizados, as empresas, a comunidade e os
funcionários somariam ganhos de mais de US$ 900 bilhões com a adoção do
teletrabalho. Isso ocorreria devido a fatores como o aumento da produtividade, a
economia em imóveis e custos relacionados ao absenteísmo e à rotatividade de pessoal.
Por ser “relativamente recente”, os dados oriundos da literatura voltada para o
teletrabalho no Brasil, e em especial ao setor público, são identificados primordialmente
a partir de experiências-pilotos em alguns órgãos públicos. Ainda assim, de acordo com
relatório de gestão do ICMBIO (2018) através de avaliações trimestrais do desempenho
dos servidores em teletrabalho, o ganho médio de produtividade ficou acima dos 30%
em relação aos servidores que desempenham as mesmas atividades de maneira
presencial nas instalações da Autarquia. Além disso, com a redução da quantidade de
pessoal e de empregados circulando pela cidade e pelas estradas, os acidentes de trânsito
e os custos deles decorrentes também seriam mitigados. Por exemplo, em 2017 a
Revista Veja publicou uma reportagem a partir de dados coletados e avaliados pelo
NUMBEO – sistema de database que coleta e analisa informações sobre cidades -,
demonstrando que Recife encontra-se como a décima cidade onde se mais perde tempo
no trânsito no mundo, assumindo o primeiro lugar entre as metrópoles brasileiras com o
tempo médio de deslocamento de 55,5 minutos.
Em relação ao aspecto ambiental, a resolução da SOBRATT (2013) faz
referência aos benefícios ambientais, ressaltando os menores índices de poluição
decorrentes da redução dos congestionamentos do trânsito, o que contribui para a
mitigação do efeito estufa e da poluição atmosférica.
Quanto à sustentabilidade social, os benefícios apontados são o aumento das
oportunidades a pessoas portadoras de necessidades especiais, funcionários com filhos
pequenos ou pais idosos, dentre outros. O menor número de pessoas circulando pelas
ruas também tende a reduzir a criminalidade, principalmente nos grandes centros
urbanos.
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2.16 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
O avanço tecnológico vem causando mudanças no estilo de vida, atitudes e
costumes das pessoas, permitindo uma maior interação ao mundo digital.
Uma dessa mudança é a introdução do Processo Judicial Eletrônico, o qual está
diretamente ligado a otimização dos serviços judiciais, por meio de consubstanciada
melhora em suas tecnologias operacionais.
Na busca por uma célere e segura tramitação dos processos judiciais, veio a
promulgação da lei nº 11.419/2006, que promove alterações no Código de Processo
Civil – CPC e introduz a informatização do processo judicial e ainda nesse contexto, por
meio da Resolução nº 94/2012 do CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
foram instituídas regras, parâmetros, forma de implementação e funcionamento do
processo eletrônico, abrindo caminho para os demais Tribunais.
Tudo isso possibilitou consideráveis mudanças na prestação de serviços
jurisdicionais tais como: eliminação do uso de papel; evitar o deslocamento dos
advogados já que os processos podem ser visualizados com mais comodidade e
segurança; agilização na apresentação de petições respeitando-se os horários
estipulados, entre outras vantagens que levam à celeridade processual e trazem
benefícios ao acesso desse sistema.
Essas transformações sociais, marcadas pelas revoluções tecnológicas ocasionam
diversas inovações as quais refletem em diversa áreas, inclusive nas relações de
trabalho, permitindo novas fórmulas de prestação de serviços, inclusive fora dos limites
da empresa ou organização onde se exerce as atividades laborativas.
O sistema Judiciário brasileiro, acompanhando atentamente toda essa ebulição
tecnológica, e vislumbrando cada vez mais melhorar sua prestação jurisdicional,
introduz em âmbito a modalidade do trabalho à distância, ou seja, o Teletrabalho.
A partir de mudança na legislação trabalhista e com a implementação de normas
e regulamentos, o teletrabalho é introduzido no Judiciário, tendo seu início junto à
Justiça Federal que por intermédio dos sistemas eletrônicos e processamento de ações,
produz a infraestrutura essencial ao teletrabalho, o qual vem se aperfeiçoando sobretudo
com a realidade do Processo Judicial Eletrônico.
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3 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA
3.1 QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO
A estrutura metodológica do presente trabalho será realizada a partir de duas
etapas. A primeira delas, consistirá na formulação de um questionário eletrônico ,por
meio da plataforma Google Docs, a ser respondido pelos servidores, acerca da
implantação do Processo Judicial e Teletrabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco
com o intuito de se realizar, análises e interpretações dos dados obtidos, permitindo
assim, a elaboração de um panorama mais sólido em relação ao tema proposto. O
questionário possui o seguinte título: Percepção dos Servidores do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, quanto ao Processo Judicial Eletrônico e a Modalidade de
Teletrabalho. O questionário eletrônico foi disponibilizado para a obtenção de respostas
durante dez dias (ANEXO A).

3.2 PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
A segunda etapa metodológica do trabalho será caracterizada pelo levantamento
de dados referentes ao Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, referente ao biênio 2018/2019. Dos elementos
presentes no Relatório de Desempenho do PLS, foram selecionados os tópicos
referentes ao consumo e gasto de papel e copos descartáveis no TJPE. Esta escolha se
deu devido ao fato dos elementos citados anteriormente não terem atingido resultados
estabelecidos como metas a serem atingidas (deficiência), podendo a aplicação da
modalidade do teletrabalho, auxiliar para que os resultados esperados na diminuição do
consumo e gastos de papel e copo descartável sejam alcançados.
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4 RESULTADOS
4.1 QUANTO AOS DADOS OBTIDOS DO QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO
Observando o Gráfico 1, constata-se que do universo de 182 servidores
entrevistados, há uma predominância do sexo feminino, o qual perfaz um percentual de
67,03%, ou seja, um total de 122 servidores do sexo feminino. O sexo masculino conta
com um percentual de 32,97% perfazendo um total de 60 servidores do sexo masculino.
Gráfico 1- Referente aos resultados obtidos quanto ao gênero dos servidores do TJPE que foram entrevistados.
Em azul, a quantidade absoluta de homens, mulheres e o número total dos participantes. Em laranja, dados quanto
a proporção do gênero dos servidores expresso em porcentagem.

Fonte: Autora (2020).

Quando nos atentamos ao gráfico da faixa etária (Gráfico 2), verificamos a
existência de um percentual significativo de servidores com idade entre 52 e 60 anos,
com cerca de 39,56% perfazendo um total de 72 dos 182 servidores entrevistados.
Observa-se, ainda, que existem 45 servidores com idade entre 42 e 51 anos, com um
percentual de 24,73% dos servidores entrevistados. Constata-se, também que do
universo dos 182 servidores entrevistados existe um percentual de 16,48% com idade
entre 34 e 42 anos, num total de 30 servidores. Observa-se, também, que dos 182
servidores entrevistados existe um percentual de 12,09% com idade entre 61 e 69 anos,
num total de 22 servidores. Por fim, concluímos que do quantitativo dos 182 servidores
entrevistados, 13 têm idade entre 25 e 33 anos, com um percentual de 7,14%.
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Gráfico 2- Referente aos resultados obtidos quanto a faixa etária dos servidores do TJPE que foram entrevistados.
Em azul, dado referente a quantidade de absoluta de servidores presente em cada bloco de faixa etária.
Distribuição realizada em intervalos de 8 anos. Em laranja, dados quanto a proporção da faixa etária dos
servidores expressa em porcentagem.

Fonte: A autora (2020).

Por meio deste gráfico apresentado na Gráfico 3, pode-se observar que do total
dos 182 entrevistados, encontra-se um percentual bastante elevados de servidores que
possuem graduação, qual seja, 97,25%, dos quais 18,13% são graduados e 79,12%
possuem pós-graduação, perfazendo um total 177 servidores graduados. Constata-se,
ainda, que do número total de entrevistados existem 04 servidores com graduação
incompleta, o que corresponde a um percentual de 2,20% do público entrevistado.
Encontra-se, também, no universo entrevistado um servidor que possui ensino médio
completo, correspondendo ao percentual de 0,55%. Observar-se por fim que, dos
servidores entrevistados não existe nenhum que possua ensino médio incompleto.
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Gráfico 3 -Referente aos resultados obtidos quanto ao grau de instrução dos servidores do TJPE que foram
entrevistados. Em azul, dados referentes a quantidade de absoluta de servidores presente em cada nível de
escolaridade. Em laranja, dados quanto a proporção do grau de instrução dos servidores expressa em porcentagem.

Fonte: A autora (2020).

No que se refere a afirmativa: “Possui conhecimento acerca da utilização do
PJE no âmbito do TJPE”, de acordo com o gráfico, pode-se afirmar que do universo
dos 182 entrevistados, um total de 105 servidores, o que perfaz um percentual de
57,69% dos mesmos, concordam totalmente com a mesma. Constata-se também, que
um percentual de 21,43% que corresponde a 39 servidores entrevistados, concordam
parcialmente com a afirmativa acima. Observa-se também que cerca de 16
entrevistados, que corresponde a um percentual de 8,79%, nem concordam nem
discordam com a afirmativa em questão. Tem-se, ainda, um número de 13 servidores
entrevistados, correspondendo a um percentual de 7,14% que, discordam parcialmente
da afirmativa e, por fim, constata-se a existência de um número de 9 entrevistados,
correspondente a um percentual de 4,95%, que discordam totalmente da afirmativa
utilizada neste quesito.
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Gráfico 4. Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Possui conhecimento acerca da utilização
do PJE no âmbito do TJPE” por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados
referentes a quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos
servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Quanto a afirmativa: “Em seu ambiente de trabalho, a ferramenta PJE é
utilizada”, pode-se observar que do universo de 182 servidores entrevistados, 101
concordam totalmente, o que corresponde a um percentual de 55,49% (Gráfico 5).
Encontra-se, também um percentual de 11,54%, correspondendo a 21 entrevistados, que
concordam parcialmente com a afirmativa. Também se observa que, 12 dos servidores
entrevistados, num percentual de 6,59%, nem concordam nem discordam com a
afirmativa apresentada. Tem-se ainda um percentual de 1,69% correspondente a 3
entrevistados, que discordam parcialmente com a afirmativa. Por fim, encontra-se que
45 servidores entrevistados, correspondendo a um percentual de 24,73%, discordam
totalmente da afirmativa.
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Gráfico 5- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Em seu ambiente de trabalho, a ferramenta PJE é
utilizada” por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados referentes a quantidade absoluta
de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos servidores. Em laranja, dados quanto a
proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Ao analisarmos os resultados obtidos quanto a afirmativa: “Encontro
dificuldade na utilização do PJE”, observamos que um total de 30 servidores
entrevistados, correspondendo a um percentual de 16,48% do universo de 182,
concordam totalmente com ela. Temos também que um percentual de 24,18%, que
perfaz um número de 44 entrevistados, concordam parcialmente com a afirmativa.
Encontra-se ainda, um percentual de 21,43% dos funcionários entrevistados,
correspondendo a um total de 39, que nem concordam nem discordam com a afirmativa
em questão. Pode-se afirmar também que, dos 182 servidores entrevistados, 25
correspondem a um percentual de 13,74%, que discordam parcialmente da afirmativa.
Conclui-se, também, que um percentual de 24,18% dos funcionários entrevistados,
perfazendo um total de 44, discordam totalmente da afirmativa em análise (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Encontro dificuldade na utilização do PJE” por
parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados referentes a quantidade absoluta de repostas
obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos servidores. Em laranja, dados quanto a proporção
referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Quando analisamos os resultados do quesito: “Se você encontra algum tipo de
dificuldade no manuseio do PJE, qual seria? ”, encontramos um percentual de
18,95%, correspondente a 18 servidores dos 182 entrevistados, responderam que falta
capacitação para uma melhor utilização da ferramenta (Gráfico 7). Temos 19
entrevistados, que corresponde a 20,00% do número total dos entrevistados que,
encontram dificuldade em usar o sistema do PJE. Encontramos, ainda, 9,47% que
corresponde a 09 servidores entrevistados, que afirmam ser o sistema do PJE ruim.
Também se observa a existência de um percentual de 13,68%, correspondente a 13
funcionários entrevistados, que afirmam não encontrar problemas no uso do PJE.
Constata-se um percentual de 18,95% do universo entrevistado, o que perfaz um total
de 18 servidores, que afirmaram encontrar dificuldade na utilização de algumas tarefas
do PJE. Por fim, estes valores se repetem, tanto em percentual quanto em número de
entrevistados, que afirmaram não utilizar o PJE.
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Gráfico 7. Referente aos resultados obtidos quanto ao questionamento “Se você encontra algum tipo de
dificuldade no manuseio do PJE, qual seria? ”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em
azul, dados referentes a quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância
dos servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em
porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Analisando a afirmativa: “Possui conhecimento do que se trata a modalidade
do teletrabalho no âmbito do TJPE”, encontramos um percentual de 57,14%, ou
seja, mais da metade dos servidores entrevistados, correspondendo a um número de
104 funcionários, que concordaram totalmente com a mesma. Temos também, um
número de 41 entrevistados, correspondendo a um percentual de 22,53%, que
concordaram parcialmente com ela (Gráfico 8). Observamos, ainda, que cerca de 21
funcionários, refletindo um percentual de 11,54% dos entrevistados, responderam que
nem concordam nem discordam com a afirmativa. Constatamos, ainda, que um
número de 08 entrevistados, eu expressa um percentual de 4,40%, responderam que
discordam parcialmente da afirmativa. Ao final, encontramos o mesmo número de
servidores e igual percentual que o anterior, que responderam discordar totalmente da
afirmativa em questão.

56

Gráfico 8- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Possui conhecimento do que se trata a
modalidade do teletrabalho no âmbito do TJPE”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados.
Em azul, dados referentes a quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância
dos servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Analisando os dados relativos a afirmativa: “Na unidade em que sou lotado, já
se utiliza a modalidade do teletrabalho”, encontramos um percentual de 48,35%, que
corresponde a um número de 88 servidores entrevistados, que responderam concordar
totalmente com a afirmativa (Gráfico 9). Constatamos, ainda, que 17 funcionários, que
reflete o percentual de 9,34% dos entrevistados, concordam parcialmente com a
afirmativa em análise. Já 6,59%, que corresponde ao número de 12 servidores,
responderam que nem concordam nem discordam com afirmativa. Observamos,
também, um número de 08 funcionários entrevistados, correspondendo ao percentual de
4,40%, responderam discordar parcialmente da afirmativa. Por fim, encontramos um
percentual de 31,32%, correspondendo a 57 servidores entrevistados, que disseram
discordar totalmente da afirmativa em questão.
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Gráfico 9- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Na unidade em que sou lotado, já se utiliza a
modalidade do teletrabalho”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados referentes a
quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos servidores. Em
laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Fazendo

uma

análise

quanto

a

afirmativa;

“Teletrabalho

melhora

consideravelmente a produtividade do TJPE”, encontramos um percentual de 51,10%,
que reflete um número de 93 entrevistados, ou seja, mais da metade, que afirmaram
concordar totalmente com afirmativa em análise (Gráfico 10). Temos também, um
número de 40 servidores, correspondendo ao percentual de 21,98% do total de
servidores entrevistados, que disseram concordar parcialmente com a afirmativa.
Encontramos também, 39 funcionários, correspondente ao percentual de 21,43% do
universo entrevistado, que responderam não concordar nem discordar com

a

afirmativa. Também encontramos um percentual de 1,10% dos servidores, o que reflete
um número de 02 funcionários que disseram discordar parcialmente da afirmativa. Por
fim, também temos um percentual de 4,40% do universo de servidores entrevistados, o
que corresponde ao número de 08 funcionários, que responderam discordar totalmente
da afirmativa analisada.
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Gráfico 10- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “Teletrabalho melhora consideravelmente a
produtividade do TJPE”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados referentes a
quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos servidores. Em
laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Quanto a afirmação “A modalidade do Teletrabalho resulta em algum
benefício ao meio ambiente. ”, a grande maioria dos servidores, cerca de 109 (59,89%)
apresentou concordância total com a mesma, seguidos de uma concordância parcial,
41 (22,53%). Em relação aos que nem concordam nem discordam da afirmação, cerca
de 24 servidores (13,19%) não tinham posição definida sobre o tema (Gráfico 11).
Quanto a discordância frente a afirmação citada, apenas 5 servidores (2,75%)
discordaram totalmente da mesma, ou seja, não identificaram benefícios que o
teletrabalho poderia apresentar ao meio ambiente, seguido de 3 servidores (1,65%) que
discordaram parcialmente da afirmativa.
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Gráfico 11- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “A modalidade do Teletrabalho resulta em algum
benefício ao meio ambiente. ”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados referentes a
quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos servidores. Em
laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Quando questionados “Em caso do Teletrabalho ser benéfico ao meio
ambiente, quais seriam estas vantagens? ” (Gráfico 12), a maior parte dos servidores
forneceram respostas em direção a possível diminuição de poluentes (veículos), com de
54 respostas (38,30%), e na diminuição de bens de consumo, com 45 (31,91%).
Também houve um número considerável de respostas obtidas em direção a diminuição
do consumo de energia, cerca 22 (15,60%). Foi possível identificar que houve um
equilíbrio nas respostas voltadas às seguintes temáticas: economia de combustível, cerca
de 7 (4,96%), seguido de diminuição do consumo de recursos naturais e a vantagem de
se trabalhar em casa, com 6 respostas (4,26%).
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Gráfico 12- Gráfico referente aos resultados obtidos quanto o questionamento “Em caso do Teletrabalho ser
benéfico ao meio ambiente, quais seriam estas vantagens? ”, por parte dos servidores do TJPE que foram
entrevistados. Em azul, dados referentes a quantidade absoluta de repostas obtidas em cada opção, baseada no
nível de concordância dos servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta
expressa em porcentagem
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Fonte: A autora (2020).

Quanto a afirmação “O Teletrabalho foi uma importante ferramenta diante da
Pandemia do Covid-19”, a maioria significativa dos servidores, 160 (97,91%),
concordaram totalmente com a mesma, avaliando que o home office foi fundamental
durante o período. Cerca de 16 entrevistados (8,79%), concordaram parcialmente com
a mesma, sendo seguido por 5 servidores (2,75%) que nem concordaram nem
discordaram, e apenas 1 servidor (0,55%) discordou totalmente da afirmação, avaliando
que o teletrabalho não constituiu uma importante ferramenta frente a pandemia do
covid-19. Não houve resposta para a opção discordo parcialmente (Gráfico 13).
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Gráfico 13- Referente aos resultados obtidos quanto a afirmativa “O teletrabalho foi uma importante ferramenta
diante da Pandemia do Covid-19 ”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados
referentes a quantidade absoluta de respostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos
servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

Quando questionados com a seguinte pergunta “Qual a sua opinião (percepção)
em relação a modalidade do Teletrabalho? ”, a opinião dos entrevistados em relação
ao teletrabalho, 93 servidores (68,38%), avaliaram positivamente – ótimo ou bom – esta
modalidade. Também foi possível identificar que um grupo dos entrevistados composto
por14 servidores (10,29%) ressaltou a importância da aplicação deste regime apenas em
casos específicos. Em contrapartida, apenas 13 servidores (9,56%) avaliaram o regime
negativamente – ruim ou péssimo –. Além disso, uma parte dos entrevistados, 13
servidores (9,56%), considerou que a aplicação deste tipo de modalidade

seria

inevitável ao longo dos anos. Também foram obtidas respostas em relação a
sustentabilidade, 3 servidores (2,21%) ressaltaram a importância do teletrabalho na
temática voltada a sustentabilidade.
Observação: A discrepância referente ao número total de respostas presente nos
gráficos sete, doze e quatorze, 95, 141 e 136, respectivamente, quando comparado com
as respostas obtidas nos demais aos demais gráficos (182), ocorre pelo fato de que os
gráficos citados apresentam respostas facultativas, logo nem todos os entrevistados
sentiram a necessidade de respondê-las no questionário (Gráfico14).
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Gráfico 14- Referente aos resultados obtidos quanto ao questionamento “Qual a sua opinião (percepção) em relação
a modalidade do Teletrabalho ”, por parte dos servidores do TJPE que foram entrevistados. Em azul, dados
referentes a quantidade absoluta de respostas obtidas em cada opção, baseada no nível de concordância dos
servidores. Em laranja, dados quanto a proporção referente a cada opção de resposta expressa em porcentagem.
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Fonte: A autora (2020).

4.2 QUANTO AO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
No que tange os dados disponibilizados no Relatório de Desempenho do PLS
(2019) do TJPE, pode-se selecionar alguns elementos que venham a ser influenciados
pela aplicação do regime de teletrabalho, mesmo que de maneira indireta. Na tabela
acima, é possível identificar algumas informações acerca do consumo e gastos
financeiros por parte do TJPE, além de metas a serem cumpridas em relação ao uso de
papel. Do total, das 10 metas que foram estabelecidas, nenhuma apresentou resultado
satisfatório, ou seja, não atingiram o objetivo proposto (NÃO ALCANÇADA). Os
tópicos que apresentavam redução de gastos ou consumo de papel, estabeleceram como
uma redução média uma diminuição de 14,76% em relação ao ano anterior (2018).
Também não foram alcançados os objetivos que propunham aumento do uso de papel
contratado, cerca de 9% (Quadro 1).
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Quadro 1- Referente ao consumo e gastos financeiros com papel (padrão ou reciclado) por parte do TJPE, e metas a
serem cumpridas

Fonte: Relatório de Desempenho - Plano de Logística Sustentável (TJPE. 2019, p. 4).

No Quadro 2, é possível identificar que o principal objetivo proposto foi manter
os mesmos valores (MV) de consumo e gasto com copos descartáveis de 2018, em
2019. Contudo, dos 6 indicadores apenas 1 teve sua meta alcançada, que foi o consumo
de copos descartáveis para água. Todos os demais não conseguiram manter ou diminuir
os valores em relação ao ano anterior, apresentando aumento nos todos tópicos
apresentados (NÃO ALCANÇADA).
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Quadro 2 - Referente ao consumo e gastos financeiros com copos descartáveis por parte do TJPE, e metas a
serem cumpridas. Fonte: Relatório de Desempenho - Plano de Logística Sustentável TJPE. 2019, p. 9.

Fonte: Relatório de Desempenho - Plano de Logística Sustentável (TJPE. 2019, p. 9).

65

5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste tópico serão discutidos os resultados obtidos no presente trabalho, além de
buscar compará-los com estudos presentes na literatura. A literatura utilizada para
embasar a discusação foi baseada em artigos ciêntíficos, Censo do Judiciário e dados
oriundos de matérias jornalísticas.
Os dados obtidos quanto ao gênero dos servidores a partir do questionário
eletrônico apresentaram resultado semelhante ao do Censo do Judiciário, realizado pelo
CNJ em 2013 com 170 mil servidores participantes, relatando uma maior
representatividade de mulheres no setor. De acordo com o Censo, o gênero feminino
corresponde - com base no ano de ingresso -, a 50,04%, ou cerca de 3.262 dos
servidores, enquanto o gênero masculino a 49,06%, ou o equivalente a 3.082. Do ponto
de vista geral, a proporção entre servidoras e servidores efetivos no Judiciário é de
56,08% e 43,02%, respectivamente. Apesar do resultado final ter sido igual (maior
número de servidoras), entre o Censo realizado pelo CNJ e os dados obtidos pelo
presente trabalho quanto ao gênero, as proporções obtidas nos estudos foram diferentes
(%). Isto poderá ter sido ocasionado, devido forma de “disseminação” do questionário
eletrônico (pessoa-pessoa).
Quanto à faixa etária, a idade média a partir do ano de ingresso no serviço
público é de 32 anos, de acordo com o CNJ. A média de idade de um servidor público,
em geral, é de 43 anos, o que poderia justificar o número significativo de respostas
visualizadas (42) a partir do questionário, justamente na faixa etária dos 42 a 51 anos de
idade, ficando abaixo apenas do número de respostas obtidas referente a faixa etária dos
52 a 60 anos.
Em relação a escolaridade, foi possível identificar que a imensa maioria dos
servidores que participaram do questionário apresentam, no mínimo, ensino superior
completo (18,13%), sendo a grande maioria (79,12%) possuidor de pós-graduação. Tais
dados são correspondentes as informações presentes no Censo de 2013, onde 79,9% dos
servidores possuem graduação ou pós-graduação.
No âmbito do PJE, a maior parte dos servidores possuem conhecimento acerca
da utilização do mesmo no TJPE, com 79,12% concordando totalmente ou parcialmente
(Figura 4). Além disso, aproximadamente 67,03% utilizam o PJE em seu ambiente de
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trabalho (Gráfico 5). Essa elevada taxa a respeito de conhecimento e utilização do PJE,
pode estar intimamente ligada a aplicação do mesmo por parte do Judiciário como um
instrumento que possibilite a diminuição de etapas burocráticas, diminuindo por
consequência, os custos e o tempo de tramitação de um processo (GONÇALVES,
2015).
Contudo, quase 40% dos servidores entrevistados concordaram totalmente ou
parcialmente que encontram dificuldades na utilização do PJE (Figura 6). As principais
dificuldades relatadas estão relacionadas a falta de capacitação e dificuldade em utilizar
o sistema (Gráfico 7). Tal fator pode estar relacionado com a faixa etária dos servidores,
com mais da metade dos entrevistados apresentando idade entre 52 e 69 anos. De
acordo com pesquisa realizada pela Kaspersky com cerca de 11 mil pessoas, um terço
dos participantes com mais de 55 anos alegaram possuir dificuldades com o uso da
tecnologia no dia a dia. Neste sentido, uma forma importante para buscar soluções a
respeito das dificuldades apresentadas é promover a inclusão digital (BEZ, 2006),
principalmente com cursos capacitantes, em especial, para servidores com idade mais
avançada.
Quanto os resultados obtidos em relação ao teletrabalho é interessante notar que
os maiores índices de respostas realizadas a partir do questionário eletrônico em relação
a utilização do teletrabalho (Figura 9), estão concentradas justamente nos “extremos
opostos”, com 48,35% afirmando que já se utilizava o teletrabalho em sua unidade de
trabalho em comparação com 31,32% que alegaram não ter havido contato com essa
modalidade. Tal aspecto pode ser compreendido a partir de algumas explicações: a
regulamentação do teletrabalho no Judiciário é relativamente recente – Resolução n°227
do CNJ, 2016 –, sendo inicialmente direcionado a apenas alguns grupos específicos.
Assim, um dos possíveis motivos dessa discrepância pode estar relacionado ao fato de
servidores que se enquadrem nos pré-requisitos estabelecidos pelo CNJ e que
participaram da entrevista; O segundo motivo pode estar relacionado a pandemia do
Covid-19, e como o mesmo impactou o modelo de trabalho vigente. Poderia haver um
número muito maior de servidores que não haviam tido contato com o home office em
sua unidade de trabalho, mas que rapidamente foram submetidos ao mesmo, como
consequência da pandemia.
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Em relação a produtividade, cerca de 73,08% concordaram totalmente ou
parcialmente em relação a melhora de produtividade do servidor, ocasionada pelo
regime de teletrabalho (Gráfico 10). De fato, é possível identificar na literatura alguns
motivos para esse tipo de resultado, por exemplo, segundo Lima (2018), o aumento de
produtividade pode estar atrelado a melhora da qualidade de vida e na flexibilidade dos
horários, atendendo às características individuais dos teletrabalhadores. Vale destacar
também que as próprias normas implementadas pelo CNJ e que regem o teletrabalho,
estabelecem necessariamente que haja uma maior produtividade do teletrabalhador em
comparação com o servidor em modalidade presencial.
Quanto a opinião dos servidores em relação ao teletrabalho, quase 70%
definiram o regime remoto como bom ou ótimo (Gráfico 14). Resultado semelhante foi
obtido de acordo com pesquisa realizada entre 5 e 15 de maio de 2020 pelo Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), onde foram ouvidos 1396 servidores e magistrados, e para
80% destes, houve melhora na qualidade de vida durante o trabalho remoto. Isso
também pode estar relacionado com a percepção dos mesmos quanto ao impacto
positivo gerado pelo teletrabalho em relação a Covid-19, com 87,91% (Gráfico 13)
reconhecendo o mesmo como uma importante ferramenta neste período. Lima (2018)
relata que o trabalho remoto também promove redução de eventuais perdas de força de
trabalho nas instituições, por motivos de saúde.
Nos dados obtidos referente ao teletrabalho e as questões ambientais (Gráfico 11
e 12), é possível identificar a percepção dos servidores no que tange aspectos voltados
ao meio ambiente. Cerca de 82,42% das respostas obtidas concordavam totalmente ou
parcialmente sobre o fato de que o teletrabalho promove benefícios ao meio ambiente.
Além da forte percepção sobre a influência do home office na sustentabilidade, os
servidores também foram capazes de identificar os principais benefícios que poderiam
ser alcançados em caso de uma adequada aplicação deste regime de teletrabalho, como a
diminuição de poluentes, itens de consumo, economia de energia, etc... Essa mudança
de mentalidade não se dá ao acaso, mas pode ser fruto de um longo e contínuo processo
de educação ambiental na sociedade (MASSINE, 2010). Diversas áreas do setor público
já executam capacitação dos servidores, como por exemplo o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, que desenvolve desde 2002 um Programa de Gestão
Ambiental com foco na conscientização de seus integrantes.
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Por fim, em relação aos dados presentes no Relatório de Desempenho do Plano
de Logística Sustentável 2019 do TJPE, quanto ao papel e copo descartáveis (Quadro
1), é possível analisar que as metas que foram propostas não conseguiram atingir o
objetivo final. Vale ressaltar que, de fato, pode-se questionar se tais aspectos não são
objetos que apresentem relação direta com a modalidade do teletrabalho, contudo é
importante frisar que os benefícios gerados por esse tipo de regime podem ser
identificados mesmo que de forma indireta. Por exemplo, inicialmente não há uma
relação direta entre o home office e a diminuição do consumo de papel, água envasada e
copo descartáveis, porém se um número significativo de servidores for alocado em
teletrabalho, a tendência é de se haver diminuição no consumo dos insumos citados
anteriormente por parte do TJPE, gerando benefícios ao meio ambiente como também
ganhos econômicos ao tribunal. Ainda sim vale destacar que o Plano de Logística
Sustentável foi extremamente positivo, uma vez que conseguiu alcançar 77% das metas
propostas.
Como considerações finais, a modalidade do teletrabalho ou o home office, são
importantes ferramentas que cada vez mais fazem parte de nossa estrutura e relação
profissional, seja no serviço público ou privado. Tais mecanismos são exemplos claros
da evolução de processos, relações, e da própria sociedade, pois é assim ao longo dos
anos que nossa história vem sendo desenvolvida, a partir de alicerces gerados pelo
desenvolvimento e avanços nas mais diversas épocas e áreas.
Este trabalho vai além de demonstrar os possíveis benefícios que o trabalho remoto
poderá ofertar ao serviço público, relatando o ponto de vista e as críticas e dificuldades
– sim críticas são fundamentais no amadurecimento desta modalidade, porque é assim
que eventuais erros podem ser corrigidos – daqueles que são a chave para a aplicação
mais adequada do mesmo, os servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Não obstante, é perceptível uma progressiva mudança de mentalidade quanto ao setor
público, e especificamente, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco no papel fundamental
(institucional) em relação a preservação do meio ambiente. Tais aspectos podem ser
visualizados a partir do amadurecimento de metas, propostas e ações que o TJPE vem
desempenhando.
Por fim, o presente estudo poderá servir como base para a adoção de práticas que visem
melhorar a modalidade do teletrabalho, o sistema do PJe, além de uma maior
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conscientização dos servidores públicos com o meio ambiente, pois estes são agentes
fundamentais no tange o objetivo de estabelecer uma sociedade mais sustentável.
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ANEXO A- QUESTIONÁRIO

Percepção dos Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, quanto
ao Processo Judicial Eletrônico e a Modalidade de Teletrabalho .
Questionário referente a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso do Mestrado
Profissional em Inovação e Desenvolvimento - UNIFG, com o objetivo de se coletar dados
acerca da percepção e conhecimentos em geral dos Servidores do Tribunal de Justiça de
Pernambuco -TJPE, quanto ao Processo Judicial Eletrônico e ao Teletrabalho. *Obrigatório

1. Gênero *
Marcar apenas uma oval.
Masculino
Feminino

2. Idade *

3. Escolaridade *
Marcar apenas uma oval.
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Graduação Completa
Graduação Incompleta
Pós Graduação

Para as afirmativas, avalie assinalando o seu nível de concordância em relação às
seguintes questões, considerando: 1 – Significa que você discorda totalmente da
afirmação; 2 – discorda parcialmente; 3 – nem concorda nem discorda; 4 – concorda
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parcialmente; 5 – concorda totalmente: Discordo Totalmente 1 2 3 4 5 Concordo
Totalmente

4. Possui conhecimento acerca da utilização do Processo Eletrônico no âmbito do TJPE.
*
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

5. Em seu ambiente de trabalho, a ferramenta do Processo Eletrônico é utilizada.
*
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

6. Encontro dificuldade na utilização do Processo Eletrônico. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

7. Se você encontrou algum tipo de dificuldade no manuseio do Processo Eletrônico,
qual seria?
8. Possuo conhecimento do que se trata a modalidade Teletrabalho no âmbito do
TJPE. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5
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1

2

3

4

5

9. Na unidade em que sou lotado, já se utiliza a modalidade Teletrabalho. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

10. Teletrabalho melhora consideravelmente a produtividade do TJPE. *

Marcar apenas uma oval.

11. A modalidade do Teletrabalho resulta em algum benefício ao meio ambiente
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*
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

12. Em caso do Teletrabalho ser benéfico ao meio ambiente, quais seriam estas
vantagens?
13. O Teletrabalho foi uma importante ferramenta diante da Pandemia do Covid19. *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

5

14. Qual a sua opinião (percepção) em relação a modalidade do Teletrabalho? *
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