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Assunto: FAZENDA
Protocolo: 16.907.856-4

SINDAFEP-SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
DO ESTADO DO PARANAInteressado:

Solicitação
Sugestão de criação de um grupo técnico, composto por servidores

deste Órgão, para realizar os estudos necessários a avaliar a possibilidade
de implantação do regime de teletrabalho, nas diversas áreas de atuação
da Receita Estadual do Paraná. 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ 

CURITIBA – PR 

 

 

 

 

 

 

 SINDAFEP – SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO 

ESTADO DO PARANÁ, entidade representativa da classe dos Auditores Fiscais, 

inscrita no CNPJ-MF sob nº 76.707.686/0001-17, com sede à Rua Alferes Ângelo 

Sampaio nº 2580, no Bairro Bigorrilho, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.730-460, 

neste ato representada por seu Presidente Osmar de Araújo Gomes, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, vem respeitosamente expor e sugerir à Vossa Senhoria o 

que abaixo segue. 

 

1. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 Com o avanço da pandemia da Covid-19, o teletrabalho se tornou uma alternativa 

para manter as atividades de empresas, organizações e órgãos públicos que não puderam 

continuar com a atuação presencial por causa dos riscos de contaminação de funcionários, 

clientes e da própria população em geral. 
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Essas empresas, organizações e órgãos públicos, de início não estavam preparadas 

para lidar com o teletrabalho. Foram surpreendidas por este fenômeno que se verificou 

neste ano de 2020. No entanto, a pandemia acabou acelerando um processo que, de 

alguma forma, já estava em curso.  

Hoje empresas, organizações e órgãos da Administração Pública já pensam em 

adotar essa modalidade operacional para seus trabalhadores, colaboradores e servidores, 

após a pandemia. Não parece pairarem dúvidas de que a oferta dessa alternativa de 

trabalho será um fator para reter talentos dentro das corporações. 

Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e a introdução das 

telecomunicações nas relações de trabalho, o teletrabalho ganha cada vez mais espaço, 

transformando as tradicionais relações laborais. Nesse contexto, as formas de vida e de 

trabalho ganham novos contornos, impondo um novo ritmo de desenvolvimento das 

atividades humanas. 

Desse modo, torna-se inevitável o reconhecimento da relação de trabalho 

caracterizada pela utilização de tecnologia da informação e comunicação no 

desenvolvimento de suas atividades. 

 Notícia divulgada pelo site Uol/Economia no último dia 15 de setembro1, 

informa que a Prefeitura de São Paulo adota a partir daquela data a prática do teletrabalho, 

mais conhecido como home office, de forma definitiva para os seus mais de 120 mil 

 
1https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/15/prefeitura-de-sao-paulo-

institui-o-home-office-de-forma-definitiva 
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servidores. O decreto que institui as diretrizes para o trabalho remoto foi publicado no 

Diário Oficial da cidade de 14 de setembro.  

Como motivações para a adoção do teletrabalho, a Prefeitura da capital paulista 

citou o "caminho irreversível" que se tornou a prática no contexto da pandemia da Covid-

19. Atualmente, milhares de servidores já cumprem suas jornadas de forma remota, 

parcialmente ou integralmente, em especial aqueles do grupo de risco da doença. 

Além do novo contexto trazido pela pandemia, a gestão paulistana alega que o 

teletrabalho nos últimos meses trouxe aumento de produtividade e melhoria na prestação 

de serviços, assim como redução de despesas. Outro fator citado é o ganho ambiental para 

a cidade, principalmente graças à diminuição na necessidade de deslocamento diário dos 

servidores. 

Para o devido acompanhamento do trabalho remoto, a Prefeitura de São Paulo 

estabeleceu critérios de avaliação que incluem metas a serem atingidas, possibilidade de 

avaliação objetiva do desempenho do servidor e registro eletrônico de presença. Há ainda 

a condição de que não haja prejuízo para o atendimento ao público. O trabalho presencial, 

porém, não foi e não será abolido totalmente. 

Segundo artigo publicado em 10 de junho deste ano pela Agência Brasil, 

levantamento realizado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT apontou que 

até o mês de abril cinquenta e nove países já haviam adotado a alternativa do teletrabalho. 

Informa o artigo que o Escritório de Estatísticas do Reino Unido estimou em 30% as 

atividades que poderiam ser feitas de casa e estudo dos pesquisadores Johathan Dingel e 
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Brent Neiman indicou que 34% das ocupações nos Estados Unidos poderiam ser feitas 

remotamente.2 

Ainda segundo essa fonte, outra investigação, do pesquisador Ramiro Albrieu, 

avaliou esse índice para a Argentina e concluiu que entre 26% e 29% das atividades 

laborais poderiam ser mantidas dessa maneira. Análise de Tito Boeri, Alessandro Caiumi 

e Marco Paccagnella estimaram esse percentual em 24% na Itália, 28% na França, 20% 

na Alemanha, 25% na Espanha e 31% na Suécia. 

No Estado do Paraná, desde 18 de dezembro de 2018, a Lei nº 19.776 instituiu o 

teletrabalho no âmbito do Poder Executivo do Governo do Estado, submetendo, contudo, 

o desenvolvimento dessa atividade laboral à regulamentação, por decreto, por parte do 

Chefe do Poder Executivo e demais atos formais. 

O Chefe do Executivo Estadual, pelo Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020 

autorizou que diversos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional instituíssem temporariamente o teletrabalho. Para tanto, foram consideradas, 

entre outras premissas, a complexidade do momento, carecendo de um esforço conjunto 

na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demandava e o 

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública. 

Mais recentemente, pelo Decreto nº 5.679, de 14 de setembro de 2020, o Chefe do 

Poder Executivo Estadual regulamentou o regime do teletrabalho para os órgãos e 

 
2 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/teletrabalho-ganha-forca-

como-alternativa-durante-pandemia 
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entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo do Estado do Paraná, 

previsto na Lei Estadual nº 19.776/2018. 

A teor do artigo 3º do referido Decreto, o teletrabalho objetiva adotar soluções 

capazes de ampliar a produtividade, a qualidade e a eficiência dos serviços públicos 

prestados à população do Estado do Paraná, promover a cultura organizacional orientada 

para resultados, reduzir custos operacionais diretos e indiretos da Administração Pública 

Estadual, fomentar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental, motivar o 

comprometimento dos servidores públicos, a melhoria do clima organizacional, o 

desenvolvimento de talentos profissionais e estimular o desenvolvimento da qualidade de 

vida e da saúde do servidor público, com a economia de tempo e redução de custos de 

deslocamento ao local de trabalho. 

Em que pese o Decreto, no artigo 8º, prever a criação da Comissão de Gestão do 

Teletrabalho – CGT, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração e da 

Previdência, que deverá ser composta, inicialmente, por servidores daquela pasta, com o 

objetivo de coordenar e monitorar as ações em desenvolvimento nos órgãos e entidades 

da Administração Estadual Direta e Indireta relativas ao teletrabalho, importante observar 

que o próprio parágrafo único do artigo 8º do Decreto prevê que, posteriormente ao início 

da implementação, poderão ser incluídos representantes de órgãos ou entidades estaduais 

que estejam em processo de adoção ao regime de teletrabalho. 

A adoção do regime de teletrabalho dependerá de ato conjunto do órgão ou 

entidade com a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, contendo o plano 

de implementação do teletrabalho, que deverá conter uma série de definições (o mínimo 

delas previstas no Decreto), o que sem dúvida requer um aprofundado estudo preliminar. 
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A área de atuação da Receita Estadual do Paraná compreende uma série de 

atividades operacionais que, numa primeira análise, podem permitir sua realização por 

trabalho remoto, ou seja, via teletrabalho, atendendo inteiramente os objetivos e as 

diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 5.679/2020. 

Já há, no âmbito da Receita Estadual do Paraná, um precedente neste sentido. 

Trata-se da Delegacia de Julgamento que, desde o ano de 2011, portanto, há nove anos, 

adota uma modalidade de trabalho remoto, muito semelhante ao teletrabalho. O que se 

tem notícia é de que o trabalho realizado pelos integrantes daquela Delegacia tem se 

mostrado eficiente, proporcionando agilidade e qualidade aos julgamentos que lhe são 

afetos. 

A própria flexibilização do regime de trabalho proporcionada pelo Decreto nº 

4.230/2020, em razão da atual pandemia, permitiu que no âmbito da Receita Estadual do 

Paraná muitos servidores passassem a realizar, temporariamente, suas atividades de modo 

remoto. 

Há, portanto, uma primeira experiência. 

Esses fatos demonstram a importância, a conveniência e a oportunidade de, neste 

momento, a Receita Estadual do Paraná aprofundar estudos no sentido de avaliar os 

possíveis benefícios e vantagens de adotar, em determinadas áreas de sua atuação, o 

regime do teletrabalho, sempre de acordo com os objetivos, diretrizes e limites impostos 

pelo Decreto Estadual nº 5.679/2020.   
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2. DA SUGESTÃO 

Ante todo o exposto, o SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita 

do Estado do Paraná, com o devido respeito e consideração, vem sugerir à Vossa 

Senhoria: 

A criação de um grupo técnico, composto por servidores deste Órgão, para 

realizar os estudos necessários a avaliar a possibilidade de implantação do regime 

de teletrabalho, nas diversas áreas de atuação da Receita Estadual do Paraná, de 

acordo com os objetivos, diretrizes e limites estabelecidos no Decreto Estadual nº 

5.679/2020, como medida preparatória à elaboração do plano de implementação do 

teletrabalho para adoção do respectivo regime, por ato conjunto com a Secretaria 

de Estado da Administração e da Previdência, nos termos do artigo 11 do referido 

Decreto. 

 

Termos em que 

Pede-se deferimento. 

Curitiba, em 17 de setembro de 2020. 

 

SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná 

OSMAR DE ARAÚJO GOMES 

Presidente 
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