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Resumo: O presente artigo objetiva demonstrar a aplicação do regime jurídico do 
teletrabalho na administração pública, a partir da experiência concreta do Estado do 
Espírito Santo. Sob a ótica do procedimento metodológico utilizado, almeja-se destacar 
os principais aspectos jurídicos e operacionais do regime do teletrabalho. Na perspectiva 
dos resultados alcançados, como será demonstrado adiante, até o presente momento, 
considerando a recenticidade de sua execução no Estado, o teletrabalho já foi 
implementado em alguns órgãos e entidades do Estado, com resultados positivos. Todos 
os órgãos e entidades estaduais fixaram metas superiores às desenvolvidas 
presencialmente pelos servidores, em percentual médio de 20% (vinte por cento) a mais 
que os servidores em regime presencial. Neste contexto, o teletrabalho, na 
administração pública do Estado do Espírito Santo, conta com um marco regulatório 
moderno e bem estruturado. Pelo exposto, verifica-se que o teletrabalho dá um relevante 
passo na direção da administração pública digital, voltado a resultados mais eficientes 
e eficazes, de modo que o modelo aqui examinado pode servir de referência para outras 
entidades políticas da Federação brasileira. 
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1 Introdução e delimitação do 

tema 

O presente estudo tem por finalidade 

examinar o regime jurídico do 

teletrabalho na administração pública, 

tendo como pano de fundo o marco 

regulatório já implementado no Estado 

do Espírito Santo, nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 874/2017. 

Para tanto, parece fundamental 

discorrer, ainda que brevemente, a 

respeito das noções conceituais de 

teletrabalho, sua compreensão e 

aplicabilidade à administração pública 

contemporânea. Posteriormente, 

examina-se a sua regulação jurídica 

como instrumento de concretização dos 

princípios constitucionais da 

administração pública. Por fim, encerra-

se a análise destacando-se os principais 

aspectos do novo marco regulatório 

estadual, enquanto relevante 

instrumento de concretização da 

administração pública digital, 

ofertando-se algumas proposições 

conclusivas, de modo que o modelo de 

teletrabalho implementado no Estado do 

Espírito Santo possa servir de referência 

para a gestão pública em outras 

entidades da Federação brasileira.  

                                                           
2 O tema se encontra em discussão no Congresso Nacional por 
meio do PL nº 2.723/2015. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMIN

2 Notas sobre o teletrabalho no contexto 

da administração pública 

contemporânea 

É certo que a gestão pública 

contemporânea, no Estado Democrático 

de Direito, deve observar as normas que 

expressam valores, objetivos e fins 

previstos na Constituição da República 

de 1988. Nesse passo, a regulação 

jurídica do teletrabalho, no âmbito da 

administração pública, serve como 

relevante instrumento de concretização 

de valores, objetivos e fins caríssimos à 

sociedade, ao Estado e à própria gestão 

pública.2 É o que se passa a demonstrar 

neste tópico e no seguinte. 

Assim, o teletrabalho, em síntese, 

significa a possibilidade de o 

colaborador, a partir de metas objetivas 

de resultados, previamente fixadas pela 

respectiva chefia, exercer as suas tarefas 

fisicamente distante da sede de trabalho, 

embora virtualmente presente. Essa 

presença virtual deve se dar a partir da 

constante interação do trabalhador, 

pelos meios e recursos de tecnologia da 

informação, com a chefia imediata e 

com a corporação como um todo. 

Nesse passo, o teletrabalho é uma 

realidade em franca expansão nas 

grandes e pequenas corporações 

ISTRACAO-PUBLICA/511345PROJETO-AUTORIZA-TRABALHO-
A-DISTANCIA-NO-SERVICO-PUBLICO-FEDERAL.html>. Acesso 
em: 28 set. 18. 
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empresariais e não empresariais no 

Brasil e mundo afora. Isso se dá em vista 

das vantagens de eficiência e 

economicidade que proporciona. É o 

caso, por exemplo, da maximização do 

trabalhador no desempenho das tarefas, 

evitando-se a perda de tempo com 

deslocamentos casa-trabalho até a 

efetiva economia de recursos 

financeiros, por parte das empresas e 

corporações, nas despesas de custeio  

luz, água, papel, espaço físico, etc.  

Isso porque o colaborador passa a 

desempenhar as suas funções em casa ou 

fora da sede da corporação, 

internalizando, naturalmente, esses 

custos de produção. Tanto é assim que o 

ordenamento jurídico brasileiro já 

positivou, desde 2011, essa boa prática 

de gestão de pessoas, como se percebe 

do art. 6º da CLT.3 

Daí porque o teletrabalho vem 

sendo gradualmente incorporado como 

boa prática de gestão na administração 

pública brasileira. É o que se percebe, 

por exemplo, no âmbito do Poder 

Judiciário. Nesse contexto, vale citar a 

experiência no Tribunal Regional 

                                                           
3 Vale conferir a dicção legal: Art. 6º Não se distingue entre o 

trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o 
executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos 
da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, 
de 2011) Parágrafo único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011) 

Federal da 2ª Região, que, reconhecendo 

as vantagens e benefícios advindos do 

teletrabalho para a administração 

pública do Poder Judiciário, para o 

servidor e para a sociedade, normatizou-

o, ainda em 2014, implementando-o em 

várias unidades da Justiça Federal4 do 

Estado do Espírito Santo, com 

excelentes resultados já obtidos.  

Tanto é assim que, recentemente, 

no âmbito da mesma Seção Judiciária do 

Estado do Espírito Santo, o teletrabalho 

passou a ser possível, também, para os 

servidores judiciários das áreas 

administrativas da JFES.5 Antes, só 

havia a previsão do teletrabalho para as 

atividades finalísticas da Justiça Federal 

do Espírito Santo. No Tribunal Superior 

do Trabalho, um dos pioneiros na 

instituição do teletrabalho, em 2011, os 

resultados têm sido tão satisfatórios que, 

desde 2014, ocorreu o aumento do 

percentual de servidores nesse regime, 

para alcançar o patamar de 50% 

(cinquenta por cento) dos servidores do 

TST.6  

Em razão disso, essa técnica de 

gestão de pessoas e talentos tem sido 

4 Resolução nº TRF2-RSP-2014/00013, Portaria nº JFES-POR-
2014/00072 e Portaria nº JFESPOR-2015/00034. 

5 Portaria nº JFES-POR-2018/00033. 
6Disponível em:<www.cnj.jus.br/notícias/cnj/86511-tribunais-

o-teletrabalho-aumentaprodutividade-do-judiciário>. 
Acesso em: 16 abr. 2018. No mesmo sentido, a matéria já 
recebeu disciplina no âmbito do Colendo Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, consoante se extrai da 
Resolução TC nº 299/2016. 
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objeto de estudos por parte da academia7 

e dos gestores públicos. É o que se extrai 

do relevante trabalho de Mônica da Silva 

Ramos, servidora da Justiça Federal  

Seção Judiciária do Estado do Espírito 

Santo , apresentado por ocasião da 

conclusão do MBA em Liderança e 

Desenvolvimento Pessoal, organizado 

pela Fundação Instituto Capixaba de 

Pesquisas em Contabilidade, Economia 

e Finanças (FUCAPE), sob o sugestivo 

título Teletrabalho uma experiência no 

âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.8 

Pelo que foi brevemente exposto, 

já se percebe a atualidade e importância 

do teletrabalho para a gestão pública. Da 

mesma maneira, pode-se dizer que o 

teletrabalho na gestão pública realiza 

valores, objetivos e fins importantes 

previstos na Constituição da República 

de 1988. É o que se passa a demonstrar 

no item seguinte. 

3 O teletrabalho como instrumento de 

concretização dos princípios 

                                                           
7 Como teve a oportunidade de dizer o Ministro do STF Luís 

Roberto Barroso em recente livro sobre as transformações 

meio a uma revolução tecnológica de larga escala e 
impressionante velocidade, que está alterando 
substancialmente o modo como as pessoas vivem, 
trabalham e se relacionam. [...] Não há setor da economia 
tradicional que não tenha sido afetado. [...] A maior parte 
dos processos no Supremo Tribunal Federal, hoje, é 
eletrônica. O interessado faz o upload da sua petição onde 
estiver. Eu decido acessando o sistema de onde estiver, e 
depois assino eletronicamente por meio de um app no meu 
celular, seja de Brasília, de Lon
(BARROSO, Luís Roberto. Um outro País: transformações no 
direito, na ética e na agenda do Brasil. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 323-324). 

8 
visto como uma novidade, essa forma de execução laboral 
passa por uma série de questionamentos e desconfianças 

constitucionais da administração 

pública  

Nesta ordem de ideias, o 

teletrabalho é importante instrumento da 

gestão pública e realiza diversos valores, 

objetivos e princípios previstos na 

Constituição da República de 1988. Ou 

seja, pode-se dizer que o teletrabalho na 

administração pública se adéqua 

plenamente à Constituição e ao 

ordenamento jurídico globalmente 

considerado. Atende, assim, ao princípio 

da juridicidade,9 que exige a atuação do 

administrador público conforme o 

direito, consoante se passa a demonstrar. 

Em primeiro lugar, atende-se o 

princípio do planejamento, que é 

determinante na administração 

pública.10 Isso porque permite ao 

administrador público, de acordo com a 

sua realidade, alocar, em conformidade 

com o perfil profissional da sua equipe, 

os servidores públicos que devem e os 

que geram resistências à sua adoção. De fato, não há de se 
desconsiderar tais questionamentos, que podem ser de 
extremo valor para um avanço consistente na utilização do 
trabalho remoto, viabilizando que se torne um caminho 
capaz de verdadeiramente aumentar a qualidade e o volume 
da prestação laboral, além de proporcionar uma maior 
satisfação na própria execução da atividade laborativa. 
Diante desse novo contexto, exige-se que o administrador 
público repense as clássicas posições pessoais de comando 
e gestão do trabalho, descortinando-se um novo horizonte 
pautado em formas flexíveis de gestão e modernização 
institucional. Assim, o teletrabalho representa a migração da 
pessoalidade para a virtualidade, pautada em uma relação 
de confiança estabelecida entre os contratantes, 
consolidada no cumprimento de metas previamente 

 
9 Lei nº 9784/99, art. 2º, parágrafo único. 
10 CRFB/88, art. 174, caput. 
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que não devem exercer suas funções em 

regime de teletrabalho. 

Em segundo lugar, atende-se o princípio 

da eficiência administrativa,11 pois 

permite ao gestor público maximizar e 

potencializar o desempenho da função 

pelo servidor público, que terá um nível 

de esforço mais elevado para manter o 

regime de teletrabalho, o que é muito 

bom para a administração pública. 

Ainda sob a ótica do princípio da 

eficiência, coloca a administração 

pública em sintonia com as melhores 

práticas de mercado na gestão de 

pessoas e talentos.  

Em terceiro lugar, realiza o princípio da 

eficácia,12 pois prioriza a administração 

pública de resultados em detrimento da 

administração pública burocrática. Com 

efeito, o servidor público, em regime de 

teletrabalho, tem metas objetivas e 

transparentes, normalmente acima das 

metas fixadas pelos servidores públicos 

em regime presencial, como forma de 

compensar a maior flexibilidade no 

cumprimento das suas tarefas de 

trabalho. 

                                                           
11 CRFB/88, art. 37, caput. Consoante o atualíssimo magistério 

doutrinário de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

eficiente, de outro modo não atingirá o resultado que dela 
se espera. Mas este logro de resultados, que até certo ponto 
possa ser meramente dispositivo na gestão privada de 
interesses, é rigorosamente mandatório, quando referido à 
gestão de interesses públicos pelo Estado. Em razão dessa 
distinção, a eficiência na condução dos interesses públicos 
merece não apenas ser constitucionalmente enunciada, 
como de fato o é (art. 37, CF), mas ser interpretada como um 
mandamento constitucional infastável, de modo que o 

Em quarto lugar, atende-se ao princípio 

da economicidade.13 Isso porque, 

diante de um notório cenário de crise 

fiscal e escassez de recursos públicos, 

Brasil afora, a administração pública 

deve se utilizar de todos os instrumentos 

postos à sua disposição pelo 

ordenamento jurídico para maximizar a 

aplicação das receitas públicas. Isso 

efetivamente ocorre quando o servidor 

público se insere em programa de 

teletrabalho, reduzindo os custos estatais 

com despesas correntes, normalmente 

incorridas pelo Estado quando o 

servidor público se encontra 

presencialmente na sede da repartição 

pública. Nesse passo, atende-se, 

também, ao princípio da 

responsabilidade fiscal, gerindo-se, de 

maneira planejada e prudente,14 os 

interesses e recursos públicos, o que é 

salutar. 

Em quinto lugar, atende-se aos 

princípios da hierarquia e da 

responsabilidade funcional do servidor 

público, reforçando seu juízo de 

autorresponsabilidade, pois a 

devido processo legal, por meio do qual se que realiza a 
gestão pública, a aparelhe com os meios técnicos (tais como 
índices, parâmetros, prazos, verificações, etc.) necessários 
para que ela venha a ser controlada em todas suas fases, até 
a efetiva realização dos resultados
de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo 
Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 126. 

12 CRFB/88, art. 74, caput. 
13 CRFB/88, art. 70, caput. 
14 LC nº 101/2000, art. 1º. 
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manutenção do teletrabalho fica 

impreterivelmente condicionada ao 

cumprimento das metas e resultados 

fixados pela administração pública. 

Em sexto lugar, atende-se ao princípio 

da consensualidade na administração 

pública, pois o superior hierárquico, 

juntamente com o seu subordinado, 

buscará a construção de um modelo 

ótimo de desempenho de função pública 

em regime de teletrabalho.15 

Em sétimo lugar, atende-se ao princípio 

da participação, pois o servidor público 

poderá contribuir, com as suas 

experiências no serviço público, para a 

fixação das metas de teletrabalho pelo 

superior hierárquico. 

Em oitavo lugar, a medida sugerida dá 

mais um passo no caminho da 

digitalização da administração pública. 

Assim, em plena era digital, reforçam-se 

o uso das tecnologias da informação e a 

digitalização de processos e 

procedimentos administrativos, 

melhorando-se o desempenho de 

funções públicas. 

                                                           
15 Por tal princípio, o Poder Público deve priorizar, sempre que 
possível, os mecanismos consensuais de resolução das 
controvérsias ao invés da impositividade e imperatividade de 
medidas administrativas, que a experiência vem demonstrando 
pouco satisfatórias no atendimento dos complexos e 
diversificados interesses públicos. Neste sentido, mais uma vez, 
confira-se a lição pioneira e autorizada de Diogo de Figueiredo 

-
se decisivas para as democracias contemporâneas, pois 
contribuem para aprimorar a governabilidade (eficiência); 
propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a 
atenção a todos os interesses (justiça); proporcionam decisão 
mais sábia e prudente (legitimidade); desenvolvem a 

Em nono lugar, a medida atende ao 

princípio da publicidade na perspectiva 

da transparência,16 já que as metas de 

trabalho são explicita e objetivamente 

fixadas em termo de compromisso 

firmado com a administração pública, 

com a devida publicação no sítio oficial 

do órgão ou entidade, como será 

detalhado adiante. 

Por fim, em décimo lugar, ao mesmo 

tempo em que o regime de teletrabalho 

atende aos diversos princípios e normas 

de interesse público acima aludidos, 

densifica também o princípio da 

proteção à família, responsabilidade do 

Estado e de toda a sociedade,16 tendo 

em vista que o servidor exercerá as suas 

funções mais perto do seu grupo 

familiar, com resultados 

administrativos, em termos de 

produtividade, certamente 

significativos. 

Vale dizer que toda a produção, 

normativa, acadêmica e prática, 

lastreada em valores, objetivos e fins 

constitucionais, como demonstrado 

acima, serviu de inspiração à Chefia do 

responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos 
estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem). Em 
suma, a consensualidade como alternativa preferível à 
imperatividade, sempre que possível, ou em outros termos, 
sempre que não seja necessário aplicar o poder coercitivo, o 
que se vai tornando válido até mesmo nas atividades delegadas, 
em que a coerção não é mais que uma fase eventual ou 

Mutações 
do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 41 

 grifos no original. 16 CRFB/88, art. 37, caput. 
16 CRFB/88, art. 226. 
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Poder Executivo do Estado do Espírito 

Santo para disciplinar o teletrabalho no 

Estado. É o que se passa a demonstrar no 

item seguinte. 

4 A regulação e operacionalização do 

teletrabalho no âmbito do Estado do 

Espírito Santo: avaliações 

preliminares 

O marco regulatório do 

teletrabalho na administração pública do 

Estado do Espírito Santo17 coloca essa 

unidade federativa na linha das mais 

modernas práticas de gestão de pessoas 

no Brasil e mundo afora. Neste contexto, 

promove efetiva atualização do regime 

jurídico dos servidores públicos 

estaduais, cuja lei geral já conta com 

mais de 20 (vinte anos).18  

Ademais, estabelece uma moderna 

forma de relacionamento entre o agente 

público e a administração à qual está 

vinculado. Nada obstante, o teletrabalho 

na administração pública do Estado do 

Espírito Santo ainda é muito recente. 

Daí porque as considerações que serão 

feitas adiante ainda são preliminares, 

considerando o bom marco regulatório 

estadual existente, os procedimentos a 

                                                           
17 Sobre o tema, ver a LC nº 874/2017, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.227-R/2018. 
18 No Estado do Espírito Santo, confira-se a LC nº 46/94. 
19 -se o 

teletrabalho como a atividade ou conjunto de atividades 
funcionais realizadas remotamente, fora das dependências 
físicas do órgão ou entidade da Administração Pública, 
direta e indireta, de maneira permanente ou periódica, com 

serem adotados para a implementação 

do teletrabalho e as primeiras 

experiências em curso. Por outro lado, 

sob a ótica da segurança jurídica, é 

importante fixar alguns caminhos 

interpretativos da lei e dos atos 

regulamentares já existentes em busca 

da eficiente e efetiva aplicabilidade do 

teletrabalho na administração pública 

estadual.  

4.1 Conceito de teletrabalho  

No âmbito do Estado do Espírito 

Santo, o teletrabalho é definido em lei 

estadual específica sobre o tema.19 Do 

conceito legal, extraem-se alguns 

elementos fundamentais.  

Em primeiro lugar, o teletrabalho 

é realizado fora das dependências físicas 

da administração pública. Em segundo 

lugar, o regime de teletrabalho pode ser 

permanente ou periódico, conforme a 

discricionariedade do gestor público, 

como será visto adiante. Em terceiro 

lugar, ele pressupõe o uso, total ou 

parcial, das tecnologias da informação, 

principalmente para que o servidor 

possa ser contatado pela administração 

a utilização de recursos de tecnologia da informação. 
Parágrafo único. Não se enquadram no regime de 
teletrabalho as atividades e funções que, em razão da 
natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, 
são desempenhadas externamente às dependências do 
órgão ou entidade da Administração Pública, direta e 
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pública, quando necessário, oportuno e 

conveniente.  

No ponto, o fato de a 

administração pública não estar 

totalmente digitalizada não impede o 

uso do teletrabalho, pois o servidor 

pode, por exemplo, apanhar os autos dos 

processos na sede do órgão ou entidade 

e desenvolver as suas atividades 

remotamente. É claro que o padrão 

ótimo e desejável é que a administração 

esteja totalmente virtualizada. Nesse 

cenário, o teletrabalho alcançará uma 

efetividade e eficácia de resultados 

muito maiores. 

Em quarto lugar, algumas 

atividades funcionais, pela sua própria 

natureza, não podem ser submetidas ao 

regime de teletrabalho. É o caso, por 

exemplo, do policiamento ostensivo, 

que é necessariamente externo e 

presencial. Nesses casos, não será 

possível, como regra, a instituição do 

teletrabalho para essas atividades. 

4.2 Objetivos do teletrabalho 

                                                           
20 bjetivos do 

teletrabalho: I  aumentar a produtividade e a qualidade de 
trabalho desempenhado pelos servidores; II  promover a 
cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à 
sociedade; III  promover mecanismos de constante 
aumento da motivação e do nível comprometimento dos 
servidores, em vista dos objetivos e missões da 
Administração Pública, direta e indireta; IV  otimizar tempo 
e reduzir custos de deslocamento dos servidores até o local 
de trabalho; V  contribuir para a melhoria de programas 
socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução 

Os objetivos do teletrabalho 

também são definidos em lei estadual 

específica sobre o tema.20 

O citado artigo de lei, de extrema 

relevância, sintetiza todas as finalidades 

e resultados que são esperados do 

regime de teletrabalho. Por tal razão, ele 

deve servir de vetor criativo, 

interpretativo e aplicativo de todo o 

regime jurídico do teletrabalho na 

administração pública estadual. Ou seja, 

nenhuma conduta ou iniciativa 

pertinente ao teletrabalho poderá se 

afastar desses objetivos, sob pena de 

ilegalidade e ilegitimidade. Em outros 

termos, a implementação do teletrabalho 

na administração pública estadual 

somente será válida e legítima se 

concretizar, na prática, esses objetivos. 

Esses objetivos, é bom que se diga, 

afinam-se perfeitamente com os mais 

altos interesses públicos e com valores 

constitucionais caríssimos à sociedade e 

à administração pública. Assim, a 

previsão legal reforça a preocupação 

com a produtividade, a qualidade, a 

inovação, a criatividade, os resultados, a 

no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e de 
outros bens e serviços disponibilizados nos órgãos e 
entidades da Administração Pública, direta e indireta; VI  
ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com 
dificuldades de deslocamento; VII  aumentar a qualidade 
de vida dos servidores; VIII  estimular o desenvolvimento 
de talentos, o trabalho criativo e a inovação no âmbito da 
Administração Pública, direta e indireta; IX  respeitar a 
diversidade dos servidores; X  considerar a multiplicidade 
das tarefas, dos contextos de produção e das condições de 
trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de 
avaliação e alocação  



CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº I (2020): v. 1 N.1 (2020)  janeiro  julho                                                     49 
 

eficiência e a efetividade nas missões e 

serviços prestados à sociedade.  

Na ótica dos servidores, viabiliza a 

ampliação da motivação e do nível de 

comprometimento dos agentes públicos. 

Sob o prisma direto da sociedade, o 

teletrabalho contribui para o reforço das 

medidas e políticas públicas voltadas à 

sustentabilidade ambiental, social e 

econômica na gestão pública, com a 

diminuição da emissão de poluentes, a 

redução dos consumos e das despesas 

correntes do Estado. Consagra, ademais, 

o direito fundamental à felicidade dos 

servidores públicos, ao se preocupar 

com a qualidade de vida dos mesmos, 

considerando-se, inclusive a diversidade 

existente entre eles. 

4.3 O teletrabalho como opção 

discricionária da administração 

pública 

No ordenamento jurídico estadual 

sobre o teletrabalho, estabelece-se que a 

implementação do mesmo constitui 

opção discricionária do administrador 

público.21 

As regras acima citadas 

significam, em síntese, que a 

implementação e a manutenção do 

                                                           
21 

regime de teletrabalho se insere no âmbito da 
discricionariedade do gestor público, sendo facultativo e 
restrito às atribuições em que seja cabível e possível 
mensurar objetivamente o desempenho e resultados a 
serem atingidos, não se constituindo, portanto, direito 

teletrabalho se situam no âmbito da 

avaliação de oportunidade e 

conveniência do gestor público e, 

mesmo quando implementado, não gera 

direito subjetivo adquirido do servidor à 

sua manutenção. Até porque, como se 

sabe, não há direito adquirido à 

imutabilidade do regime jurídico do 

agente público, que pode sempre 

evoluir, em benefício da melhor gestão 

pública. 

Tudo dependerá, portanto, do 

nível de desempenho do servidor e dos 

ótimos resultados obtidos com a prática 

do teletrabalho. Nesse contexto, como o 

teletrabalho significa uma nova forma 

de relacionamento entre o servidor e a 

administração pública, é fundamental 

que se tenha bastante cuidado na sua 

implementação, de modo que a sua 

utilização seja exitosa e duradoura, 

como toda boa política pública deve ser. 

Daí porque se sugere a sua 

implementação inicial com o uso de 

-

ampliando-se gradualmente, de acordo 

com o êxito obtido em cada projeto.  

4.4  Outros aspectos relevantes do marco 

regulatório estadual do teletrabalho  

subjetivo do servidor e nem dever jurídico do gestor público. 
[...] Art. 16 No interesse da administração, a chefia imediata 
poderá, a qualquer tempo e justificadamente, desautorizar 
a modalidade teletrabalho para um ou mais 
teletrabalhadores, não se constituindo o teletrabalho, em 
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Alguns aspectos relevantes do 

novo marco regulatório do teletrabalho 

ainda merecem destaque. Em primeiro 

lugar, o sucesso na aplicação dessa 

ferramenta gerencial pública dependerá 

da eficiente e transparente definição de 

metas de resultados, quantitativas e 

qualitativas, que deverão ser alcançadas 

pelo servidor para que possa ingressar e 

permanecer no teletrabalho. Essas metas 

e resultados serão definidos num plano 

de trabalho, base de um termo de 

compromisso, a ser firmado entre o 

servidor e a sua chefia imediata,22 em 

nome do órgão ou entidade.  

É importante que essas metas 

sejam equilibradas e transparentes. 

Equilibradas, para não serem nem 

excessivas e muito menos brandas 

demais, sob pena de se comprometer a 

seriedade do regime de teletrabalho. 

Transparentes, porque se recomenda que 

sejam divulgadas preferencialmente na 

rede mundial de computadores, em 

especial em campo específico no sítio do 

órgão ou entidade, viabilizando efetivo 

controle das metas e resultados 

fixados.23 

Em segundo lugar, somente 

servidores efetivos poderão se habilitar 

                                                           
22 Neste sentido, confira-se o art. 4º da LC nº 874/2017. 
23 Neste sentido, confiram-se os arts. 6º, 7º e 10, todos da LC nº 

874/2017 c/c o art. 2º do Decreto nº 4.227-R/2018. 
24 Confiram-se o arts. 5º, 6º, 7º e 8º, todos da LC nº 874/2017. 
25 Confiram-se os arts. 10 e 11 da LC nº 874/2017. 

ao teletrabalho e desde que se 

comprometam, em especial, a assumir 

um quantitativo de trabalho, no mínimo, 

20% (vinte por cento) superior ao 

volume normal de trabalho do servidor 

em regime presencial. Além disso, 

deverá o servidor assumir outras 

obrigações, como, por exemplo, estar 

disponível online para contato com a 

administração, além de participar de 

reuniões previamente agendadas.24 

Em terceiro lugar, o sucesso do 

teletrabalho também dependerá do 

efetivo controle da chefia imediata do 

servidor, que é a responsável direta por 

acompanhar o cumprimento das metas 

previstas no plano de trabalho e termo de 

compromisso firmados pelo servidor.25 

Em quarto lugar, sob o ponto de 

vista do processo administrativo, a 

implementação do teletrabalho, no 

âmbito da administração estadual, deve 

observar duas fases: uma externa e outra 

interna. A fase externa corresponde à 

apresentação, pelo dirigente do órgão ou 

entidade, de um plano de 

implementação do teletrabalho, junto ao 

Comitê de Monitoramento do 

Teletrabalho no âmbito do Poder 

Executivo Estadual.26 Somente com a 

26 Sobre a atuação do Comitê, confira-se o Decreto nº 4.227-
R/2018 c/c a Resolução nº 01/2018 do Comitê de 
Monitoramento do Teletrabalho no âmbito do Executivo 
Estadual. 
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aprovação do plano, pelo Comitê, é que 

poderá ser implantado o teletrabalho. A 

fase interna diz respeito à seleção dos 

servidores que poderão exercer suas 

funções em regime de teletrabalho. Esta 

última etapa é composta, basicamente, 

do chamamento público dos servidores 

ao teletrabalho, requerimento dos 

servidores, deferimento dos 

requerimentos e efetivação do 

teletrabalho.27 

4.5  Primeiros casos de implementação 

do teletrabalho no Estado do Espírito 

Santo 

O marco regulatório acima aludido 

já está sendo aplicado, e o teletrabalho, 

implementado no Estado do Espírito 

Santo. A primeira experiência se deu no 

âmbito da Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), onde se 

tinha um servidor, em regime de 

teletrabalho, desenvolvendo as suas 

atividades de maneira remota, 

notadamente: (i) a emissão de 

manifestações técnicas em processos 

administrativos de prestação de contas 

de municípios nas parcerias firmadas 

com a SEAG, (ii) o auxílio aos fiscais na 

                                                           
27 Os procedimentos e requisitos para a implementação do 

teletrabalho no órgão ou entidade da administração pública 
estadual, assim como os modelos de plano de trabalho e 
termo de compromisso estão regulamentados no Decreto 
nº 4.227-R/2018 c/c a Resolução nº 01/2018 do Comitê de 
Monitoramento do Teletrabalho no âmbito do Poder 
Executivo Estadual. 

gestão de contratos administrativos e 

(iii) a elaboração de notas técnicas para 

a confecção de atos normativos e 

projetos de leis de interesse da SEAG.28 

O segundo caso se deu no âmbito 

da Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA). Esse órgão implementou, por 

meio do teletrabalho, o seu sistema de 

regulação de consultas e exames, já que 

os servidores dessa atividade regulatória 

podem trabalhar de maneira mais 

eficiente e com mais resultados se o 

fizerem de maneira remota, eis que a 

atividade de regulação de consultas e 

exames se dá online, sendo, portanto, 

desnecessária a presença física dos 

profissionais. Traduzindo em números, 

no ano de 2017, o Estado conseguiu 

regular aproximadamente 561.000 

(quinhentas e sessenta e uma mil) 

consultas médicas. Com o teletrabalho 

implementado, no segundo semestre do 

ano de 2018, almeja-se alcançar a meta 

estimada de 730.000 (setecentas e trinta 

mil) consultas reguladas.29 

Outro caso recente de 

implementação do teletrabalho se deu no 

âmbito da Agência de Regulação de 

Serviços Públicos do Espírito Santo 

28 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 
nº 77.606.760, instaurado na própria Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).  

29 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 
nº 82.149.364, instaurado na Secretaria de Estado de 
Governo (SEG).  
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(ARSP), onde os servidores foram 

destacados para as seguintes atividades, 

em especial: (i) formalização de 

contratações diretas; (ii) formalização 

de contratos decorrentes de processo 

licitatório; (iii) administração licitatória 

e contratual no âmbito do sistema 

eletrônico integrado de gestão 

administrativa do Estado; (iv) realização 

de procedimentos formalizadores de 

reajustes e repactuações contratuais; (v) 

elaboração de manifestações técnicas 

nos processos da agência; (vi) 

elaboração de minutas de atos 

normativos expedidos pelo regulador; 

(vii) realização de estudos preliminares 

sobre questões complexas afetas à 

deliberação da agência; e (viii) 

realização de estudos para a atualização 

do marco regulatório da agência.30 

Da mesma maneira, o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IEMA) implementou o regime 

de teletrabalho em dois setores 

relevantes para o licenciamento 

ambiental, quais sejam, a Coordenação 

de Mineração e a Coordenação de 

Parcelamento do Solo e Obras de 

Interesse Coletivo. Nesse passo, os 

                                                           
30 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 

nº 82.444.625, instaurado na Secretaria de Estado de 
Governo (SEG).  

31 Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo 
nº 82.232.121, instaurado no âmbito o Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).  

32 No campo da processualidade administrativa digital, merecem 
destaque, entre outras previsões normativas: (i) a adoção de 

técnicos vinculados aos respectivos 

órgãos poderão proferir os seus 

pareceres técnicos, notas técnicas e 

respostas às consultas de maneira 

remota, com significativo aumento da 

produtividade nas manifestações da 

entidade.31  

Vale dizer que os órgãos e 

entidades estaduais mencionados 

fixaram metas superiores às 

desenvolvidas presencialmente pelos 

servidores, em percentual médio de 20% 

(vinte por cento) a mais que os 

servidores em regime presencial. 

4.6 O teletrabalho como instrumento 

da administração pública digital 

Nesse contexto, o teletrabalho na 

administração pública dá um relevante 

passo na efetivação da ideia de 

administração pública digital.32 Com 

efeito, ninguém desconhece a revolução 

digital planetária em curso,33 com 

profundas consequências na vida em 

sociedade e, por conseguinte, na forma 

de administrar os interesses públicos. 

Daí porque a mais moderna doutrina tem 

destacado a superação do paradigma da 

administração pública analógica pela 

meios eletrônicos para a transparência na gestão fiscal, nos 
termos dos  

33 Para um balanço atual do quadro da tecnologia da informação 
no Brasil, confira-se: LEITÃO, Miriam. História do Futuro: o 
horizonte do Brasil no Século XXI. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Intrínseca, 2015. 
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gestão pública digital, com a inserção de 

diretrizes voltadas à implementação das 

ideias de governo como plataforma e de 

administração pública conduzida 

digitalmente, pelos próprios usuários 

dos serviços públicos, destinatários 

maiores de todas as atividades estatais.34  

Esses conceitos e diretrizes 

demandarão uma completa 

reformulação do modo de planejar, 

executar e controlar as atividades 

administrativas estatais,35 o que será 

fundamental para se alcançar os 

benefícios sociais e econômicos 

pretendidos pelo Estado, sobretudo na 

perspectiva da sustentabilidade,36 da 

eficiência, da transparência e da eficácia 

das atividades estatais, rumo à 

concretização do direito fundamental do 

cidadão à boa administração pública 

digital.37 Em outros termos, o 

cumprimento dos objetivos 

fundamentais da República Federativa 

do Brasil, por meio  

arts. 48 e 51, ambos da LC nº 101/2000; 

(ii) a realização de procedimentos 

                                                           
34 Em ligeira síntese, esse foi o entendimento do eminente 

Professor Juarez Freitas, por ocasião da sua palestra no 14º 
Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública, 
realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

35 Sobre o tema, vale conferir: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz de. 
Apresentação  O controle da Administração Pública na Era 
Digital. In: OLIVEIRA, Aroldo Cedraz (Coord.). O controle da 
administração na era digital. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
p. 17-48. 

36 Neste sentido, destacando os elementos nucleares para o 
conceito de sustentabilidade, confira-se FREITAS, Juarez. 

licitatórios eletrônicos, notadamente o 

pregão eletrônico, nos termos da Lei nº 

10.520/2002; (iii) a Lei nº 12.527/2011, 

que disciplina o acesso à informação; 

(iv) o direito dos usuários dos serviços 

públicos a aplicação de soluções 

tecnológicas simplificadoras de 

processos e procedimentos de 

atendimento ao usuário, de modo a 

propiciar melhores condições para o 

compartilhamento de informações, nos 

termos dos arts. 5º, XIII, e 6º, VI, ambos 

da Lei nº 13.460/2017; (v) a Lei nº 

13.709/2018, que disciplina a proteção 

de dados pessoais, inclusive quando os 

dados forem utilizados pela 

administração pública, na forma dos 

arts. 23 a 30 da aludida lei. No âmbito 

regulamentar federal, citem-se: (vi) o 

Decreto nº 8.638/2016, que institui a 

política de governança digital no âmbito 

dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional; (vii) o Decreto 

nº 8.777/2016, que institui a política de 

dados abertos do Poder Executivo 

Federal; (viii) o Decreto nº 8.789/2016, 

Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2012. p. 41. 

37 

Professor Juarez Freitas, por ocasião da sua palestra 
proferida no XXXII Congresso Brasileiro de Direito 
Administrativo, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Administrativo, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 
2018, em Florianópolis/SC. Com isso, o eminente 
doutrinador atualiza o conceito elaborado em sua obra 
pioneira sobre o tema. No tema, confira-se: FREITAS, Juarez. 
Direito fundamental à boa administração pública. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 167. 
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que dispõe sobre o compartilhamento de 

bases de dados na administração pública 

federal; e (ix) a adoção do processo 

administrativo eletrônico, em vários 

órgãos e entidades da Federação, como, 

por exemplo, nos termos do acordo de 

cooperação técnica nº 02/2013, cuja 

coordenação compete à União, por meio 

do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

do desempenho das atividades 

administrativas estatais, para ser 

concreto, efetivo39 e real, deverá ser, 

também, digital,38 de modo que o 

teletrabalho na administração é um 

relevante instrumento para o alcance 

desses objetivos essenciais. 

5 Conclusões 

Pelo exposto, é possível apresentar as 

seguintes proposições conclusivas: 

                                                           
38 Nesse sentido, é relevante destacar as seis dimensões do 

governo digital, consoante se extrai do documento 

administração centrada no usuário para uma administração 
conduzida pelo usuário: Um governo que adota abordagens 
e toma medidas para que os cidadãos e as empresas possam 
definir e comunicar as suas próprias necessidades para 
conduzir a elaboração de políticas e serviços públicos. 2. De 
reativo a proativo na elaboração de políticas públicas e 
prestação de serviços: Um governo que formula políticas 
públicas e serviços em antecipação aos processos de 
desenvolvimento econômico e social e em respeito às 
necessidades dos usuários proporciona um serviço aos 
usuários antes de ser solicitado. O mesmo se aplica à 
liberação de dados sob a forma de dados abertos (de forma 
proativa) ao invés de ser reativo aos pedidos de acesso à 
informação pública. 3. De um governo centrado na 
informação para um setor público orientado por dados: Um 
governo que é capaz de antecipar as tendências sociais e 
compreender as necessidades dos usuários, transformar a 
formulação, fornecimento e monitoramento de políticas 
públicas e serviços por meio da gestão e da utilização de 
dados. 4. Da digitalização de processos existentes ao 

1.  A finalidade do teletrabalho na 

administração pública é priorizar o 

ganho de eficiência do servidor público, 

no exercício das suas funções, 

prestigiando-se os resultados concretos 

das suas atividades. Para os cidadãos, 

empresas e entidades privadas do 

terceiro setor, que se relacionam 

diariamente com o Estado, a lei busca a 

melhoria da prestação dos serviços 

públicos a partir da  

39 CRFB\88, art. 3º. Dentre os objetivos de 

desenvolvimento sustentável global a 

serem alcançados até o ano de 2030, 

destacam-se: (i) o de número 9: 

promover a industrialização inclusiva e 

necessidade de instituições públicas 

sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, 

processo por concepção digital (digital by design): Um 
governo que considera todo o potencial das tecnologias 
digitais e dos dados desde o início do processo de 
formulação de políticas e de serviços, a fim de mobilizar 
novas tecnologias para repensar, reestruturar e simplificar 
processos internos e procedimentos a fim de fornecer o 
mesmo setor público eficiente, sustentável e orientado para 
o cidadão, independentemente do canal utilizado pelo 
usuário para interagir com as autoridades públicas. 5. De um 
governo provedor de serviços para um governo como 
plataforma para cocriação de valor público: Um governo que 
utiliza tecnologias digitais e dados para permitir a 
colaboração com e entre as partes interessadas da 
sociedade, a fim de aproveitar a sua criatividade e suas 
capacidades para enfrentar os desafios de um país. 6. Do 
acesso à informação para abertura como padrão (open by 
default): Um governo que se compromete de forma proativa 
na divulgação de dados em formatos abertos e a tornar 
acessíveis seus processos apoiados por tecnologias digitais, 
a menos que haja uma justificação legítima para não o 

<http://editor.planejamento.gov.br/seminariodigital/semin
ario/digitalgov-review-brazil-portugues.pdf>. Acesso em: 28 
set. 18. 
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proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os 

<https://nacoesunidas.org/conheca-os-

novos-17objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu>. 

Acesso em: 05 set. 2018. 

maior motivação do servidor público em 

teletrabalho, que deverá 

necessariamente aumentar a sua 

produtividade para se manter no novo 

regime de trabalho. 

2. Embora o servidor esteja fisicamente 

fora do órgão ou entidade, estará 

virtualmente presente, disponível e 

acessível por meio de telefone e de todos 

os recursos de tecnologia da informação, 

que serão custeados pelo próprio 

servidor. Assim, sob a ótica da 

responsabilidade fiscal, há significativa 

economia de recursos públicos na 

realização de despesas de custeio, pois o 

servidor será o responsável por financiar 

a sua própria estrutura de trabalho, 

geralmente em casa (luz, água, papel, 

telefone, etc.). Por outro lado, 

proporciona-se ao servidor maior 

qualidade de vida no exercício das suas 

funções, seja porque não terá os custos 

físicos e econômicos dos deslocamentos 

de casa para o trabalho, seja porque 

poderá estar mais próximo da sua 

família, o que é fundamental. 

3. O teletrabalho exige que o chefe 

imediato fixe metas transparentes e 

objetivas, que devem ser alcançadas 

pelo servidor, sob pena de perda do 

regime teletrabalho. As obrigações do 

servidor são fixadas em termo de 

compromisso que ele assina, por prazo 

determinado e com metas objetivas 

previamente estabelecidas. 

4. A instituição do teletrabalho situa-se no 

âmbito da discricionariedade do 

administrador público. Assim, o 

teletrabalho não gera direito adquirido 

ao servidor na manutenção do regime. O 

chefe imediato pode revogar o mesmo, 

por necessidade do serviço ou mesmo 

por descumprimento das metas. 

5. A relação dos servidores em regime de 

teletrabalho, assim como as metas 

assumidas e os termos de compromissos 

assinados, será divulgada na internet, no 

site do próprio órgão ou entidade, 

dando-se transparência aos mesmos. 

6. Para que o teletrabalho dê certo, é 

fundamental a fixação de metas reais, 

transparentes e objetivas. Da mesma 

forma, é essencial conscientizar o 

servidor de que o teletrabalho é 

mecanismo de incentivo funcional, pois, 

em razão do benefício da flexibilidade 

de horário, suas metas de resultados de 

trabalho devem ser mais rígidas. 
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7. É essencial, também, que haja efetiva 

fiscalização por parte da chefia imediata 

do servidor. Assim, além de estar em 

constante interação com o chefe 

imediato, deve apresentar relatório de 

cumprimento de metas, que deverá ser 

homologado pela respectiva chefia.  

8. O teletrabalho, no Estado do Espírito 

Santo, conta com um marco regulatório 

moderno e bem estruturado. O êxito na 

sua implementação, repita-se, mais uma 

vez, dependerá do efetivo alcance dos 

resultados pelo servidor e da 

transparência que se dê à sua utilização. 

9. O teletrabalho na administração pública 

dá um relevante passo na efetivação da 

ideia de administração pública digital, 

rumo à concretização do direito 

fundamental à boa administração 

pública digital. Daí, pois, a importância 

da sua implementação como boa prática 

de gestão pública de pessoas e talentos 

no Brasil. 

Legal regulation of teleworking in 

public management: new paths 

towards digital public administration 

Abstract: This article aims to 

demonstrate the application of the legal 

regime of teleworking in public 

administration, based on the concrete 

experience of the State of Espírito Santo. 

From the point of view of the 

methodological procedure used, it is 

desired to highlight the main legal and 

operational aspects of the teleworking 

regime. In the perspective of the results 

achieved, as will be shown below, until 

the present date, considering the recency 

of its implementation in the State, 

teleworking has already been 

implemented in some organs and entities 

of the State, with positive results. All 

state agencies and entities set higher 

goals than those developed in person by 

the servants, in an average percentage of 

20% (twenty percent) more than the 

servants in presencial working regime. In 

this context, telecommuting, in the 

public administration of the State of 

Espírito Santo, has a modern and well-

structured regulatory framework. In the 

foregoing, it can be seen that teleworking 

takes a significant step towards the 

digital public administration, with a view 

to more efficient and effective results, so 

that the model examined here can serve 

as a reference for other political entities 

of the Brazilian Federation.  

Keywords: Administration. State. 

Telecommuting. Servant. Efficiency.  
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