
Câmara Municipal de Ribeirão Jlreto
Estado de São Paulo

Processo nº 16.812/2022-CMRP

Promovente: CRISTIANO PAVINI

Assunto: E-SIC Nº 411

Trata-se de solicitação nº 411, à Câmara Municipal feita por CRISTIANO PAVINI, por

intermédio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão — E-SIC, nos seguintes

termos, conforme consta às fls. 2:

1) A Câmara de Ribeirão Preto possui regulamentação interna (projeto de resolução, ato

da mesa diretora, entre outros) para o home office? Se sim, qual?

2) Em 2022, algum servidor da Câmara está em regime que não seja exclusivamente

presencial? Ou seja: home office integral ou mesclado? Se sim, quais? Solicito a

identificação nominal.

3) A Câmara de Ribeirão Preto possui registro de ponto para seus servidores? E para os

que estiverem em regime de home office?
4) Entre os servidores em regime home office, há alguma mudança da grade de trabalho?

Ou seja: permissão para trocar o turno da manhã e tarde pela noite, ou ter "buracos" na

escala de trabalho? Se sim, solicito o nome do servidor contemplado e detalhamento de

seu regime diferenciado de trabalho.

Passa-se à análise.

1) A Câmara de Ribeirão Preto possui regulamentação interna (projeto de resolução, ato

da mesa diretora, entre outros) para o home office? Se sim, qual?

Primeiramente, esclarece-se o conceito das terminologias empregadas.

Segundo Gilberto Stirmer [Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Sevilla (Espanha) e

Professor Titular de Direito do Trabalho nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Especialização,
MN.

,
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Mestrado e Doutorado) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)], e Denise

Fincato [Pós-Doutora em Direito do Trabalho pela Universidad Complutense de Madrid (Espafia). Doutora

em Direito pela Universidad de Burgos (Espafia)]!:

3. Conceito de teletrabalho

De origem etimológica grega, tele significa distância. O teletrabalho é modalidade especial

de trabalho a distância, tipo específico, contido neste. Não à toa, o legislador reformista

o colocou com requisitos específicos e formalidades intrínsecas à contratação, que o

fazem um contrato de tipo especial.

No teletrabalho, conjugam-se elementos que permitem identificar algo além do mero

trabalho fora do estabelecimento (sede física) do empregador. Tem-se a presença

obrigatória da tecnologia da comunicação e informação, quer como ferramenta de

trabalho, quer como mediadora da distância relacional, ou até como próprio espaço

(virtual) de trabalho. Não pode, como visto, ser singelamente equiparado ao trabalho a

distância e tampouco, comose verá, ser igualado a trabalho em domicílio (home office),

constituindo-se, portanto, em figura sui generis.

(...)

O teletrabalho é modalidade laboral que ultrapassa os conceitos e experiências de

trabalho próprios da Revolução Industrial, situando-se na chamada era da Revolução

Informacional. Com ele (e outros tantos fenômenos próprios da contemporaneidade),

diversos paradigmas necessitam ser reelaborados, uma vez que o trabalho atual e futuro

já é e cada vez mais será desterritorializado e atemporal.

No teletrabalho, os protagonistas da relação de emprego atuam via mecanismos

telemáticos na maior parte do tempo, encontrando-se fisicamente distantes, verificando-

se a presença de tecnologia da informação e comunicação como elementos inafastáveis

de seu conceito e constatação. Barros, neste sentido, aponta para ausência de limites do

teletrabalho, que prioriza o trabalho intelectual e ultrapassa fronteiras territoriais

tradicionais:

Barros, neste sentido, aponta para ausência de limites do teletrabalho, que prioriza o

trabalho intelectual e ultrapassa fronteiras territoriais tradicionais:

Aliás, esta nova forma de trabalhar transcende os limites territoriais e poderá ser

transregional, transnacional e transcontinental. Ela permite até mesmo a atividade em

! Stúrmer,Gilberto. Fincato, Denise. TELETRABALHO EM TEMPOS DE CALAMIDADE POR COVID19: IMPACTO DAS

MEDIDAS TRABALHISTAS DE URGÊNCIA. Disponível em
<https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/18428/2/Teletrabalhoem temposde calamidade porcovi
d19impactodasmedidas trabalhistas de urgncia.pdf>
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movimento. Esse tipo de trabalho é executado por pessoas com média ou alta

qualificação, as quais se utilizam da informática ou da telecomunicação no exercício das

“atividades.

(...)

É importante resgatar que o teletrabalho pode ocorrer a partir de modalidades que levam

em consideração o local em que preponderantemente estiver o teletrabalhador e a

intensidade do contato telemático entre este e seu empregador. Assim, quanto ao local,

o teletrabalho poderá ser classificado como:

- em domicílio (home office): quando o trabalhador fixa o local de trabalho em sua

residência, instalando ali pequena estação com acesso a meios de comunicação e

utilizando de estrutura própria ou cedida pela empresa para prestar os serviços

contratados.

- em centros satélites: locais para trabalho pertencentes ao empregador, que não se

constituem filiais (em seu conceito civil-fiscal). Estes locais não possuem estrutura

organizacional (não há chefias, subordinados, etc.), sendo meros espaços de apoio para

prestação de serviços pertencentes unicamente à empregadora.

- em telecentros: que diferem dos anteriores pelo fato de serem compartilhados

(estrutura e recursos) entre duas ou mais empresas.

- em telecottages: espaços (também) para trabalho, situados em regiões rurais ou de

difícil acesso e, normalmente, de menor escolaridade, quase se confundindo com os

telecentros, não fosse o particular de sua localização e a possibilidade de parcerias

público-privadas para sua instalação (uma vez que a estrutura poderá servir, também, à

educação e capacitação da população regional, contribuindo para o desenvolvimento de

políticas públicas de emprego, por exemplo, notoriamente na modalidade EAD). Sua

virtude é atrair mão de obra qualificada, naturalmente migrante aos grandes centros

urbanos, para regiões que potencialmente sofrem com o êxodo laboral.

- móvel (ou nômade): nele não há determinação quanto ao local de prestação do serviço.

Qualquer lugar pode ser espaço de trabalho, desde que o teletrabalhador disponha das

ferramentas necessárias para tal (atualmente, um smartphone atende bem estas

necessidades).

Às classificações do teletrabalho acima elencadas, acrescentam-se outras, e dentre elas

o teletrabalho misto. Segundo Diego Costa Mendes [Professor adjunto do Departamento de

Administração e Contabilidade (DAD) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Doutor e mestre em

Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PROPAD) da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE)], Horacio Nelson Hastenreiter Filho [Doutor em Administração pela Universidade

À

A)
1
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Federal da Bahia e professor adjunto da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia] e

Justina Tellechea [Doutoranda em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Mestre em

Administração pela UFBA (2015) e Pesquisadora do Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica (OSPP)]?:

Ao combinar todas as variáveis citadas tem-se uma vasta variedade de modalidades de

teletrabalho, o que justifica o caráter flexível que lhe é atribuído. Para fins didáticos,

Rosefield e Alves (2011a) identificam 6 modalidades distintas de teletrabalho, as quais

são também citadas e comentadas por Rocha e Amador (2018) e Leite, Lemos e Schneider

(2019), são elas:

(...) teletrabalho misto: acordo entre empregador e empregado para que este possa

trabalhar algumas horas fora da organização;

Feitos tais esclarecimentos, cumpre informar que o teletrabalho, assim considerado

como a prestação de serviços fora das dependências da Câmara Municipal, por definição legal,

existe há anos, desde antes da pandemia, desenvolvido preponderantemente pelos servidores

comissionados.

Abaixo, a definição legal de teletrabalho, nos termos do disposto no art. 75-B do

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, que “Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.”:

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das

dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de

tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure

como trabalho externo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

81º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador

para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no

estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

(Incluído pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

8 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá

prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. (Incluído pela Medida Provisória

nº 1.108, de 2022)

2 MENDES, Diego Costa; HASTENREIR FILHO, Horacio Nelson; TELLECHEA, Justina. A Realidade do Trabalho Home Office
na Atipicidade Pandêmica. In: Revista Valore. Volta Redonda. 5 (edição especial), 2020. p. 160-191. Disponível em:

<https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456>

“
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83º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto

por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo Il do Título Il desta

Consolidação. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

84º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e nem se equipara à

ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. (Incluído pela Medida

Provisória nº 1.108, de 2022)

85º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, e de

softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o

teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à

disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo

individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. (Incluído pela Medida

Provisória nº 1.108, de 2022)

8 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para

estagiários e aprendizes. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

8 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na

legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base

territorial do estabelecimento de lotação do empregado. (Incluído pela Medida Provisória

nº 1.108, de 2022)

88º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização

de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as

disposições constantes na Lei nº 7.064, de 6 de dezembro 1982, salvo disposição em

contrário estipulada entre as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

89º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre

empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. (Incluído pela

Medida Provisória nº 1.108, de 2022) (destacou-se)

Contudo, a pandemia mudou o cenário mundial, e se antes o teletrabalho, na Câmara

Municipal, estava restrito praticamente apenas aos servidores comissionados, após, acabou

estendido a todos os servidores, indistintamente, sendo as atividades desenvolvidas pela

maioria dos servidores compatíveis com o teletrabalho, conforme demonstrado pela

experiência prática durante os anos de 2020 e 2021. O mesmo ocorreu, como continuará a

ocorrer, em outros diversos órgãos públicos, o que tem sido amplamente noticiado pela

Di Página 5 de 16
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<https://thathi.com.br/economia-e-negocios/pesquisa-mostra-potencial-para-a-

expansao-do-home-office/>:

Pesquisa mostra potencial para a expansão do home office

Trabalhadores ouvidos reportaram altos níveis de satisfação

Pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-

USP) em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) mostra que há um

grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil, pós pandemia da

covid-19, em cargos de nível superior, gestores e professores. O estudo ouviu 1.566

profissionais em home office.
(..)

De acordo com um dos coordenadores do estudo, professor da USP André Luiz Fischer,

o isolamento, e o consequente trabalho em home office, desencadeados pela pandemia

da covid-19, serviram para destravar a migração do trabalho no escritório para a casa.

“Foram quebradas várias barreiras cognitivas que dificultavam essa migração. Além disso,

o isolamento provocou um aprendizado forçado e imediato de ferramentas que antes

apenas conhecíamos como facilitadoras de conversas e encontros virtuais sociais.

Tornaram-se instrumentos de trabalho e deram certo”, destacou.

<https://www.metropoles.com/brasil/servidor-brasil/teletrabalho-sera-fixo-para-

servidores-de-nove-orgaos-federais-apos-a-pandemia>:

Teletrabalho será fixo para servidores de nove órgãos federais após a pandemia

Ao todo, esses órgãos reúnem mais de 71 mil pessoas. Ministério da Economia espera

que, em agosto, outras autarquias concluam o processo

Imposto pela pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o

teletrabalho virou realidade no funcionalismo público, e a mudança será permanente

para parte dos servidores do governo federal.

<https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2022/julho/decreto-

regulamenta-teletrabalho-e-controle-de-produtividade-no-executivo-

federalt:”:text=Decreto%20regulamenta%20teletrabalho%20e%20controle%20de%20p

rodutividade%20no%20Executivo%20Federal,-

0%20teletrabalho%2C%20quando&text=0%20governo%20federal%20publicou%20em,

federal%20direta%2C%2 0aut%WC3%A Irquica%20e%20fundacional>:

Decreto regulamenta teletrabalho e controle de produtividade no Executivo Federal

O teletrabalho, quando adotado, poderá ser executado em regime parcial ou integral

x
”
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Diante do “novo normal”, a Câmara Municipal regulamentou o teletrabalho, assim

considerado como a prestação de serviços fora das dependências da Câmara Municipal, por

definição legal, sendo a regulamentação mais recente o Ato da Mesa nº 277/2022.

2) Em 2022, algum servidor da Câmara está em regime que não seja exclusivamente

presencial? Ou seja: home office integral ou mesclado? Se sim, quais? Solicito a

identificação nominal.

No exercício de 2022, a exemplo de diversos outros órgãos públicos, incluindo o

Ministério Público do Estado de São Paulo, vários servidores da Câmara Municipal estão em

regime de teletrabalho. Contudo, entende-se que o atendimento, apenas da parte final da

segunda solicitação acima (identificação nominal), encontra óbice legal, conforme segue.

A recentíssima EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 115, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,

alterou “a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias

fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de

dados pessoais.”, para elevar o direito à proteção dos dados pessoais ao status direito e garantia

fundamental, tendo acrescido o inciso LXXIX ao “caput” do art. 5º, da Constituição Federal, com

a seguinte redação:

TÍTULO 11

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO |

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(..)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive

nos meios digitais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Referida Emenda Constitucional nº 115/2022, ainda, fixou a competência privativa da

União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, tendo acrescido o inciso

à « Página7 de 16
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seguinte redação:

Art. 21. Compete à União:

(..)

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da

lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional

nº 115, de 2022)

Dada à importância da medida, o Presidente do Senado Federal classificou a Emenda

Constitucional nº 105/2022 como meritória:

'Medida meritória!

Além de classificar a emenda como uma “medida meritória” que reforça a segurança

jurídica e favorece os investimentos em tecnologia no Brasil, Rodrigo Pacheco destacou

que os novos mandamentos constitucionais complementam, lastreiam e reforçam

dispositivos inseridos recentemente na legislação ordinária, como o Marco Civil da

Internet, de 2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018.

— Os dados, as informações pessoais pertencem, de direito, ao indivíduo e a mais

ninguém. Sendo assim, cabe a ele, tão somente a ele, ao indivíduo, o poder de decidir a

quem esses dados podem ser revelados e em que circunstâncias, ressalvadas as exceções

legais muito bem determinadas, como é o caso de investigações de natureza criminal,

realizada de acordo com o devido processo legal. As informações voam à velocidade da

luz, e as novas tecnologias, como a revolucionária inteligência artificial, são capazes de

prever e descrever comportamentos e interesses coletivos e individuais com grande

precisão. Desse modo, faz-se imperativo na modernidade que tenhamos no Brasil um

preceito com força constitucional que deixe muito patente nosso compromisso de nação

com o valor inegociável do valor da liberdade individual. O Poder Legislativo da União

deve ser exaltado, hoje, por cumprir sua função institucional de oferecer ao nosso país

uma legislação moderna e eficiente, destinada a regular o uso quese faz das tecnologias

- Página 8 de 16
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avançadas, com respeito à liberdade dos cidadãos. Esse é o espírito da Constituição

Federal — afirmou o presidente do Senado. .

Fonte: Agência Senado

No que tangeà legislação ordinária, tem-se que o art. 8º, inciso III, e parágrafo único, do

DECRETO Nº 172, DE 5 DE JULHO DE 2012, que regulamenta os procedimentos para garantia do

acesso à informação, conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, veda o

atendimento de pedidos de acesso à informação que exijam trabalhos adicionais de análise e

consolidação de dados e informações, como no caso, nos seguintes termos:

Art. 8º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

(...)

Ill - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e

informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de

competência do órgão ou entidade.

(..)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso Ill do “caput”, o órgão ou entidade deverá, caso

tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais

o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

Em igual sentido, o disposto no art. 13, inciso Ill, e parágrafo único, do DECRETO Nº

7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012, que “Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que

dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso Il do 8 3º do art.

37 eno8 2º do art. 216 da Constituição.”, segundo o qual:

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

(.)
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e

informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de

competência do órgão ou entidade.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso Ill do caput, o órgão ou entidade deverá, caso

tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais

o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

À < Página 9 de 16
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A Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação, da Ouvidoria-Geral da União

(OGU), da Controladoria-Geral da União (CGU)?, ao exarar parecer sobre a vedação de

atendimento de pedidos que demandam trabalho adicional de análise, registrou o seguinte

entendimento:

(...) Quando o Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação,

veta o atendimento de pedidos que demandam trabalho adicional de análise, o faz em

referência a pedidos de informação que obrigam o corpo funcional da entidade pública a

esforço no tratamento dos dados para a produção da informação solicitada, de forma

que atrapalhe o desempenho de suas demais funções institucionais.

7. Trata-se de situação em que os dadosde fato existem, mas precisam ser reorganizados

de modo a criar uma informação nova. Ou seja, os dados não estão estruturados da forma

que o cidadão solicitou, ou o banco de dados não possui uma consulta que gere as

informações do modo requerido.

Além da vedação de atendimento de pedidos de acesso à informação que exijam

trabalhos adicionais de análise e consolidação de dados e informações, como no caso, e mesmo

antes da Emenda Constitucional nº 115/2022 alterar a Constituição Federal para incluir a

proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a

competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, o

disposto nos arts. 31, 32 e 34, da LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que “Regula o

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso Ildo 8 3º do art. 37 eno 8 2º do art. 216

da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de

maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.”, já

restringia o acesso às informações pessoais:

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e

com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às

liberdades e garantias individuais.

8 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida

privada, honra e imagem:

* Disponível em: <http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/16853000535201655 CGU.pdf>
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| - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo

máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

Il - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal

ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

S 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será

responsabilizado por seu uso indevido.

8 3º O consentimento referido no inciso Il do 8 1º não será exigido quando as informações

forem necessárias:

| - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente

incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

Il - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou

geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se

referirem;

HI - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V-à proteção do interesse público e geral preponderante.
8 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa

não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de

irregularidades em queotitular das informações estiver envolvido, bem como em ações

voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

8 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação

pessoal.

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou

militar:

(...)

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação

sigilosa ou informação pessoal;

(..)

8 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,

as condutas descritas no caput serão consideradas:

| - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares

médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em

lei como crime ou contravenção penal; ou

ó
*
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Il - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,e suas alterações,

infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão,

segundo os critérios nela estabelecidos.

8 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder,

também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10

de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados

em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações

sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos

casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que,

em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a

informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

Posteriormente, também com o objeto de proteger os dados pessoais, a LEI Nº 13.709,

DE 14 DE AGOSTO DE 2018, “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).”, que “(...) dispõe sobre

o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de

direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.” (art. 1º).

A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações), já assegurava a proteção à informação

pessoal (art. 4º, inciso IV, c.c. art. 6º, inciso Ill, abaixo transcritos, e art. 31, “caput” e 8 2º, antes acima

transcritos), considerando ilícita a conduta e responsabilizando o agente público pela divulgação

ou permissão de divulgação, pelo acesso ou permissão de acesso, indevido à informação pessoal

(art. 32, inciso IV), antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção

de Dados — LGPD) e da Emenda Constitucional nº 115/2022 alterar a Constituição Federal para

incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(..)

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

|
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Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
(...)

Il - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Outrossim, tem-se que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais —

LGPD), elenca as hipóteses em que poderá ser realizado o tratamento de dados pessoais, razão

pela qual a solicitação também encontra óbice em seu art. 72, por não se amoldar a nenhuma

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes

hipóteses:

|- mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

Il - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

Ill - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou

respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as

disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível,

a anonimização dos dadospessoais;
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares

relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,

esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais
de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853,

de 2019)

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular

que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

8 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

8 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
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8 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade,

a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

5 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os

dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular
e os princípios previstos nesta Lei.

8 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso | do caput deste artigo

que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores

deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses

de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

8 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de

tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos

princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.
8 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os 88 32 e 4º deste

artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos

legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular,

assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº

13.853, de 2019)

Respeitados os critérios de proteção à informação pessoal estabelecidos pela própria

Lei de Acesso a Informações, pela Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD, e pela Emenda

Constitucional nº 115/2022, informações pessoais dos servidores públicos se distanciam do

papel social. Segundo Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco':

O direito à privacidade, em sentido mais estrito, conduz à pretensão do indivíduo de não

ser o foco da observação de terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais

e características particulares expostas a terceiros ou ao público em geral.

De todo o exposto, entende-se que o atendimento apenas da parte final da segunda

solicitação encontra óbice legal na própria Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações), na Lei

nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD), e na Constituição Federal (art. 5º, inciso
LXXIX), podendo constituir conduta ilícita que enseja a responsabilidade do agente público (art.

32, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011), que poderá responder, também, por improbidade

administrativa (art. 32, 82º, da Lei nº 12.527/2011), além da obrigação de reparar eventual dano

* Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. — 8.
ed. rev. E atual. — São Paulo: Saraiva, 2013, p. 283.
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patrimonial, moral, individual ou coletivo, em caso de violação à legislação de proteção de dados

pessoais (art. 42, “caput”, da Lei nº 13.709/2018).

3) A Câmara de Ribeirão Preto possui registro de ponto para seus servidores? E para os

que estiverem em regime de home office?

Os servidores da Câmara Municipal, inclusive os que prestam serviços fora de suas

dependências, registram eletronicamente o ponto.

4) Entre os servidores em regime home office, há alguma mudança da grade de trabalho?

Ou seja: permissão para trocar o turno da manhãetarde pela noite, ou ter "buracos" na

escala de trabalho? Se sim, solicito o nome do servidor contemplado e detalhamento de

seu regime diferenciado de trabalho.

Todos os servidores da Câmara Municipal cumprem a jornada fixada em lei, de até 40h

semanais, da forma que o seu superior imediato determinar, a fim de garantir o pleno

desenvolvimento das atividades atribuídas, devendo o servidor registrar sua entrada, nos locais

onde lhe houver sido permitido registrar o ponto eletronicamente, sempre que estiver no

exercício de suas funções perante o Poder Legislativo, e, igualmente, registrar sua saída quando

não mais estiver.

A Câmara Municipal, como a maioria dos órgãos públicos, instituiu jornada de trabalho

semanal a ser cumprida pelos servidores; porém, os horários de trabalho não são

necessariamente fixos e/ou uniformes, por dependerem das necessidades de trabalho de cada

gabinete ou setor administrativo, em respeito ao princípio da eficiência da administração

pública.

Isso não significa, de maneira nenhuma, que os servidores não estão obrigados a

cumprir as jornadas de trabalho fixadas em lei, mas sim que os horários nos quais os servidores

cumprem as referidas jornadas podem variar de acordo com a dinâmica de trabalho de cada

gabinete ou setor administrativo.

Considerando que as portas da Câmara Municipal são abertas ao público às 8h00,
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podendo assim permanecerem até às 22h00, a depender da dinâmica da pauta de trabalhos

legislativos, não seria razoável se entender que os servidores deveriam cumprir esse horário,
pois, além de existirem trabalhos preparatórios e de finalização do expediente, restaria violada
a dignidade da pessoa humana, e outros tantos princípios e dispositivos constitucionais, razão
pela qual os horários de trabalho, necessariamente, precisam ser gerenciados pelos vereadores,
coordenadores ou chefes dos setores nos quais os servidores se encontram lotados.

Diante de todo o exposto, entende-se que o atendimento, apenas da parte final da

quarta solicitação (nome), encontra óbice legal, pelos mesmos motivos que entende que o

atendimento, apenas da parte final segunda solicitação (identificação nominal), também encontra
óbice legal, e aos quais remete o requerente, a fim de não se tornar repetitivo.

À digna Coordenadoria Administrativa para as providências cabíveis.

Ribeirão Preto, 18 de agosto de 2022

DAIR LUIZ

COORDENADOR JURÍDICO

OAB/SP 359.549
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