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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

 

PROCESSO nº 1003697-69.2019.5.02.0000 (MSCiv)

ÓRGÃO ESPECIAL - JUDICIAL

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO
ESTADO DE SAO PAULO

IMPETRADO: ATO DA EXMA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL DA 2ª REGIÃO

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL (AGU)

 

RELATÓRIO

REDATOR DESIGNADO

Adoto o relatório do Voto do I. Relator, bem como acompanho quanto ao

conhecimento do recurso, porém divirjo quanto ao mérito, para dar provimento ao agravo regimental a

fim de conceder a liminar no mandado de segurança, pelos fundamentos adiante aduzidos.

Peço licença para transcrever o relatório do Voto:

"Irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado

de segurança (fls. 772 e 815), interpõe o Impetrante o presente agravo (fls. 818/828). Sustenta o

agravante, em síntese, que deve ser concedida a liminar para suspender os efeitos do Ofício GDG nº

21/2019 e determinar à Autoridade coatora que adote as medidas cabíveis para que sejam realizadas

novas matrículas para o Berçário Ternura, Risos e Travessura do E. TRT, bem como determinar a

reabertura do prazo de inscrições em vagas do Berçário aos servidores e magistrados cujo prazo para tal

ato se findou a partir do dia 06.09.2019, concedendo-lhes a devolução do prazo de inscrição por inteiro,

ou seja, 30 dias contados da intimação da decisão, sob pena de aplicação de multa diária. Assevera que

o ato coator suspendeu novas inscrições sob o fundamento de que haveria necessidade de "desenvolver

novos estudos visando atribuir nova configuração aos recursos hoje destinados ao Berçário, incluindo o

seu espaço físico, para a criação de benefício que possa contemplar um número maior de

magistrados(as) e servidores(as)". Aduz que, apesar do ato coator informar que seriam realizados

estudos, desde a sua edição em 06.09.2019, nada foi empreendido nesse sentido, houve apenas o envio de
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Ofício pela Autoridade coatora em 10.01.2020 para à Associação de Servidores e Magistrados

Contribuintes para a Manutenção do Berçário do TRT solicitando da referida entidade "parâmetros e

especificações para a contratação de serviço terceirizado de gestão da Creche". Afirma que o ato coator

impede desde setembro/2019 o gozo de um benefício previsto na legislação e normatizado pelo Ato GP nº

30/2016 que dispõe a respeito do berçário e prevê a possibilidade de inscrição de 40 crianças, sendo que

a limitação imposta pelo ato coator que determinou a proibição de novas matrículas, quando havia 17

vagas, é incompatível com a regulamentação expedida pela Corte. Alega que a demora no deferimento

pode resultar na ineficácia da medida, porquanto dezenas de crianças e consequentemente dezenas de

pais servidores e magistrados ficarão, durante a tramitação do mandado de segurança, impedidos de

obter o benefício que é previsto na lei e na norma em vigor, bem como quanto mais tempo demorar a

proibição de novas inscrições, mais próxima da extinção estará a Creche, considerando que o

atendimento as crianças é feito até os dois anos de idade e o resultado será o esvaziamento e consequente

extinção do Berçário, ainda que por via transversa. Sustenta que o prédio onde a Creche funciona foi

construído pelo Banco do Brasil e deve respeitar esta destinação específica. Assevera que não procede o

argumento da Administração de que questões orçamentárias justificam o ato coator. Aduz que o custo do

Berçário é um dos menores se comparados com outros existentes no país, tendo em vista que o E. TRT

utiliza 0,042% de seu orçamento para atender 40 vagas.

Agravo tempestivo.

É o relatório."

 

MÉRITO

Agravo conhecido, nos termos do artigo 16, parágrafo único da Lei

12.016/2009, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Tenho por relevantes os fundamentos do pedido.

O Ato GP 30/2016, que Regulamenta o funcionamento do Berçário do

, com as alterações introduzidas pelos Atos GP 41/2016 eTribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

GP 10/2018, , e prevê no art. 5º, que está em vigor "O Berçário dispõe de 40 (quarenta) vagas para

crianças com idade entre 05 (cinco) e 24 (vinte e quatro) meses".
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A criação da creche deste TRT/2ª Região , não seremonta a janeiro/1986

inserindo na hipótese de criação ou majoração de despesa, objeto da Emenda Constitucional nº 95/2016.

A suspensão de novas inscrições de crianças, comunicada através do Ofíci

 (fls. 74/75), emitido pelo Sr. Diretor Geral da Administração, dando conta de que o GDG nº 21/2019 "A

 visando atribuir nova configuração aos recursos hojeAdministração passa a desenvolver estudos

destinados ao Berçário, incluindo o seu espaço físico, para a criação de benefício que possa contemplar

, afronta direito líquido e certo dosum número muito maior de magistrados(as) e servidores(as)"

associados do impetrante de inscreverem e manterem seus filhos na forma prevista no Ato GP 30/2016,

com as alterações promovidas pelos Atos GP 41/2016 e GP 10/2018.

Do exposto, dou provimento ao agravo regimental para:  conceder aa)

liminar para o fim de suspender os efeitos do Ofício GDG nº 21/2019;  determinar que se oficie, comb)

urgência, a Exma. Desembargadora Presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a fim

de que sejam tomadas as providências necessárias para o imediato cumprimento desta decisão;  oficie-sc)

e, dando ciência à Advocacia Geral da União;  após, encaminhem-se os autos ao n. Ministério Públicod)

do Trabalho, na forma do art. 85, § 1º, III, do Regimento Interno desta E. Corte.

Acórdão

Isto posto, ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial em, por

maioria, , para:  conceder a liminar para o fimDAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL a)

de suspender os efeitos do Ofício GDG nº 21/2019;  determinar que se oficie, com urgência, a Exma.b)

Sra. Presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a fim de que sejam tomadas as

providências necessárias para o imediato cumprimento desta decisão;  oficie-se, dando ciência àc)

Advocacia Geral da União;  após, encaminhem-se os autos ao n. Ministério Público do Trabalho, nad)
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forma do art. 85, § 1º, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nos termos do voto da Exma. Sra.

Desembargadora Rosa Maria Zuccaro, Redatora designada. Ficaram vencidos os Exmos. Srs.

Desembargadores Luiz Antonio M. Vidigal, Fernando Sampaio e José Carlos Fogaça.

Em razão do impedimento da Exma. Sra. Desembargadora Presidente,

assumiu a Presidência a Exma. Sra. Desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves (artigo 55, § 3º,

Regimento Interno).

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores Jucirema

Maria Godinho Gonçalves, Rafael E. Pugliese Ribeiro, Luiz Antonio M. Vidigal, Nelson Nazar, Sonia

Maria Prince Franzini, Fernando Sampaio, Rosa Maria Zuccaro, Mariangela Muraro, Mércia Tomazinho,

Beatriz de Lima Pereira, José Carlos Fogaça, Ricardo Artur Costa e Trigueiros, Ivete Ribeiro, Paulo

Mota, Adalberto Martins, Ricardo Verta Luduvice, Álvaro Nôga, Orlando Apuene Bertão e Armando

Augusto Pinheiro Pires.

Pelo D. Ministério Público do Trabalho, compareceu o Exmo. Sr.

Procurador-Chefe, Dr. João Eduardo de Amorim.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020

 
 ROSA MARIA ZUCCARO

Desembargadora do Trabalho
Redatora Designada

 

1rmz

Voto do(a) Des(a). JOSE CARLOS FOGACA / Órgão Especial - Cadeira 9

Irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado

de segurança ( fls. 772 e 815 ), interpõe o Impetrante o presente agravo ( fls. 818\828 ). Sustenta o

agravante, em síntese, que deve ser concedida a liminar para suspender os efeitos do Ofício GDG nº

21\2019 e determinar à Autoridade coatora que adote as medidas cabíveis para que sejam realizadas novas

matrículas para o Berçário Ternura, Risos e Travessura do E. TRT, bem como determinar a reabertura do

prazo de inscrições em vagas do Berçário aos servidores e magistrados cujo prazo para tal ato se findou a

partir do dia 06.09.2019, concedendo-lhes a devolução do prazo de inscrição por inteiro, ou seja, 30 dias

contados da intimação da decisão, sob pena de aplicação de multa diária. Assevera que o ato coator
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suspendeu novas inscrições sob o fundamento de que haveria necessidade de "desenvolver novos estudos

visando atribuir nova configuração aos recursos hoje destinados ao Berçário, incluindo o seu espaço

físico, para a criação de benefício que possa contemplar um número maior de magistrados(as) e

 Aduz que, apesar do ato coator informar que seriam realizados estudos, desde a suaservidores(as)".

edição em 06.09.2019, nada foi empreendido nesse sentido, houve apenas o envio de Ofício pela

Autoridade coatora em 10.01.2020 para à Associação de Servidores e Magistrados Contribuintes para a

Manutenção do Berçário do TRT solicitando da referida entidade "parâmetros e especificações para a

 Afirma que o ato coator impede desdecontratação de serviço terceirizado de gestão da Creche".

setembro\2019 o gozo de um benefício previsto na legislação e normatizado pelo Ato GP nº 30\2016 que

dispõe a respeito do berçário e prevê a possibilidade de inscrição de 40 crianças, sendo que a limitação

imposta pelo ato coator que determinou a proibição de novas matrículas, quando havia 17 vagas, é

incompatível com a regulamentação expedida pela Corte. Alega que a demora no deferimento pode

resultar na ineficácia da medida, porquanto dezenas de crianças e consequentemente dezenas de pais

servidores e magistrados ficarão, durante a tramitação do mandado de segurança, impedidos de obter o

benefício que é previsto na lei e na norma em vigor, bem como quanto mais tempo demorar a proibição

de novas inscrições, mais próxima da extinção estará a Creche, considerando que o atendimento as

crianças é feito até os dois anos de idade e o resultado será o esvaziamento e consequente extinção do

Berçário, ainda que por via transversa. Sustenta que o prédio onde a Creche funciona foi construído pelo

Banco do Brasil e deve respeitar esta destinação específica. Assevera que não procede o argumento da

Administração de que questões orçamentárias justificam o ato coator. Aduz que o custo do Berçário é um

dos menores se comparados com outros existentes no país, tendo em vista que o E. TRT utiliza 0,042% de

seu orçamento para atender 40 vagas.

Agravo tempestivo.

É o relatório.

 V O T O

ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo, nos termos do artigo 16, parágrafo único da Lei

12.016\2009, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado em 13.12.2019 em

face da Presidente deste E. TRT que, através do Ofício GDG nº 21\2019, datado de 06.09.2019, divulgou

a decisão de que a partir de então estariam suspensas novas inscrições para matrícula no "Berçário
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Ternura, Risos e Travessuras", em razão do elevado valor de sua manutenção para o atendimento de um

pequeno grupo, ficando assegurado o pleno funcionamento do Berçário para as crianças já matriculadas,

que terão sua permanência garantida no período regulamentar previsto no Ato GP nº 30\2016. As crianças

eventualmente já inscritas, mas ainda não matriculadas, terão a sua vaga garantida, com a ciência dos

responsáveis de que a permanência futura poderá ser limitada em razão dos resultados dos estudos ora

implementados ( fls. 74\75 ).

O Impetrante sustentou que o ato coator suspendeu novas inscrições sob o

fundamento de que haveria necessidade de "desenvolver novos estudos visando atribuir nova

configuração aos recursos hoje destinados ao Berçário, incluindo o seu espaço físico, para a criação de

 Asseverou,benefício que possa contemplar um número maior de magistrados(as) e servidores(as)".

também, que, apesar do ato coator informar que seriam realizados estudos, desde a sua edição em

06.09.2019, nada foi empreendido nesse sentido, houve apenas o envio de Ofício pela Autoridade coatora

em 10.01.2020 para à Associação de Servidores e Magistrados Contribuintes para a Manutenção do

Berçário do TRT solicitando da referida entidade "parâmetros e especificações para a contratação de

 Aduziu, igualmente, que o ato coator impede desdeserviço terceirizado de gestão da Creche".

setembro\2019 o gozo de um benefício previsto na legislação e normatizado pelo Ato GP nº 30\2016 que

dispõe a respeito do berçário e prevê a possibilidade de inscrição de 40 crianças, sendo que a limitação

imposta pelo ato coator que determinou a proibição de novas matrículas, quando havia 17 vagas, é

incompatível com a regulamentação expedida pela Corte. Afirmou, ainda, que a demora no deferimento

pode resultar na ineficácia da medida, porquanto dezenas de crianças e consequentemente dezenas de pais

servidores e magistrados ficarão, durante a tramitação do mandado de segurança, impedidos de obter o

benefício que é previsto na lei e na norma em vigor, bem como quanto mais tempo demorar a proibição

de novas inscrições, mais próxima da extinção estará a Creche, considerando que o atendimento as

crianças é feito até os dois anos de idade e o resultado será o esvaziamento e consequente extinção do

Berçário, ainda que por via transversa. Alegou, ademais, que o prédio onde a Creche funciona foi

construído pelo Banco do Brasil e deve respeitar esta destinação específica. Assevera, ainda, que não

procede o argumento da Administração de que questões orçamentárias justificam o ato coator. Aduziu,

por fim, que o custo do Berçário é um dos menores se comparados com outros existentes no país, tendo

em vista que o E. TRT utiliza 0,042% de seu orçamento para atender 40 vagas.

Cumpre, de início, ressaltar, que após exame dos autos, este Relator

indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar a presença dos requisitos do inciso III, do artigo 7º, da

Lei no 12.016\2009 ( fls. 772 e 815 ).
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A Administração Pública direta e indireta, no desenvolvimento de suas

atividades, deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência, previstos no artigo 37 da CFR, sob pena de nulidade de seus atos.

Ademais, o Administrador responde pessoalmente por ato de improbidade

administrativa, nos termos da Lei nº 8.429\1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

O artigo 70 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Art. 70. Compete ao Presidente do Tribunal, além de outras atribuições

previstas nas leis e neste Regimento:

(...)

V - expedir:

(...)

b) os atos normativos da sua competência e fixar critérios em matéria de

administração financeira, autorizar a realização de despesas, reformas, aquisições e seus pagamentos;"

 

É consabido no âmbito deste E. TRT as restrições orçamentárias impostas

pela Emenda nº 95 que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo

Regime Fiscal e definir limites individualizados de despesas primárias para os Poderes e órgãos da União.

As restrições orçamentárias advindas da referida Emenda têm sido notadas

por todos os integrantes deste E. TRT a cada dia com as limitações e adequações que passamos a

observar, tais como: o não reembolso integral dos gastos com medicamentos no Programa de Assistência

Farmacêutica, regulado pelo Ato GP nº 21\2017 que, de acordo com a disponibilidade orçamentária e

número de inscritos restitui em pecúnia os dispêndios com medicamentos para controle das patologias

previstas no referido normativo; a redução do horário de funcionamento do Edifício Sede e demais

unidades da Justiça do Trabalho; o corte do fornecimento de água mineral em garrafas aos

Desembargadores; a demora no conserto de elevadores, cito, a propósito, um dos elevadores da Torre B,

que está parado há mais de 15 dias, entre outros.
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Lembro que o ato coator não determinou o encerramento das atividades da

Creche, mas sim suspendeu temporariamente a realização de novas inscrições, motivado pela necessidade

de "desenvolver novos estudos visando atribuir nova configuração aos recursos hoje destinados ao

Berçário, incluindo o seu espaço físico, para a criação de benefício que possa contemplar um número

maior de magistrados(as) e servidores(as)".

Também não se passa despercebido que o Acordo de Cooperação Técnica

entre este E. TRT e o Banco do Brasil visando à instalação da Creche ( fls. 131\140 ) encerrou-se em

31.12.2013, como se infere de sua cláusula oitava ( fl. 137 ), inexistindo, ainda, qualquer cláusula

vedando destinação diversa ao prédio.

Explicito que a assistência pré-escolar pode ser prestada de forma direta ou

indireta.

Saliento que a matéria questionada no presente "mandamus" não comporta

a concessão da liminar pleiteada.

Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança decorre da

persuasão racional do Juiz Relator quanto à relevância dos fundamentos do pedido e a presença do risco

de ineficácia da medida, não presentes nos autos.

Assim, reputo que o ato coator não é ilegal ou abusivo, sendo indevida a

concessão da liminar.

Mantenho a decisão agravada.
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