
Berçário 
Ternura, 
Risos e 
Travessuras

Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região

Um patrimônio de todos! 



Tradição com 30 anos de excelência

● O menor custo no Judiciário Federal
● Amparo legal e respeito à Resolução 63/2010 do CSJT
● Equidade na atenção infantil de 0 a 6 anos
● Coparticipação: economia e qualidade
● Benefício para o jurisdicionado



Missão
A missão hoje do Berçário do TRT-2
é dar ao bebê a segurança, educação,
alimentação e higiene de qualidade nos
seus primeiros anos de vida,
proporcionando aos pais tranquilidade
durante seu período de trabalho.
É importante reconhecer que a criança tem
direito a ampliar seus conhecimentos por meio
de brincadeiras, em um ambiente aconchegante,
seguro e estimulante.
Proporcionar aos filhos de servidores e magistrados, 
atendimento que garanta a sua confiança e
tranquilidade, é fator singular. É necessário frisar o papel 
social do Berçário, como instrumento de mudança de 
comportamento, de atitudes e até mesmo de valores, em 
favor da criança e da família, oferecendo condições que 
favoreçam a promoção social das famílias. Fonte: Projeto Político Pedagógico do

Berçário do TRT-2 - Ternura, Risos e Travessuras



Equipe

Corpo pedagógico integrado por:

● 4 funcionárias (três profissionais com
formação em Pedagogia e uma ainda
cursando), contratadas pela
Associação de Mães;

● Professora de musicoterapia;

● Servidoras do Tribunal;

● Funcionários terceirizados (copa, cozinha,
limpeza e segurança).

Fonte: Projeto Político Pedagógico do
Berçário do TRT-2 - Ternura, Risos e Travessuras



Organização
e rotina
O período de atendimento vai das 10h30
às 19h30, com horários de entrada e saída
de acordo com a jornada dos pais.

Os bebês ficam divididos em turmas sendo:
● Berçário: a partir de cinco meses a 12 meses;

● Grupo 1: 12 meses a 18 meses;

● Grupo 2: 18 meses a 24 meses; 

● Grupo 3: de 24 meses, até o fechamento do semestre.

A rotina é dividida por horários de acolhimento, 
alimentação, higiene, sono e atividades pedagógicas e 
recreativas. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do
Berçário do TRT-2 - Ternura, Risos e Travessuras



O modelo mais barato e eficaz!
Consulta a Tribunais que oferecem o benefício do berçário, verificou  que:

● o TST emprega 0,18% de seu orçamento total no programa;
● o STJ emprega 0,013% do orçamento total;
● o STF emprega 0,001515% do orçamento total

(R$ 184.238,53 mensais, para atender 26 vagas);
● o CNJ emprega 2,6% do orçamento total.
A AssemacombTRT-2 extraiu do Portal da Transparência os gastos 

referentes a outubro/2019 e efetuou o cálculo proporcional com a
planilha de custeio contida na Informação nº 39/2019 – CSIPQV, 

verificando que este E.TRT emprega 0,042% - R$184.622,68 
mensais para atender 40 vagas, incluindo a folha de 

pagamento das servidoras, dentre elas as concursadas para o 
berçário, deduzido o auxílio pré-escolar (R$719,62) que o TRT-2 

deixa de requerer para cada criança matriculada na Creche.



Custo abaixo das restrições impostas pela EC-95
A extinção do Berçário não reduz gastos com servidoras, limpeza e segurança.

Conforme a Informação nº 39/2019 - CSIPQV (custeio do Berçário para o 
Tribunal), a folha de pagamento das servidoras importa em R$ 148.589,88. 

A vigilância tem custo total de R$ 29.452,79 e a limpeza, R$ 13.829,06.
O deslocamento das servidoras para outros setores não traduz 

redução de gastos, pois essa folha de pagamento continuará sendo 
paga. O prédio continuará a ser limpo, independentemente da 

atividade exercida, e a segurança continuará ocorrendo.
A mão de obra do serviço peculiar ao Berçário na copa/cozinha tem 

custo total para o Tribunal de R$ 21.535,75 - os alimentos são pagos 
pela Associação de pais e mães. E o TRT-2 deixa de gastar  R$ 

28.784,80 de auxílio pré-escolar aos atendidos pelo Berçário.
Dessa forma, com as 40 vagas ocupadas, o Berçário

 gera um crédito mensal de R$ 7.249,05.



Conformidade com a
Resolução CSJT 63/2010 
A exemplo da Biblioteca e Setor de Saúde, que prestam apoio 
direto à atividade fim, a lotação das servidoras do Berçário 
está em conformidade com a Resolução 63/2010 do CSJT, 
que determina, em seu artigo 14, que até 30% do efetivo pode 
compor o apoio administrativo. É notório que o efetivo 
lotado no Berçário é inferior a esse percentual.



Fundado em 1990, o 
Berçário está em 
conformidade com o 
Decreto 977/1993
O artigo 7º do decreto supra facultou a 
manutenção das creches existentes em 
órgãos públicos. Os contratos provam que 
o Berçário do TRT-2 é o modelo mais 
barato frente aos berçários do STF, TST, 
CNJ e STJ .
As mães e pais contribuem com R$ 965,00 
mensais, além da matrícula (50% do valor 
da contribuição mensal), para 
    custeio de pessoal; alimentação; gás;  
        material pedagógico e de higiene 
              infantil; brinquedos; aulas extra-  
                 curriculares; serviços de reparo, 
                      manutenção, benfeitorias e 
                     outros (Art. 9º do Ato GP/2016).



Somos referência nacional
O Tribunal Superior do Trabalho inaugurou seu berçário em 
2014 e o CNJ, em 2018. Nosso Berçário tem 30 anos de 
Tradição e é referência nacional! Foi inspiração para o TST 
quando aquela Corte criou o seu serviço e, por sua vez, hoje 
o TST é frequentemente consultado por outros órgãos que 
querem criar os seus berçários, inclusive os do Poder 
Executivo.



O espaço, construído 
com recursos do Banco 
do Brasil, tem 
destinação específica 
O prédio da Creche foi projetado 
especificamente para o acolhimento dos 
bebês em cumprimento ao Processo 
Administrativo nº 015/2003 - Contrato 
SCL-CT Nº 082/2003.

O berçário fica no piso superior e, no 
térreo, as salas dos Grupos 1, 2 e 3. 

Os banheiros são próprios para 
crianças, contribuindo no desfralde. 

Os espaços são adaptados para o 
desenvolvimento dos bebês, com 
trocador, refeitório, lactário, salas 
com iluminação natural e parque 

(que permite o banho de sol).







Equidade no
atendimento de
0 a 6 anos
O Benefício "Creche" abriga bebês até o fim do semestre
em que completam 24 meses de idade, conferindo aos
filhos de servidores/as e magistrados/as um tratamento
que traduz equidade, pois nessa fase a criança precisa de
mais contato com a mãe.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que a amamentação
ocorra até que a criança tenha dois anos ou mais.
A proximidade da creche e o ambiente de confiança propicia a
continuidade da amamentação, que ocorrendo em intervalos regulares mantém 
a regularidade na produção do leite materno. As crianças que já passaram por 
essa fase, pelo desfralde, que já sabem falar, têm outras necessidades, que 
requerem menos atenção da mãe. 
Toda mãe e todo pai sabe as diferenças entre uma criança de 6 anos e um bebê.
Portanto, o benefício "Creche" não fere o princípio da isonomia em relação ao 
benefício "Auxílio Pré-escolar", mas sim confere um tratamento equânime, em 
conformidade com a Missão desta Justiça do Trabalho.



Benefício ao
jurisdicionado
O Jurisdicionado tem direito a um bom serviço,
cuja execução é possível se os servidores/as e
magistrados/as tiverem boas condições de trabalho. 
Este Regional foi pioneiro em oferecer ao seu efetivo o
Benefício "Creche". 
O momento de ter filhos é um dos mais importantes na vida
das pessoas - um divisor de águas, principalmente até os 3 anos
de idade. 
O Benefício "Creche" confere apoio direto à realização das atividades
no Trabalho, criando um ambiente de confiança, tranquilidade,
sensação de que a Instituição se importa com a pessoa humana.
O RESULTADO é um servidor/a e magistrado/a mais focado/a, confiante,
motivado/a. 
A Creche também beneficia o jurisdicionado em horas trabalhadas, com menos 
ausências, afastamentos, saídas antecipadas em emergências.
Ou seja, a sociedade ganha.



Associação de Servidores e 
Magistrados Contribuintes 

para a Manutenção do 
Berçário do TRT-2


