
Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região
São Paulo, SP

MANDADO DE SEGURANÇA
ÓRGÃO ESPECIAL

PROCESSO TRT/SP 1003697-69.2019.5.02.0000
Incluso na Ordem do dia de Julgamentos a realizar-se em 22/03/2021

Mandado de segurança contra ato da Exma. Desembargadora
Presidente, para manter as inscrições no Berçário do TRT.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO
FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical
devidamente registrada e reconhecida nos termos da Constituição Federal,
impetrante nos autos do mandado de segurança acima citado, por seu advogado
adiante assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
apresentar os presentes

MEMORIAIS

com a finalidade de prestar resumidos argumentos que respaldam o pedido no
processo em epígrafe.

Tratam os autos de mandado de segurança, com pedido de
liminar, que visa a suspensão dos efeitos de ato expedido pela autoridade
coatora, a então Exma. Sra. Presidente do TRT, Dra. Rilma Hemetério, que
proibiu novas inscrições para o Berçário do TRT.

A liminar foi indeferida. Foi interposto agravo regimental e esse
E. Órgão Especial, em sessão realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, por
amplíssima maioria de votos, deu provimento ao agravo para “conceder a
liminar para o fim de suspender os efeitos do Ofício GDG nº 21/2019”.

A decisão, conforme relatório da Exma. Desembargadora Rosa
Maria Zuccaro (redatora designada), permitiu o pleno funcionamento do
Berçário, uma vez que o Ofício GDG 21/2019 é justamente aquele que impedia
novas matrículas. Destacamos o seguinte trecho do voto:



A criação da creche deste TRT/2ª Região remonta a janeiro/1986,
não se 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 Ofício GDG nº 21/2019 (fls. 74/75), emitido pelo Sr. Diretor Geral
da Administração, dando conta de que "A Administração passa a
desenvolver 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 muito maior de
magistrados (as) e servidores (as)", afronta direito líquido e certo dos
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.

O Impetrante, portanto, pleiteia que esse Órgão Especial
confirme liminar anteriormente deferida e ainda destaca os seguintes
pontos:

1. O ato coator proibiu novas inscrições novas para o
Berçário do TRT, que atende filhas(os) de servidores(as) e magistradas(os). A
justificativa para a proibição, segundo o que consta no próprio ato, é de que
haveria necessidade de “desenvolver 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).”;

2. Os estudos não foram realizados e a estrutura do
Berçário foi modelada para atender até 40 (quarenta) crianças, de forma
que não é razoável a sua limitação;

3. Se não for não concedida a segurança, o Berçário poderá
ser inativado por ausência de crianças, pois só são atendidos os menores de até
dois anos de idade, com efetivo prejuízo a um serviço de caráter social,
recomendado por organismos internacionais e realizado há quase três décadas;



4. Existe um conjunto normativo a amparar o pedido de do
Impetrante, tendo em vista que o ato coator viola os dispositivos que garantem a
quantidade de vagas prevista no Ato GP 30/20161, além de afrontar
fundamento constitucional, previsão expressa contida no Decreto 977, de
10/11/1993, bem como pelo fato de que o edifício em que funciona a creche do
TRT foi construído pelo Banco do Brasil e deve respeitar esta específica
destinação;

5. Por fim, a manutenção das quarenta vagas na creche não
implica em qualquer custo adicional à Administração, sendo que, na verdade,
a ampliação do número de crianças, observado total de vagas disponíveis (40),
assegura maior arrecadação, tanto pela contribuição direta realizada por cada
pai/mãe a cada nova matrícula, quanto pelo fato de que não haverá pagamento do
auxílio pré-escolar e, como já demonstrado no curso do processo, o custo do
Berçário, considerando a significativa contribuição dos servidores participantes, é
um dos menores se comparados com outros existentes no país, tendo em vista
que o E.TRT emprega o percentual estimado de 0,042% de seu orçamento, sendo
que são custos difusos da Administração, o que inclui a folha de pagamento das
servidoras, limpeza e segurança, entre outros relacionados à simples manutenção
e conservação, que, de modo geral, seriam realizados de qualquer maneira.

Diante do narrado, reitera-se o pedido de concessão da
segurança, conforme pleiteado na petição inicial.

São Paulo, 17 de março de 2021.

CÉSAR RODOLFO SASSO LIGNELLI
OAB/SP 207.804

1 Art. 5º O Berçário dispõe de 40 (quarenta) vagas para crianças com idade entre 05 (cinco) e 24 (vinte e quatro) meses. (grifo
nosso)
Art. 6º Para inscrever o filho em uma vaga do Berçário, o pai ou mãe, magistrado(a) ou servidor(a), deverá, durante o
período da gravidez ou até 30 (trinta) dias após o nascimento, guarda ou adoção da criança; protocolizar o requerimento de
inscrição, disponível na intranet do Tribunal.
§ 1º O magistrado(a) ou servidor(a) empossado ou removido para este Tribunal terá o prazo de 30 (trinta) dias da posse ou exercício
para protocolizar o requerimento de inscrição para uma vaga no Berçário.
§ 2º O acesso a esse direito fica condicionado à existência de vaga no Berçário e à adaptação do bebê, no período de 03 (três)
a 05 (cinco) dias úteis, em horários definidos pela administração do Berçário, com a presença de 01 (um) dos pais. (grifo nosso)


