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Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

Órgão Especial 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

Campinas - SP 

 

 

URGENTE 

 
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público | Servidor 

Público Civil | Regime Estatutário | Cessão (11936)1 

 

Ementa: Administrativo. Servidores municipais cedidos. Ação Civil Pública nº 

0014759-40.2015.4.03.6105. Acórdão TCU nº 3149/2019. Pedido de efeito 

suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000. Ordem judicial 

suspendendo o retorno dos servidores cedidos. Impossibilidade de retorno. 

Inexistência de desvio de função. Funções comissionadas. Funções próprias da 

função. Precedentes. Inexistência da exigência de nível superior. Legislação da 

carreira. Princípio da legalidade. Ato abusivo e ilegal. 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - SINDIQUINZE, inscrito no 

CNPJ sob nº 57.503.922/0001-39, com sede em Campinas-SP, na Rua Dr. Quirino, 

594, Centro, CEP 13015-080, e-mail: <sindiquinze@sindiquinze.org.br>, por seus 

procuradores regularmente constituídos (mandato anexo), que recebem intimações e 

notificações em Brasília-DF, no SAUS, quadra 5, bloco N, salas 212 a 217, edifício 

OAB, CEP 70.070-913, telefone (61) 3223-0552, endereço eletrônico 

<publica@servidor.adv.br>, com fulcro na Lei nº 12.016, de 2009, artigo 5º, inciso 

LXIX e LXX, b, ambos da Constituição da República2, e artigo 21-F, inciso I, a, 2, 

do RI do TRT153, impetra MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO com 

pedido de MEDIDA LIMINAR em face de ato abusivo e ilegal da PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, que recebe 

notificação em Campinas/SP, na Rua Barão de Jaguara, 901 – Centro, CEP:13015-

 
1 De acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, expedidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça, disponíveis em <http://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php> 
2 CF/88: “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por: (...) b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados; (...)” 
3 Art. 21-F. Compete ao Órgão Especial: I - em matéria judiciária: a) Processar e julgar originariamente: (...) 2. 
o habeas corpus, habeas data e mandado de segurança em processos de sua competência e contra os atos 
do Presidente do Tribunal, Vice-Presidente Administrativo, VicePresidente Judicial, Corregedor Regional, Vice-
Corregedor Regional, assim como, nas questões administrativas, contra os atos de suas Seções 
Especializadas, de suas Turmas, de quaisquer de seus órgãos, de seus Desembargadores, de Juízes de 
primeiro grau e de seus servidores; (...)” 
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927, autoridade pública vinculada à UNIÃO4, com suporte nos fatos e fundamentos 

jurídicos seguintes. 

 

1. DO ATO ABUSIVO E ILEGAL 

 

A impetrante é entidade sindical e congrega servidores públicos 

federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região (estatuto anexo) e age objetivando a 

manutenção dos servidores cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

em obediência à determinação judicial prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 

0014759-40.2015.4.03.6105 e corroborada pelo Acórdão TCU nº 3149/2019, 

prolatado na Sessão Extraordinária do dia 11/12/2019 (anexo). 

 

Isso porque foi editado o Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG, de 30 

de abril de 2020, da Desembargadora Presidente do TRT15, (anexo) no qual, em 

síntese, relata-se que, nos autos do processo nº 029.322/2017-0, em trâmite no TCU, 

o Ministro Relator apurou a ocorrência de desvios de função e cessões, bem como 

ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade no âmbito deste Regional. 

 

Assim, após essa Presidência analisar a comprovação, pelos gestores 

de todas as unidades do Tribunal, da impessoalidade e a compatibilidade das 

atribuições do cargo na origem dos servidores cedidos às funções a serem 

desempenhadas na respectiva unidade, verificou a existência de 98 servidores com 

incompatibilidade. Em razão disso, determina, por suposto cumprimento à decisão 

da Corte de Contas, “o retorno dos 98 servidores em condição irregular aos órgãos 

de origem, o que deverá ocorrer de forma paulatina, nos meses de maio, junho e 

julho”.  

 

Em razão desse cenário, o impetrante formulou requerimento 

administrativo (Processo: 10173/2020 -anexo) a fim de a autoridade coatora 

adequasse a sua decisão à ordem judicial que impede o retorno dos servidores. No 

entanto, até o presente momento, não obteve resposta, ainda que o ato determina que, 

em maio, já deva ocorrer o retorno dos servidores mencionados. 

 

Ocorre que, conforme será demonstrado, além de estar equivocado o 

entendimento de incompatibilidade das cessões, há violação à determinação judicial 

que assegura aos servidores a manutenção da lotação nas unidades no Tribunal, bem 

como o Acórdão TCU nº 3149/2019 não determina o retorno dos servidores, já que 

considerou o contexto da discussão judicial sobre o tema, constituindo-se, assim, 

como o Ato abuso e ilegal. 

 

2. CONHECIMENTO DO WRIT 

 
4 Nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009. 
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É cabível o mandado de segurança, porquanto há ato abusivo e ilegal 

de autoridade pública que viola direito líquido e certo dos servidores filiados a este 

Sindicato impetrante, tendo em vista que a manutenção dos servidores cedidos possui 

amparo legal e judicial, que pode ser assegurada desde logo e com limitação bem 

definida quanto à extensão da pretensão5. 

 

Em razão de se tratar de matéria que atinge diretamente seus filiados 

- servidores cedidos que trabalham no órgão e são sindicalizados na entidade- e, 

o bom funcionamento de toda categoria e do Tribunal, devido ao impacto do trabalho 

desses 98 servidores no TRT15, também se trata da defesa de interesse ou direito 

coletivo6 da categoria sintetizada na entidade sindical ou, pelo menos, de interesse ou 

direito de parte da mesma categoria;7 senão, de direitos individuais homogêneos dos 

servidores interessados, porque “decorrentes de origem comum”,8 hipóteses que, 

indistintamente, legitimam extraordinariamente a entidade à impetração. 

 

É nesse sentido que autoriza a Constituição da República, nos termos 

do artigo 8º, III, ao impetrante, “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, e artigo 

 
5 “Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 
apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Hely Lopes Meireles, Arnoldo Wald e Gilmar Mendes, 
Mandado de segurança, 27 ed. Malheiros, p. 36 a 38. 
6 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito 
coletivo quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com 
a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação 
jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria 
diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com interesses convergentes sobre o mesmo bem 
indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo jurídico com a parte contrária”, 
conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, 
n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica 
sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em relação aos interesses 
coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou 
classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as pessoas 
ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia externamente, o grupo, categoria ou 
classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, exteriorizando o interesse da coletividade.” 
7 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade 
de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria.” 
8 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais 
homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais 
meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou 
artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos 
são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de 
uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, 
RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade 
plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo 
jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do 
Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso 
significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira 
uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 
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5º, LXX, b; que assegura a impetração de mandado de segurança coletivo à 

“organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados”. No mesmo sentido o artigo 21, caput e parágrafo único, II, da Lei 

12.016, de 2009,9 bem como a súmula 630 do Supremo Tribunal Federal10. 

 

Com efeito, para a impetração coletiva, do sindicato é inexigível a 

apresentação de autorização dos associados, nos termos da Súmula 629 do Supremo 

Tribunal Federal11.  

 

Incontroversos, portanto, a legitimidade ativa do Sindicato e o 

cabimento da ação mandamental, tratando-se de interesse que pode ser protegido 

mediante mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição,12 

bem como do artigo 1º da Lei 12.016, de 2009,13 pois, além de não serem cabíveis os 

habeas corpus e o habeas data, visa a proteger direito líquido e certo, ante ilegalidade 

e abuso do poder de autoridade. 

 

 
9 Lei 12.016, de 2009: “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou 
à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e 
em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de 
parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo 
mandado de segurança coletivo podem ser: I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, assim entendidos, para 
efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de 
parte dos associados ou membros do impetrante.” Está-se diante de direitos individuais homogêneos, quando 
um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais meramente para fins 
de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou artificial. Pode-se dizer 
“acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos são perfeitamente 
identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de uma situação fática 
de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71) 
entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade plena, na medida 
em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação 
jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do Consumidor comentado, 
7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso significa, no campo do 
direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem jurídico objeto de tutela ainda 
é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a sentença de 
procedência ou improcedência.” 
10 Súmula 630 do STF: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”. 
11 Súmula 629, do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes.” 
12 Constituição de República: Art. 5º (…) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público; (…)” 
13 Lei 12.016, de 2009: “Lei 12.016, de 2009: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus, ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 
abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 
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A legitimidade passiva da Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região é evidente, dado que esta editou o Ofício Circular nº 

001/2020–GP/DG e seu anexo que define os servidores que deverão retornar, ato 

administrativo que possuem as ilegalidades que estão sendo impugnadas por meio 

deste mandamus. 

 

Destarte, incontroversa a competência desse juízo que, conforme o 

disposto no artigo 21-F, inciso I, a, 2, do Regimento Interno do TRT1514, o Órgão 

Especial desse Tribunal deverá processar e julgar os mandados de segurança contra 

ato do Presidente. 

 

Por fim, cumpre notar que a impetração é tempestiva, pois, tendo em 

vista que o Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG foi emitido em 30 de abril de 2020, 

como se percebe do ato, não há que se falar em esgotamento do prazo decadencial 

previsto no artigo 23 da Lei 12.016, de 200915. 

 

3. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 

3.1. Violação à ordem judicial e interpretação equivocada do Acórdão nº 

3149/2019 

 

De imediato, cabe destacar que a determinação constante no Ofício 

Circular nº 001/2020, para que 98 servidores cedidos retornem à lotação de origem, 

viola a determinação judicial a qual este Tribunal está submetido e que foi exarada 

justamente considerando os prejuízos para o desenvolvimento do relevante serviço 

público inerente à prestação jurisdicional e aqueles que os servidores cedidos 

sofrerão. 

 

Sabe-se que a União formulou pedido de efeito suspensivo contra a 

sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0014759-40.2015.403.6105, 

promovida pelo Ministério Público Federal, a fim de manter os servidores cedidos. 

Dessa forma, em 10 de abril de 2019 (anexo), o Desembargador Relator verificou que 

determinar o retorno constitui risco de dano irreparável16, pois, antes mesmo de se 

 
14 Art. 21-F. Compete ao Órgão Especial: I - em matéria judiciária: a) Processar e julgar originariamente: (...) 2. 
o habeas corpus, habeas data e mandado de segurança em processos de sua competência e contra os atos 
do Presidente do Tribunal, Vice-Presidente Administrativo, VicePresidente Judicial, Corregedor Regional, Vice-
Corregedor Regional, assim como, nas questões administrativas, contra os atos de suas Seções 
Especializadas, de suas Turmas, de quaisquer de seus órgãos, de seus Desembargadores, de Juízes de 
primeiro grau e de seus servidores; (...)” 
15 Lei 12.016, de 2009: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 
(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 
16 Quanto ao primeiro ponto, efetivamente há risco de dano irreparável, na medida em que, antes mesmo 
do julgamento do recurso de apelação, se iniciaria a devolução de mais de 300 servidores municipais 
cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, prejudicando o desenvolvimento do relevante 
serviço público inerente à prestação jurisdicional. 
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ter um julgamento final, ocorreria a devolução de mais de 300 servidores que prestam 

serviço público relevante neste Tribunal.  

 

Além de constatar que a antecipação da devolução de mais de 300 

servidores afetaria o desenvolvimento do relevante serviço público inerente à 

prestação jurisdicional, constatou que traria prejuízos a vida de centenas de 

pessoas, de maneira irreversível. Senão, vejamos parte da decisão nos autos do 

pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000: 

 
A par disso, não sendo obstado o imediato cumprimento da sentença, a vida de 

centenas de pessoas poderá ser afetada de modo importante, valendo ressaltar 

que, a posteriori, eventual reforma da sentença pelo Tribunal não teria o condão 

de restabelecer, por inteiro, o status quo ante. 

 

A partir disso, o Desembargador determinou que não ocorra a 

devolução dos servidores municipais já cedidos ao Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região: 

 
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, obstando a eficácia 

da sentença de primeiro grau somente no ponto em que determinou a devolução 

dos servidores municipais já cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região.  

 

Oficie-se, para cumprimento. (grifou-se) 

 

Imperioso destacar que o Ministério Público Federal se valeu de 

instrumento processual para tentar obstar os efeitos da decisão acima em destaque, 

porém apenas ocorreu a confirmação, pela Terceira Turma do TRF3, da 

determinação de não devolução dos servidores municipais cedidos (anexo), 

conforme ementa do acórdão que segue: 

 
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. IRREVERSIBILIDADE 

DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

1. A apelação em geral possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, 

caput, do Código de Processo Civil de 2015.  

2. Exceção é encontrada no caso de apelação em ação civil pública, em que a 

regra é a de eficácia imediata da sentença, podendo o juiz conferir o efeito 

suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

 3. Nesse cenário, após pedido formulado pela União, foi deferido em parte o 

pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, especificamente, quanto ao 

ponto que trata da devolução, em 2 anos, de todos os servidores municipais 

cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.  

4. De fato, vislumbro haver risco de dano irreparável uma vez que eventual 

provimento do recurso de apelação não teria o condão de restabelecer, por inteiro, 

o status quo ante. 
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5. Deve-se considerar o impacto que a medida causará na vida de inúmeras 

pessoas - tanto na dos servidores que serão devolvidos, quanto na vida dos 

jurisdicionados, que serão impactados pela queda na performance da 

prestação do serviço público atinente à prestação jurisdicional.  

6. A execução imediata da sentença afigura-se temerária, antes da apreciação do 

recurso de apelação pelo Tribunal, razão pela qual entendo que, em tema de tutela 

provisória, há de evitar-se, tanto quanto possível, a produção de efeitos 

irreversíveis ou de difícil reversão.  

7. Agravo interno desprovido. (Terceira Turma TRF3, Pedido de Efeitos 

Suspensivo à Apelação (12357) Nº 5002074-53.2019.4.03.0000, Relator: Des. 

Fed. Nelton dos Santos) (grifou-se) 

 

Veja-se que a determinação abarca todos os servidores municipais 

que se encontram cedidos a este Tribunal, haja vista que todos estão submetidos à 

ordem judicial, notadamente a Presidente deste Tribunal. Nesse sentido, deve-se 

destacar, do acórdão acima transcrito, que o TRF3, após vasta instrução processual, 

verificou que devolver os servidores cedidos causará grande impacto na vida de 

inúmeras pessoas, pois tanto os servidores que serão devolvidos, quanto os 

jurisdicionados, “serão impactados pela queda na performance da prestação do 

serviço público atinente à prestação jurisdicional”. 

 

Vale ressaltar que o pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 

5002074-53.2019.4.03.0000, na qual a União obteve êxito para que os servidores 

cedidos sejam mantidos, já transitou em julgado em 09 de outubro de 2019 (anexo), 

de modo que não há que se discutir se eles devem retornar. Assim, conforme se 

verifica dos autos da ação civil pública n. 0014759-40.2015.403.6105 (anexo) a 

ordem judicial que prevalece é justamente a impossibilidade do retorno dos 

servidores cedidos. 

 

Bem por isso, a determinação constante no Ofício Circular nº 

001/2020, viola à ordem judicial que assegura a manutenção dos cedidos. Ocorre que 

também não tem amparo a determinação de retorno dos cedidos a partir do 

fundamento de que se está a cumprir ordem do Tribunal de Contas da União, 

prolatada por meio do Acórdão TCU nº 3149/2019. 

 

É porque não há ordem de retorno dos servidores cedidos nas 

determinações adotadas pelo Plenário do TCU. Em verdade, o que se percebe é a 

determinação de que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região informe ao TCU 

sobre os relatórios anuais de gestão, a partir das determinações constantes na Ação 

Civil Pública 0014759.40.2015.403.6105, “bem como sobre o estágio processual ou 

desfecho da referida ação” (item 9.2). Para melhor compreensão, cabe destacar as 

determinações adotadas no julgamento: 

 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1 nos termos dos arts. 237, inciso I, e 235, caput, do Regimento Interno deste 

Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2 nos termos do art. 241, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que informe nos seus 

relatórios anuais de gestão, em tópico específico, sobre as providências 

adotadas e resultados alcançados para o pleno saneamento das irregularidades 

relativas às cessões de servidores para atuação no órgão, alvejadas na Ação Civil 

Pública 0014759.40.2015.403.6105, bem como sobre o estágio processual ou 

desfecho da referida ação; 

9.3 informar à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a 

título de alerta, que a cessão de servidores para atuação no órgão em desacordo 

com os princípios da impessoalidade ou eivadas por desvio de função e ocupação 

indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma legal ou 

regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, 

inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.4 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à 

SecexAdmin que monitore o cumprimento da determinação descrita no 

subitem 9.2; 

9.5 dar ciência deste Acórdão, informando aos seguintes destinatários que o teor 

integral desta deliberação ficará disponível no sítio deste Tribunal na Internet 

(www.tcu.gov.br): 

9.5.1 à Procuradoria da República em Campinas e Região/SP, ressaltando tratar-

se de matéria relacionada à Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.6105; 

9.5.2 ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, para os fins das competências previstas, respectivamente, nos arts. 103-

B, §4º, e 111-A, §2º, inciso II, da Constituição Federal; 

9.5.3 à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. (grifou-se) 

 

Além da obrigação de enviar ao TCU o relatório processual e 

desfecho da Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.61059.3, de acordo com o item 

9.3, o TCU alertou esta Presidência que cessões de servidores para atuação no órgão 

em desacordo com os princípios da impessoalidade ou eivadas por desvio de 

função caracteriza grave infração à norma legal, sujeitando os responsáveis à multa, 

mas não constatou situação que assim se enquadra, até porque é o que se discute na 

Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.61059.3. 

 

Por fim, conforme se depreende do item 9.4, a SecexAdmin deve 

monitorar o cumprimento da determinação descrita no subitem 9.2, ou seja, o envio 

dos relatórios e desfechos processuais da mencionada Ação Civil Pública. Como se 

percebe, não há determinação para o retorno, mas o acompanhamento da 

implementação daquelas determinações judiciais.  

 

Em verdade, a decisão do TCU foi justamente considerar o contexto 

dos resultados processuais decorrentes da Ação Civil Pública 

0014759.40.2015.403.61059.3. Por isso, mais uma vez, verifica-se que determinar o 
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retorno de servidores cedidos é violar à ordem judicial que assegura a manutenção 

dos servidores cedidos no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

 

Nessa linha, deve-se destacar que, ao se violar a ordem judicial, 

também se incorre nos impactos os quais foram evitados por meio do atendimento do 

pedido de suspensão realizado pela União. Com isso, causará impacto tanto na vida 

dos servidores que serão devolvidos – especialmente no atual cenário de crise em 

razão do Covid-19-, quanto aos jurisdicionados, impactados pela queda na 

performance da prestação do serviço público atinente à prestação jurisdicional. 

 

Ao não se analisar esses aspectos, há decisão de encontro ao 

princípio da continuidade do serviço público e, consequentemente, do princípio 

da supremacia do interesse público. Isso porque os servidores cedidos prestam 

serviços essenciais para a prestação jurisdicional, em um cenário atual já de grave 

déficit de servidores no TRT15. 

 

Veja-se que o mencionado princípio da continuidade do serviço 

público, contemplado no artigo 175 da Constituição da República17 e na legislação 

infraconstitucional como na Lei nº 8.987, de 1995 (artigos 6º, § 1º, e 7º, I)18, impõe 

que, mesmo que se atenda a determinação de retorno, a prestação de trabalho 

continue, o que vai sobrecarregar os demais servidores ou impossibilitar a 

permanência da prestação adequada. 

 

Por tudo isso, o ato ilegal deveria observar à ordem judicial nos autos 

do pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000, bem 

como a supremacia do interesse público, pois deve direcionar todos os atos no 

âmbito da Administração. 

 

3.2. Da inexistência de irregularidades nas cessões 

 

Ainda que a ordem judicial e as determinações do TCU já 

demonstrem a ilegalidade e abusividade do Ofício Circular nº 001/2020, cabe 

ressaltar a inexistência de irregularidades nas cessões dos servidores municipais.  

 

De acordo com o Ofício Circular nº 001/2020, os casos citados 

caracterizam desvio de função, pois se tratam de servidores cujos cargos, na origem, 

 
17 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (...) IV - a obrigação de manter 
serviço adequado. 
18 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o Serviço 
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.  Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; 
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não guardam relação com as atribuições próprias das funções desta Justiça do 

Trabalho. Ocorre que são servidores cedidos que ocupam funções comissionadas, 

conforme se depreende do seu anexo e que acompanha esse mandamus, situação que 

deve ser melhor compreendida. 

 

Nesse caso, não há desvio de função, uma vez que a ocupação de 

função comissionada ou de cargo em comissão, com suas respectivas retribuições, 

importa no exercício de atribuições que não são inerentes ao cargo ocupado pelo 

servidor, mas próprias das atividades da função ou do cargo comissionado.  

 

Assim, o que deve ocorrer é que as tarefas com retribuição de função 

de confiança ou de cargo em comissão devem estar vinculadas à direção, à chefia 

ou ao assessoramento para que não se caracterize o desvio, conforme inciso V do 

artigo 37 da Constituição Federal19. E essa é a situação de todos as cessões listados 

no anexo do Ofício Circular nº 001/2020, supostamente incompatíveis. 

 

Por isso, existem situações em que o servidor é designado para o 

exercício de função comissionada, passando a receber gratificação por esse acréscimo 

de tarefas, que podem ser diversas das características do cargo originário, pois própria 

da função comissionada. Esse é o entendimento constante na jurisprudência: 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃOCARACTERIZADA. 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. O autor não trabalhou em desvio 

de função, pois exerceu função comissionada. Houve 

remanejamento/aproveitamento de servidores estáveis que, diante da criação da 

autarquia federal ANVISA, e em virtude da extinção dos 

órgãos/delegacias/departamentos para os quais prestaram concurso público e 

onde estavam lotados, não poderiam ser demitidos. (...). Mantida a sentença de 

improcedência. (AC 200770020006806, VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 

CAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA, 22/02/2010).  

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DATILÓGRAFO. DESVIO DE 

FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NA 

REMUNERAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL (LEI Nº 11.457/20070). IMPOSSIBILIDADE. 

PC.2. (...) 

4. O conjunto sistemático de atividades, atribuições e poderes laborativas, 

integrados entre si, que formam uma unidade no contexto da divisão do trabalho 

estruturada definem a função. Por sua vez, a tarefa consiste em uma atividade 

específica, estrita e delimitada, existente na divisão do trabalho estruturada. É 

uma atribuição ou ato singular no contexto da prestação laboral. Assim, uma 

mesma tarefa pode estar presente na composição de mais de uma função, 

 
19 CF/88: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento; (...)” 
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sem que isso venha necessariamente a comprometer a identidade própria e 

distintiva de cada uma das funções comparadas. A tarefa de atendimento ao 

público, por exemplo, pode estar presente em distintas funções. 

5. O que se verifica, no presente caso, é que o autor, por ter executado 

determinadas tarefas comuns ao cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social e 

de Datilógrafo, no exercício de Função Gratificada de Chefia da Seção de 

Orientação da Arrecadação, acreditou estar desempenhando atribuições de 

Auditor-Fiscal da Previdência Social. Contudo, uma mesma tarefa pode 

compor várias funções, conforme salientado anteriormente, sem, 

necessariamente, comprometer a identidade própria e distintiva de cada uma das 

funções comparadas. 

6. Para que fique configurado o desvio de função, exige-se a prova de que o 

trabalho exercido é fruto de esforço intelectual próprio, que não necessita 

supervisão constante, e que detenha a responsabilidade pelo trabalho 

desenvolvido e autonomia para decidir frente a situações conflitantes, não sendo 

esta a hipótese dos autos, visto que "ao proceder ao confronto das atribuições 

exercidas pelo autor com as dos cargos de auditor-fiscal conclui-se que não há 

correlação entre elas. No máximo, quando as atribuições se aproximam, como no 

caso da 'orientação aos contribuintes ou sujeitos passivos', nota-se que neste 

momento a parte autora estava desempenhando função gratificada, logo, já 

recebia um plus remuneratório pelo seu desempenho, não existindo direito a 

ressarcimento. Além disto, conforme minuciosamente descrito acima, as 

atribuições típicas de Auditor Fiscal têm nítido caráter decisório, incompatível 

com a descrição das funções que o autor afirma ter desempenhado na petição 

inicial." 

7. Assim, tem-se que o mero desempenho das tarefas apontadas na inicial não 

caracteriza o desvio de função, até porque, in casu, as atividades exercidas pelo 

apelante não configuravam atividade privativa de Auditor-Fiscal da Previdência 

Social, consideradas as funções especificadas no Anexo I da OS/IAPASSAD-

135/1986, publicada no BS/IAPAS/DG nº 42, de 05 de março de 1986 (v. fls. 

04/05) e aquelas pelo exercício de Função Gratificada (v. fls. 05 e 71). 8. 

Precedente desta eg. Segunda Turma: AC450708/AL, Desembargador Federal 

Fernando Braga, Segunda Turma, DJE 11/07/2013. 9. Apelação improvida.” 

(AC 00005986720104058102AC - Apelação Cível – 534616. TRF 5. Segunda 

Turma.  Relator Desembargador Federal Fernando Braga. DJE - 

Data:03/11/2014) 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. 

ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA COM O CARGO DE AUDITOR-FISCAL. EXERCÍCIO DE 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESVIO NÃO CONFIGURADO. AUTOR. ÔNUS DA 

PROVA. (...) 

2. O desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário 

ou derivado, em cargo público (CF, art. 37, II). No entanto, a jurisprudência tem 

assegurado aos servidores que comprovadamente experimentam tal situação, o 

pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, 

enquanto este perdurar. 

3. Quando o servidor é remunerado com função comissionada específica, 

descaracteriza-se a hipótese de desvio de função, tendo em vista que houve a 

remuneração pelo exercício das funções atípicas ao cargo efetivo, de acordo 
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com a gratificação estipulada para tanto, como um plus remuneratório. 

Precedentes. 

4. Conforme se depreende dos autos, " As atividades pelas quais o autor é 

responsável, por conta do exercício da função comissionada, estão todas 

inseridas na competência originária do setor que chefia, competência esta 

estabelecida no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil". 

5. Na hipótese, o servidor é lotado na Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Aeroporto Internacional de Salvador, exerce desde 2003, a função de Chefe do 

Setor de Arrecadação e Cobrança. (...) 

7. "O ônus da prova do desvio de função e da atividade efetivamente exercida é 

do autor, assim, pretendendo o pagamento de diferenças salariais em razão do 

desvio funcional, incumbe-lhe comprovar a inadequação das atividades ao 

cargo que exerce e quais eram efetivamente realizadas." (AC 0001830-

07.1998.4.01.0000/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves Da 

Silva, segunda Turma, e-DJF1 p.89 de 22/04/2010). Não restando comprovado o 

alegado desvio, forçoso reconhecer a improcedência do pedido. 

8. Apelação da parte autora não provida. (TRF 1, APELAÇÃO CÍVEL N. 0017259-

42.2011.4.01.3400/DF, RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXA, Data de julgamento: 26 de julho de 2017) (grifou-se) 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Nacional de 

Justiça, ao analisar suposto desvio de função na ocupação de funções comissionadas 

de direção por Técnicos Judiciários. Vejamos: 

 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO 

LIMINAR DO FEITO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS. CARGO EM 

COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. IMPROCEDÊNCIA.  

I – A decisão monocrática exarada diferencia de forma minudente a 

natureza jurídica dos cargos efetivos, funções de confiança e cargos em 

comissão, sendo certo que estes últimos vinculam-se às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração pela autoridade 

competente, observados os requisitos e parâmetros legalmente estabelecidos.  

II – No caso dos autos os servidores listados pela associação interessada ocupam 

cargos de técnico judiciário e exercem funções comissionadas de Diretor de 

Secretaria, cujo único requisito previsto em lei é a graduação em direito. Tem-

se, por conseguinte, a compatibilidade das atribuições com a função de 

confiança desenvolvida, inclusive por técnico judiciário, não configurado o 

desvio de função.  

III – Recurso Administrativo conhecido e improvido. (Procedimento de Controle 

Administrativo n° 2006-24.2011.2.00.000, Relatora: Conselheira Morgana 

Richa, Data de Julgamento 21/06/2011) (grifou-se) 

 

Conforme se vê, quando o servidor é remunerado com função 

comissionada específica, descaracteriza-se a hipótese de desvio de função, tendo 

em vista que se trata do exercício das funções atípicas ao cargo efetivo, mas típicas 

da função comissionado. 

 



 

13 de 17 
 

Ainda, percebe-se que os casos identificados como incompatíveis 

são aqueles em que o servidor possui nível de escolaridade médio, a partir de um 

entendimento de que todas as funções comissionadas devem ser ocupadas pelo 

nível superior. Isso porque a grande maioria é ocupante de FC- 01 e FC-02 e se 

percebe o registro de incompatibilidade para os que não possuem nível superior. 

 

No entanto, não merece prosperar esse entendimento, visto que a Lei 

nº 11.416, de 2006, ao dispor sobre as funções comissionadas, posteriormente 

regulamentada pela Portaria Conjunta nº 3, de 2007, determina que somente as 

funções consideradas de natureza gerencial devem, preferencialmente, ser ocupadas 

por servidores com curso superior: 

    
Lei nº 11.416, de 2006 

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União 

as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em 

Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, 

chefia e assessoramento. (...) 

§ 2º As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas 

preferencialmente por servidores com formação superior. 

§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que 

haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, 

exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial 

oferecido pelo órgão. 

 
Portaria Conjunta nº 3, de 2007  

Art. 4º As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas, 

preferencialmente, por servidores com formação superior e experiência 

compatível com a área de atuação, na forma a ser estabelecida em cada órgão. 

 

§ 1º Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em 

que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em 

regulamento de cada órgão, exigindo-se do titular participação em curso de 

desenvolvimento gerencial oferecido pela administração.  

 

Além de não se exigir nível superior para todas as funções 

comissionadas e as de natureza gerencial serem preferencialmente ocupadas por 

servidores com formação superior, a Portaria Conjunta nº 3, de 2007, no seu § 2º do 

artigo 4º, excepcionada, ainda que para efeito de substituição, o nível de escolaridade, 

haja vista a inexistência de servidor que preencha tal requisito: 
 

Art. 4º (...) 

§ 2º Poderá ser excepcionado, para efeito de substituição, o critério de 

escolaridade, na hipótese de inexistir, na unidade, servidor que preencha tal 

requisito.   
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Ainda de acordo com a Lei nº 11.416, as carreiras do Poder Judiciário 

são formadas pelos cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar 

Judiciário, as quais possuem as seguintes atribuições e requisitos:  
 

Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o 

seguinte:  

I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; 

coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração 

de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de 

complexidade;  

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e 

administrativo;  

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional.  

 

Art. 8º São requisitos de escolaridade para ingresso:  

I - para o cargo de Analista Judiciário, curso de ensino superior, inclusive 

licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso;  

II - para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino médio, ou curso técnico 

equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso;  

III - para o cargo de Auxiliar Judiciário, curso de ensino fundamental 

 

Com isso, para que se possa prestar serviços no âmbito deste 

Tribunal, a legislação exige como mínimo a conclusão do ensino fundamental, 

considerando que as funções desenvolvidas são diversas, com complexidades 

distintas, logo, não há necessidade de todos terem ensino superior. 

 

Como se vê, a carreira própria dos servidores do TRT15 não exige 

ensino superior para todos os cargos efetivos, ou mesmo o médio. Além disso, não se 

efetuou a análise individualizada das tarefas próprias das funções ocupadas no TRT 

15 com as atribuições do cargo de origem, como é necessário nas demandas 

envolvendo apuração de desvio de função.  

 

Assim, a situação ainda está em desacordo com o Princípio da 

Legalidade, já que a Constituição da República, no artigo 37, estabelece que esse é 

um princípio limitador da atuação da administração:  

 
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte 

 

Sua observância pressupõe que o administrador não pode fazer o que 

bem entender na busca do interesse público, ou seja, só pode fazer aquilo que é 

expressamente previsto e autorizado, devendo então ser anulado o ato ilegal exposto. 
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Esse também é o entendimento da doutrina, conforme se depreende 

dos ensinamentos de  Diogenes Gasparini20: 
  
O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a 

sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, 

sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação 

estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito 

demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação. Seu campo de ação, 

como se vê, é bem menor que o do particular. 

  

Na Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, 

deve, o agente público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os 

interesses públicos, e sempre segundo àquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir 

secundum legem. (grifou-se) 

  
Como se vê, no âmbito da atuação administrativa, há a limitação 

apenas àquilo que é previsto pela legislação e nos limites de suas disposições, não 

podendo o administrador simplesmente transcendê-los, sem qualquer respaldo 

jurídico, como ocorre no caso em análise.  

 

Diante disso, verifica-se que ocorreu equivoco e extrapolação da 

legalidade nas análises que concluíram pela incompatibilidade, já que inclui 

servidores ocupantes de funções comissionadas, o que também impede a imposição 

da determinação de retorno dos servidores cedidos listados com base no suposto 

desvio de função. 

 

4. DA MEDIDA LIMINAR 

 

A garantia de tutela jurisdicional tempestiva, nos termos do artigo 5º, 

LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial ou 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação. Só assim distribui-se o inevitável ônus do tempo do processo, a 

restar esta sobrecarga não apenas ao impetrante, mas também às autoridades públicas 

impetradas (que geralmente aguardam sem pressa a solução do writ). 

 

Entre os meios que garantem a celeridade da tramitação processual 

está a concessão de medida liminar em mandado de segurança, verificadas a 

plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora da prestação 

jurisdicional, nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 2009, que 

autoriza o juízo, ao despachar a inicial, a adotar comportamento que garanta os efeitos 

do pedido final, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, se deferida somente depois21. 

 
20 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
21 Lei 12.016, de 2009: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (…) III - que se suspenda o ato que deu 
motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 
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Ora, ressalta-se que a liminar aqui pleiteada possui, como cerne do 

seu fundamento relevante, um direito certo e líquido que já foi, inclusive, objeto de 

deliberação judicial que garantiu a manutenção dos servidores cedidos no TRT15, 

justamente pelos riscos decorrentes do retorno desses servidores para as suas 

lotações. 

 

Ocorre que esse risco está preste a se concretizar, o que demonstra o 

perigo na demora, que reside no fato de que o anexo do Ofício Circular nº 001/2020–

GP/DG determinou o retorno dos 98 servidores nos meses de maio, junho e julho 

do corrente ano. Ademais, o retorno dos servidores leva a um prejuízo irreparável 

para o funcionamento do serviço público desenvolvido no tribunal e para as pessoas 

que utilizam o serviço, conforme já reconhecido nos autos da ação civil pública n. 

0014759-40.2015.403.6105 e já demonstrado anteriormente. 

 

Isto posto, imprescindível e urgente a concessão da medida liminar 

para suspender os efeitos do Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Ante ao exposto, pede: 

 

(a) com urgência, a concessão da medida liminar, nos termos do 

artigo 7º, III, Lei 12.016, para suspender os efeitos do Ofício Circular nº 001/2020–

GP/DG, que determinou o retorno de servidores municipais cedidos, mantendo-se em 

exercício no TRT 15 todos esses servidores, até mesmo os listados no anexo do ato 

coator,  em cumprimento à ordem judicial exarada no pedido de efeito suspensivo à 

Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000; 

 

(b) a notificação da autoridade impetrada, no endereço indicado, 

inclusive por fax, telefone ou qualquer outro meio disponível, para que preste as 

informações que entenda necessárias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016, de 

2009; 

 

(c) concomitantemente, a notificação da Procuradoria-Geral Federal, 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, 

nos termos do inciso II do artigo 7º da Lei 12.016, de 2009; 

 

 
medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o 
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 
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(d) findo o prazo a que se refere o inciso I do artigo 7º da Lei 12.016, 

de 2009, a remessa dos autos ao Ministério Público, para que opine, nos termos do 

artigo 12 da mesma Lei; 

 

(e) no mérito, a concessão da segurança para: 

 

(e.1) a anular o Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG, que 

determinou o retorno de servidores municipais cedidos; 

 

(e.2) condenar à impetrada em obrigação de não fazer, para que se 

abstenha de determinar o retorno de servidores municipais cedidos, 

até mesmo os listados no anexo do Ofício Circular nº 001/2020–

GP/DG, em cumprimento à ordem judicial exarada no pedido de 

efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000; 

 

(f) condenar a autoridade coatora ao pagamento das custas e despesas 

processuais;  

 

(g) a admissão dos meios de prova aceitos pelo Direito, 

especialmente os documentos juntados; 

 

(g) atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 

 

(h) por fim, requer a expedição das publicações em nome do 

advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade22, conforme a jurisprudência23. 

 

Brasília, 14 de maio de 2020. 

 

 

[assinado eletronicamente] 

Jean Paulo Ruzzarin 

OAB/DF 21.006 

 

 
22 Código de Processo Civil: “Art. 272. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. […] § 5º Constando dos autos 
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados 
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. […]” 
23 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe 
pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 1255432, 
ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010). 
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