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Vistos, etc.

Trata-se  de  mandado  de  segurança  coletivo,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª
REGIÃO - SINDIQUINZE em face de ato da Exma Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES, por meio do Ofício Circular
nº 001/2020–GP/DG, de 30 de abril  de 2020, no qual determinou o retorno de 98 servidores municipais
(executantes), cedidos ao TRT da 15a Região, que se encontram em condição irregular, aos órgãos de origem,
o que deverá ocorrer de forma paulatina, nos meses de Maio, Junho e Julho de 2020.

Sustenta, em síntese, que o ato é abusivo e ilegal, eis que viola ordem judicial proferida nos
autos da ação civil pública n. 0014759-40.2015.403.6105, no sentido de manter os servidores cedidos. Aduz
que a União, por meio da AGU, obteve êxito, junto ao TRF da 3a Região, em pedido de efeito suspensivo
(Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000), para que os servidores cedidos sejam mantidos, decisão esta que
transitou em julgado em 09 de outubro de 2019, 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, a ordem judicial
que prevalece é justamente a impossibilidade do retorno dos servidores cedidos.
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Aduz, deste modo, que a determinação constante no Ofício Circular nº 001/2020, viola
ordem judicial que assegura a manutenção dos cedidos. 

Assevera, ainda, o SINDIQUINZE, 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. Diz que não há ordem de retorno dos servidores cedidos
nas determinações adotadas pelo Plenário do TCU, mas 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”.

Esclarece, ainda, 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.

Requer, assim, a concessão de medida liminar, para o fim de, nos termos do artigo 7º, III,
Lei  12.016,  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 referido ato, em cumprimento à ordem judicial exarada no pedido de efeito suspensivo
da Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000.

No mérito, no mérito, requer a concessão da segurança para anular o Ofício Circular nº
001/2020–GP/DG, que determinou o retorno de servidores municipais cedidos; e condenar a parte impetrada
na obrigação de não fazer, para que se abstenha de determinar o retorno de servidores municipais cedidos,
mesmo os listados no anexo do Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00.

É o breve Relatório.

DECIDO
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O  Sindicato  autor  quer  ver  sustada,  liminarmente,  a  determinação  contida  no  Ofício
Circular  nº  001/2020,  que  estabeleceu  o  retorno  aos  órgãos  cedentes,  de  98  (noventa  oito)  servidores
“executantes”, sob alegação de determinação do TCU, em sede de controle externo administrativo, bem como
de que foram constatadas irregularidades,  com casos de incompatibilidade entre o cargo na origem e as
funções existentes nesta Especializada, caracterizando indubitável “desvio de função”.

Vejamos o teor do Ofício Circular nº 001/2020:

“Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG - Campinas, 30 de abril de 2020.

Aos Excelentíssimos Senhores Juízes Titulares de Varas do Trabalho Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região

Assunto: Acórdão n.º 3139/2019-TCU-Plenário – Irregularidades nas cessões de servidores
municipais para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Senhores Juízes,

Há  aproximadamente  5  anos  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  15ª  Região  tem
respondido a demandas do Ministério Público Federal relacionadas à regularidade da cessão de servidores
municipais  para  as  unidades  desta  Corte,  reiterando,  diuturnamente,  a  convicção  de  que  a  aplicação  do
instituto nesta Corte observa rigorosamente as disposições legais e normativas aplicáveis e não poupando
esforços para o saneamento de situações pontuais que eventualmente exijam tal providência.

Não obstante, como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Parquet Federal propôs a
Ação  Civil  Pública  n.º  014759-40.2015.403.6105,  pela  qual,  em  primeiro  grau  de  jurisdição,  restou
determinada a devolução de todos os servidores municipais cedidos a este Órgão.

Diante do esforço da Administração e das áreas técnicas deste Tribunal, conjuntamente com
a  Advocacia-Geral  da  União,  a  mencionada  decisão  de  primeira  instância  encontra-se  com seus  efeitos
parcialmente sobrestados.

Paralelamente,  contudo,  O  Ministério  Público  Federal  em  Campinas/SP  formulou
Representação  perante  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TC  029.322/2017-0),  apreciada  na  Sessão
Extraordinária do Plenário em 11/12/2019, por meio do Acórdão n.º 3149/2019-TCU-Plenário.

Nos termos do Voto da lavra do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, a Corte de Contas
apurou  a  ocorrência  de  "desvios  de  função  e  cessões  por  prazo  indeterminado,  bem  como  ofensa  aos
princípios da moralidade (ocupação indevida de cargo efetivo) e impessoalidade (cessões  contínuas)" no
âmbito deste Regional.

Assim,  não  obstante  a  judicialização  da  matéria,  o  Eminente  Relator  destacou  que  “a
atuação deste Tribunal  ocorre em sede de controle externo administrativo,  com espeque na competência
fincada no art. 71 da Constituição Federal. Logo, a presente ação de controle flui de forma independente da
esfera judicial. (...)”.
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Considerando, desse modo, que a cessação de novas cessões, conforme outrora determinado
por esta Presidência, não constitui medida suficiente para assegurar a solução definitiva do problema, pois se
mantêm incólumes aquelas já existentes, o Tribunal de Contas da União deliberou por alertar a 15ª Região,
“de 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”.

Conhecendo a representação e considerando-a, no mérito, procedente, a Corte de Contas
determinou,  ainda,  que  este  Regional  registre  nos  relatórios  anuais  de  gestão,  em tópico específico,  “as
providências  adotadas  e  resultados  alcançados  para  o  pleno  saneamento  das  irregularidades  relativas  às
cessões de servidores para atuação no órgão”.

Imediatamente após a ciência do decisum, esta  Presidência determinou, aos gestores de
todas as unidades do Tribunal, que comprovassem a impessoalidade e a compatibilidade das atribuições do
cargo na origem dos servidores cedidos às funções a serem desempenhadas na respectiva unidade, sujeitas à
ratificação pela Secretaria de Gestão de Pessoas (Portaria GP n.º 82/2019, §§ 1 e 2º do art. 13).

Concluídas tais diligências, apurou-se a existência de 98 cessões de servidores cujos cargos
na origem não guardam relação com as atribuições próprias das funções desta Justiça do Trabalho.

Saliento que, ao menos por ora, com fundamento nas manifestações individuais de cada
gestor,  consolidadas pela Secretaria  de Gestão de Pessoas,  esta  Presidência não vislumbra evidências de
infração ao princípio da impessoalidade como consequência dos dilargados prazos de cessão, uma vez que a
normatização vigente não estabelece limite temporal para o instituto.

Nesse ponto, conclamo os gestores a atuarem localmente, no âmbito de suas competências,
de modo a reduzir a exposição das unidades ao risco de futuras ações impositivas direcionadas ao pessoal
cedido por períodos excessivamente longos.

Os  casos  de  incompatibilidade  entre  o  cargo  na  origem  e  as  funções  existentes  nesta
Especializada,  contudo,  caracterizam  indubitável  ”desvio  de  função”,  exigindo,  assim,  a  atuação  da
Administração e, especialmente, dos gestores locais, de modo a descaracterizar a infração à norma legal ou
regulamentar apontada pelo Tribunal de Contas da União, passível de penalização naquela instância.

Diante disso,  em cumprimento à precitada decisão da Corte de Contas, esta Presidência
determinou 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, conforme cronograma a ser enviado pela Secretaria de Gestão de Pessoas às
unidades atingidas na próxima semana.

Reitero  o  reconhecimento  ao  trabalho  exemplarmente  exercido  por  esses  servidores  no
âmbito das unidades judiciais e administrativas do Regional, notadamente nos últimos anos, com a crescente
carência de pessoal e, mais recentemente, diante dos desafios impostos pela crise que se instalou no país.

Destaco, ainda, que as unidades judiciais cujas lotações finais, após o retorno dos servidores
irregulares,  estiverem  aquém  da  lotação  paradigma  formalmente  instituída,  estão  autorizadas  a  indicar
servidores municipais em substituição aos desligados, até o limite quantitativo da norma que fixa a lotação,
desde que observadas as diretrizes anteriormente estabelecidas por esta Administração e as disposições legais
e normativas aplicáveis.

Registro, por fim, que esta Presidência segue sensível ao tema e não poupará esforços na
defesa dos instituto da cessão como medida de mitigação dos efeitos deletérios da insuficiência de servidores
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no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos estritos termos da lei.

Atenciosamente,

GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES

Desembargadora Presidente do Tribunal”

Primeiramente, registra-se que, sem prejuízo da análise oportuna quanto às questões
processuais que se referem ao presente mandamus, analisaremos a matéria, neste momento, somente
quanto à tutela de urgência requerida.

Nesse  passo,  não  cabe,  neste  momento,  qualquer  análise  quanto  à  legalidade  ou  a
regularidade dessas cessões de servidores, mesmo porque, como já visto, isso já está sendo objeto da Ação
Civil  Pública n.  0014759.40.2015.403.6105, a qual,  inclusive,  já tem decisão de mérito em 1a instância.
Decisão  esta  que  teve  seus  efeitos  parcialmente  suspensos  pelo  TRF da  Região  (Efeito  Suspensivo  em
Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000), para que os servidores cedidos sejam mantidos.

Portanto, o que será analisado, no presente momento, é se a determinação contida no Ofício
Circular  nº  001/2020  (acima  transcrito)  violou,  ainda  que  em  uma  análise  inicial,  a  decisão  judicial
supramencionada,  e,  consequentemente,  o  direito  dos  representados  pelo  Impetrante.  Mas,
PRINCIPALMENTE, será analisado o alegado perigo de dano, advindo da manutenção da medida
impugnada.

A concessão da liminar, em ação de mandado de segurança, pode meramente acautelar o
direito do autor, independentemente do deferimento do pedido quanto ao mérito, a ser analisado ao final
da ação.  Assim, pode a liminar [no mandado de segurança] ter ‘efeitos acauteladores’, para assegurar o
direito da parte.

Conforme ensinava o saudoso Ministro do E. STF, Teori Zavascki, (Medidas cautelares e
medidas antecipatórias: técnicas diferentes, função constitucional semelhante, RTDP 14), “naquilo que for
compatível, pode ser deferida a tutela provisória de urgência, cautelar, de natureza incidental, quando há
evidências da probabilidade do direito, bem assim o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo,
de acordo com o afirmado até este momento.(art. 300, “caput”, do CPC).”
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Pois bem.

A situação fática envolve  98 (noventa e  oito)  servidores  “executantes”  cedidos para  as
Varas Trabalhistas, muitos deles ali desempenhando seu trabalho com presteza há muitos anos, e cuja mão de
obra tem se mostrado indispensável para o bom funcionamento desta Especializada, em diversas cidades do
Estado. Uma “dispensa” em massa desses trabalhadores, com seu retorno ao órgão cedente, neste momento
de crise econômica, social e de saúde pública (COVID-19), pode causar um impacto irreversível na vida
dessas pessoas, tanto quanto nos demais servidores concursados do TRT15, que certamente ficarão ainda
mais  sobrecarregados  em nossas  Varas  Trabalhistas.  Da mesma  forma,  tal  medida  pode  causar  impacto
imediato aos jurisdicionados, pela provável queda na performance da prestação do serviço público atinente à
prestação jurisdicional.

A Lei de Mandado de Segurança (lei 12.016/09), estabelece, no artigo 7º, III, e §1º: ‘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 medida, caso seja finalmente
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica.”

A ação de  mandado de segurança tem por finalidade a proteção rápida  e  eficaz contra
direito violado por autoridade, a qual só pode ser realizada, de maneira eficaz, no momento da concessão da
liminar, porque, por meio desta, suspende-se, ou estanca-se, o ato violador do direito do impetrante.

A liminar é da essência do mandado de segurança; o juiz deve concedê-la, inclusive de
ofício (Heraldo Garcia Vitta, Mandado de Segurança, p.108, 3ªed. Saraiva, 2010).

Nesse sentido, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV,
da Constituição, cláusula pétrea, regedora de todo o sistema dos direitos dos cidadãos. Assim, toda ameaça ou
lesão a direito deve receber proteção do Judiciário, sistema que advém, substancialmente, da tripartição dos
Poderes do Estado [funções estatais] (art.2º, da CF).

Portanto,  presentes  os  requisitos  legais,  quer  os  estabelecidos  na  lei  de  Mandado  de
Segurança, quer aqueles indicados no CPC, a liminar, na ação mandamental, em primeiro ou segundo graus
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do Judiciário,  deve  ser  deferida,  se  acaso  a  situação  concreta  a  comportar,  seja  a  decisão  meramente
acauteladora, antecipatória (de mérito), ou satisfativa (do direito do impetrante).

Sem  a  liminar,  o  Mandado  de  Segurança  torna-se  ineficaz,  irreconhecível,
fundamentalmente, porque seu uso pressupõe urgência e sua tramitação, sem a liminar, não garante a presteza
conferida pela lei.

No caso presente, como vimos, há uma representação junto ao TCU, qual foi apreciada na
Sessão Extraordinária do Plenário em 11/12/2019, por meio do Acórdão n.º 3149/2019-TCU-Plenário. 

Nos termos do Voto da lavra do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, a Corte de Contas,
aduzindo que a atuação daquele Tribunal de Contas ocorria em sede de controle externo administrativo, com
espeque na competência fincada no art. 71 da Constituição Federal, apurou-se a ocorrência de "desvios de
função  e  cessões  por  prazo  indeterminado,  bem como  ofensa  aos  princípios  da  moralidade  (ocupação
indevida de cargo efetivo) e impessoalidade (cessões contínuas)", no âmbito deste Regional. 

Nesse passo, deliberou por alertar ao TRT da 15ª Região, “de 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”

Entretanto, como o próprio ilustre Relator observou no Acórdão n.º 3149/2019, a matéria já
é  objeto  de  ação  judicial,  consistente  na  Ação  Civil  Pública  n.  Ação  Civil  Pública  n.
0014759.40.2015.403.6105, a qual, inclusive, já tem decisão de mérito em 1a instância. E, não obstante tal
decisão ser no sentido de encerrar a cessão desses servidores, a mesma teve seus efeitos suspensos, conforme
decisão  nos  autos  da  Apelação  nº  5002074-53.2019.4.03.0000,  para  que  os  servidores  cedidos  sejam
mantidos em seus postos de trabalho!

E como bem observou a Exma Presidente do TRT 15a Região, tal decisão foi conquistada
em  razão  “do  esforço  da  Administração  e  das  áreas  técnicas  deste  Tribunal,  conjuntamente  com  a
Advocacia-Geral da União”.
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Vejamos um trecho final da referida decisão em sede de Apelação:

“Justamente por isso, a União pede o deferimento do efeito suspensivo, precisamente sobre
dois aspectos da sentença, a saber:

a.  a  “devolução,  em 2  anos,  de  todos  os  servidores  municipais  cedidos  até  a  data  da
sentença (são 329, distribuídos em mais de 130 órgãos do TRT15, advindos de mais de 120 entes municipais
diversos)”;

b. a “criação de um requisito, inexistente na ordem jurídica e nos convênios assinados entre
os Entes Públicos envolvidos, de compatibilidade entre o cargo e a qualificação do servidor com a função a
ser exercida no órgão cessionário do TRT 15 para futuras cessões”.

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.

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.

Lembre-se, a propósito, que, mesmo quando determinada em sentença, a tutela específica
guarda características de provisoriedade enquanto não confirmada pelo Tribunal, cumprindo destacar que, em
tema de tutela provisória, há de evitar-se, tanto quanto possível, a produção de efeitos irreversíveis ou de
difícil reversão.

Cuidando-se, ainda mais, de decisão monocrática a cargo do relator, deve ser somada a
circunstância de cumprir a ele o dever de preservar, ao máximo, a utilidade da decisão da Turma.

Nesse  cenário,  tudo  indica  para  a  suspensão  da  eficácia  da  sentença  no  ponto  em que
determinou a devolução dos servidores municipais à origem.

Utilizando-se o mesmo critério com relação ao segundo ponto questionado pela requerente,
chega-se à conclusão de que, no particular, o caso é de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Deveras,  a  suspensão  pretendida,  caso  deferida,  possibilitaria  a  celebração  de  novos
convênios e a efetivação de novas cessões de servidores sem compatibilidade entre o cargo e a qualificação
com a função a ser exercida no Tribunal Regional do Trabalho.

Do mesmo modo como salientado acima, as cessões não afetam apenas a administração
pública  dos órgãos cedente  e  cessionário,  alcançando também a  vida  pessoal  e  profissional  de  um sem
número de servidores, destarte convindo que, para evitarem-se danos aos entes públicos e também às pessoas
envolvidas,  as  novas  cessões  sejam feitas  da  forma juridicamente  mais  segura  possível,  até  porque  não
descartada, de plano, a viabilidade de, a final, a sentença ser confirmada quanto a esse aspecto.

Em outras palavras, sempre com o propósito de evitarem-se danos irreparáveis ou de difícil
reparação  e  sempre  atentando para  o  caráter  provisório  do  cumprimento  da  sentença  neste  momento,  a
conclusão a que se chega é a de que apenas o primeiro pedido de efeito suspensivo deve ser deferido.
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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. DES. FEDERAL NELTON DOS SANTOS”

Note-se que a decisão judicial acima alcança todos os 329 servidores cedidos, inclusive
aqueles 98 os quais foram considerados em “situação irregular”, conforme os anexos do Ofício Circular nº
001/2020.

Veja-se que na decisão de efeito suspensivo, em sede de Apelação, o Relator entendeu que a
sentença de 1a instância guarda características de provisoriedade, enquanto não confirmada pelo Tribunal,
destacando  que  há  de  se  evitar,  tanto  quanto  possível,  a  produção  de  efeitos  irreversíveis  ou  de  difícil
reversão.

Ora! Se no próprio processo onde se discute o mérito da questão referente aos servidores
públicos  cedidos  ao  TRT15,  o  Relator  deferiu  o  efeito  suspensivo,  entendendo  que  estão  presentes  os
requisitos para sua concessão, em especial a produção de efeitos de difícil reparação, não vejo porque não
adotar idêntica conclusão no presente mandamus.

Conforme observado pelo ilustre Relator da Apelação, DES. FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, eventual reforma da sentença pelo Tribunal Regional Federal não teria o condão de restabelecer,
por inteiro, o status quo anterior.

Ainda que se possa aduzir a discricionariedade da medida ora impugnada, o fato é que
existe decisão judicial em vigor garantindo o direito desses servidores se manterem nos seus postos de
trabalho.

Ademais,  o  Sindicato  fez  pedido  administrativo  de  reconsideração,  autuado  sob  o  n.
10173/2020, protocolado em 11/05/2020, o qual, até a presente data (19/05/2020), ainda não foi apreciado
pela D. Presidência do TRT 15a Região.
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Sendo assim, considerando que existe decisão judicial suspendendo os efeitos da sentença
de 1o grau na Ação Civil Pública n. 0014759.40.2015.403.6105, a qual estabelece que estão suspensas as
devoluções de TODOS os servidores municipais já cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região,  entendo  que  a  determinação  contida  no  Ofício  Circular  nº  001/2020  violou  o  direito  dos
representados  pelo  Sindicato  Impetrante,  devendo  ter  seus  efeitos  suspensos,  LIMINARMENTE,  até  o
julgamento deste Mandado de Segurança pelo Plenário do Órgão Especial.

Dessarte, concedo a LIMINAR requerida pelo SINDIQUINZE, para o fim de suspender os
efeitos do Ofício Circular nº 001/2020 até o julgamento do presente Mandado de Segurança, ou eventual
revogação desta medida pelo Plenário do Órgão Especial.

Oficie-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15a região, para que preste
informações, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se o autor.

Campinas, 19 de Maio de 2020.

OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI

Desembargadora Relatora

https://pje.trt15.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

10 of 10 19/05/2020 15:22


