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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 

 DECISÃO

 propôs O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em desfavor de  alegando, em síntese, que a ré não tem observadoCAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os previstos no artigo 37

da Constituição Federal, na realização de seus concursos públicos, ferindo a transparência ao lançar

apenas editais com previsão de cadastro reserva ou vagas irrisórias, embora tenha quantitativo de cargos

a prover suficientes para indicação no ato de publicação dos certames, o que gerou a instauração da

mediação 1840/2015 e o Inquérito Civil 2543/2015, para apuração das irregularidades.

Narra o que o os concursos realizados e regidos pelos editais nº 01NM e 01NS do ano de 2014Parquet

estão em iminência de vencimento do prazo de validade (junho de 2016) e a ré não torna público o

quantitativo de vagas disponíveis, em desobediência ao princípio da transparência, além de ter se

pronunciado no sentido de não possuir cronograma de convocações e que não pretende realizar novas

nomeações, o que gera insegurança jurídica e ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.

Alerta para o fato de alguns candidatos terem ajuizado ações individuais em que buscam as nomeações e

demonstra preocupação na ocorrência de preterição na ordem de convocação.

Por fim, requer a concessão de liminar para que a validade do concurso seja prorrogada indefinidamente

até o julgamento da ação e a proibição de que a ré publique novos editais de concursos públicos com a

previsão apenas de cadastro reserva ou vagas irrisórias que não correspondam à real necessidade do

banco no momento da publicação do certame.

É o que basta relatar.

Passo a decidir o pedido liminar.

Os fundamentos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional repousam, basicamente,

na verossimilhança do alegado e no fundado receio de perecimento do objeto litigioso pela demora na

tramitação processual, estando presente a prova inequívoca dos fatos narrados na petição inicial.

Extrai-se do exposto que a tutela somente poderá ser deferida em face de prova inequívoca do alegado

pelo autor, nos estritos termos do art. 273, do CPC. Isso porque devem ser preservadas as garantias

constitucionais que resguardam o direito da parte contrária (art.5º, LIV eLV), uma vez que os princípios

da ampla defesa e do contraditório possuem patamar constitucional, e são essenciais à confirmação do
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devido processo legal, militando, portanto, no mesmo ambiente da efetividade da prestação jurisdicional

de forma célere, o que sugere a viabilidade do instituto da tutela pretendida apenas em situações

excepcionais.

Com efeito, o Microssistema apto a tutelar os interesses coletivos e difusos aqui presentes é composto em

parte pelos artigos 84 do CDC e 461 do CPC, especialmente nesta seara, em que o Processo Coletivo

apresenta regras próprias e peculiares, muitas vezes em detrimento às regras do Processo Individual.

De acordo com o art. 461 do CPC, é possível a concessão pelo juiz de tutela específica da obrigação ou

mesmo providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Já com base no §3º do citado artigo, permite-se ao juiz a concessão de medida liminar em "sendo

.relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final"

No caso em tela, o acervo probatório documental apresentado pelo PARQUET, em especial a ata de

audiência da mediação realizada no MPT, editais dos concursos públicos e informações prestadas pela

própria ré, além das sentenças individuais juntadas com a exordial, demonstra com clareza a

verossimilhança dos fatos alegados com forte indício de falta de transparência da ré na condução dos

concursos públicos e ofensa aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, com o

lançamento de editais de concursos que não indicam a quantidade real de vagas efetivamente disponíveis

no órgão no momento de publicação do certame, o que será devidamente apurado na presente Ação Civil

Pública.

O receio de ineficácia do provimento final é flagrante pela iminência de expiração de validade do

concurso público regido pelos editais nº 001/2014/NM e 001/2014NS.

Pelo exposto, como forma de conferir respeito ao princípio constitucional democrático (art. 1º, V, da CF),

bem como os princípios constitucionais que regem a Administração Pública insertos no artigo 37 da

Constituição Federal, além dos princípios implícitos sempre em atenção aos fins sociais e às exigências

do bem comum, na aplicação da lei, consoante previsão do art. 5º da Lei de Introdução do Código Civil,

antecipa-se, parcialmente, a tutela ao final pretendida, nos termos dos artigos 84 do CDC e 461, c/c §3º e

§5º, do CPC, para determinar:

a) a  de validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de n°SUSPENSÃO DO TERMO FINAL

001/2014-NM e 001/2014-NS, com a sua consequente prorrogação até o trânsito em julgado da presente

ação, além da observância de prioridade dos aprovados nos referidos certames na ocasião de realização

de novo concurso público;

b) que a ré,  de realizar novos certames queCAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SE ABSTENHA

tenham a figura exclusiva do cadastro de reserva, ou que contenham número irrisório de vagas não

correspondente à real demanda do banco no momento da publicação do edital;

Incluo o feito na pauta do dia 12/4/2016, às 14h20, para realização da audiência inaugural.

 o autor, para ciência desta decisão.Intime-se
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 com urgência, por mandado, inclusive para apresentar contestação, ficando desde logoNotifique-se a ré,

intimada para vista dos documentos apresentados com a inicial.

Brasília, 29 de janeiro de 2016.

ROBERTA DE MELO CARVALHO

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

 

BRASILIA, 29 de Janeiro de 2016

ROBERTA DE MELO CARVALHO
Juíza do Trabalho Substituta
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6ª VARA DO TRABALHO

SEPN QD 513 BLOCO B LOTES 2/3 SALAS 108/113 - ASA NORTE - CEP: 70.760-530 - BRASÍLIA/DF

e-mail:    - Telefone: 3348-1583svt06.brasilia@trt10.jus.br

 

Atendimento ao público das 9 às 18 horas

 

 

 

TERMO DE CONCLUSÃO

 

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) MILENA CASTELO

BRANCO BELLINELLO, em 10 de Fevereiro de 2016.

 

DESPACHO

 

Vistos. 

Defiro a inclusão nos presentes autos como assistente litisconsorcial da Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal - FENAE.

Anote-se o nome da ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, que figurará como
litisconsorte do autor, indicada na petição Id cce04c7.

Indefiro a inclusão nos autos como terceiro interessado do Sr. Carlos Eduardo
Raniero, a fim de se evitar tumulto processual (Id 9fe8793).

 

 
Publique-se.
 
Brasília-DF, 10 de Fevereiro de 2016.
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Juiz(a) do Trabalho

BRASILIA, 11 de Fevereiro de 2016

NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES
Juíza Titular de Vara do Trabalho
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6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000059-10.2016.5.10.0006

 

 

Em 12 de abril de 2016, na sala de sessões da MM. 6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/
  DF, sob a direção da Exmo(a). Juíza NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES, realizou-se

audiência relativa a AÇÃO CIVIL PÚBLICA número 0000059-10.2016.5.10.0006 ajuizada por MPT10 -
  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

 

Às 14h20min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o autor MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, na
pessoa do(a) PROCURADOR DO TRABALHO, advogado(a), Dr(a). JOAQUIM RODRIGUES
NASCIMENTO.

Presente a preposta do Assistente, FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO
PESSOAL DA CEF, Sra. FABIANA CRISTINA MENEGUELE MATHEUS, acompanhado do(a)
advogado(a), Dr(a). LAIS LIMA MUYLAERT CARRANO, OAB nº 31189/DF.

Presente a preposta do Assistente CONTRAF, Sra. FABIANA UEHARA PROSHOLDT,
acompanhada da advogada Dra. RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL - OAB Nº 19939/DF.

Presente a preposta do réu, CEF, Sr(a). MARIA ELISETE OLIVEIRA HOLANDA,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DIEGO CAMPOS GOES COELHO, OAB nº 21047/PE.

Presente o Sr. GENÉSIO CARDOSO pela COMISSÃO EXECUTIVA DOS EMPREGADOS
DA CEF.

CONCILIAÇÃO REJEITADA.

O ilustre representante do Ministério Público sugeriu que se tentasse uma composição com a
reclamada (CEF) no intuito de solucionar a questão e ofertou a possibilidade de se reunir com as partes
envolvidas objetivando ter mais tempo e condições para se chegar a um possível acordo, tendo em vista a
natureza e repercussões dos pedidos iniciais.

Em razão do exposto, os ASSISTENTES aqui presentes (FENAE e CONTRAF) se
manifestaram no interesse de também participarem de tal encontro com o objetivo de chegar a uma
composição.

Defiro às partes, em especial ao autor da ação (MPT), prazo de até o dia 22.4.2016 para
informarem a respeito da marcação da aludida reunião e consequente formalização de uma composição,
sendo certo que o silêncio das mesmas será entendido por este Juízo como autorização para regular
prosseguimento do feito.

Defesa escrita, com documentos, conferindo-se ao reclamado o prazo de até o dia
22.04.2016 para a juntada de outros documentos que entenda pertinentes ao caso.
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Vista aos ASSISTENTES (FENAE   e CONTRAF) por 5 dias, a contar de 29/04/2016.

 

Após, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBICO DO TRABALHO para apresentação
da réplica.

Para ENCERRAMENTO da instrução e renovação da proposta conciliatória designa-se a
data de 25/05/2016, às 13h50min, facultado o comparecimento das partes, assistentes, e advogados.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 14h41min.

 

 

 

NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES

Juíza do Trabalho

 

 

 

 

 

Ata redigida por SYLVIAMARIA SOUSA CORREIA LIMA, Secretário(a) de Audiência.

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 16041214470414500000001999128

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16041214470414500000001999128
Assinado eletronicamente por: NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES - 12/04/2016 15:10:30 - c2327f5

ID. c2327f5 - Pág. 2

Fls.: 9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, 
FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, 
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 TERMO  DE  CONCLUSÃO (Pje/JT)

 Conclusão ao Exmo. Juiz(a) do Trabalho feita pelo servidor  SILVIA MARIA SOUSA 
CORREIA LIMA,  no dia 12/05/2016.

 

DESPACHO

 

Conclusos os autos para análise da petição dos IDs 090b028, adca005 e 78dc138, e encaminhamento.

Analiso.

Trata-se de ACP ajuizada pelo MTP em desfavor da CEF, pleiteando a condenação da ré nas obrigações
de fazer descritas na inicial.

Deferida a liminar (ID fbdae3b) e expedido mandado à CEF (ID 1519d0d), a FEDERAÇÃO
 NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

 requereu e teve deferido o seu ingresso no polo passivo como ASSISTENTEFENAE
LITISCONSORCIAL (ID's b1282ce e 3f63d6f ).

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO -
 requereu o ingresso no polo ativo como ASSISTENTE, pendendoCONTRAF-CUT (ID 090b028)

manifestação judicial expressa acerca disso.

Pois bem.  Defiro a inclusão nos presentes autos como assistente litisconsorcial da CONFEDERAÇÃ
O NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO - CONTRAF-CUT.

Anote-se o nome da ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, que figurará como litisconsorte do autor,
indicada nas petições de ID's 090b028 e adca005.

Indefiro  a inclusão nos autos como terceiro interessado do Sr. JOSE EDIVANIO LEITE, a fim de
se evitar tumulto processual (ID 78dc138).

A  FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA
 apresentou réplica no ID bb78019.FEDERAL - FENAE

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO -
 apresentou réplica no ID adca005 .CONTRAF-CUT

Não havendo tempo hábil para a manifestação do MPT antes da audiência de encerramento de instrução,
retiro o feito da pauta anteriormente designada.

Anote-se o cancelamento da audiência designada para o dia 25.05.2016, às 13h50min.

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 16051211365645400000001999064

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16051211365645400000001999064
Assinado eletronicamente por: ROBERTA DE MELO CARVALHO - 12/05/2016 16:19:44 - d34125a

ID. d34125a - Pág. 1

Fls.: 10



Designo AUDIÊNCIA DE ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO e renovação da proposta
conciliatória para a data de 08.07.2016, às 11h40min, facultado o comparecimento das partes,
assistentes, e advogados. Anote-se.

Encaminhem-se os autos ao MPT, para manifestação sobre a defesa escrita e documentos juntados
pela CEF, conforme ata de audiência.

Publique-se, observando o cadastramento dos advogados dos litisconsortes assistenciais (FENAE e
CONTRAF).

Brasília, 12 de maio de 2016.

 

 

BRASILIA, 12 de Maio de 2016

ROBERTA DE MELO CARVALHO
Juiz do Trabalho Substituto
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6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000059-10.2016.5.10.0006

 

 

Em 08 de julho de 2016, na sala de sessões da MM. 6ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/
DF, sob a direção da Exmo(a). Juíza ROBERTA DE MELO CARVALHO, realizou-se audiência relativa
a AÇÃO CIVIL PÚBLICA número 0000059-10.2016.5.10.0006 ajuizada por MPT10 - MINISTÉRIO

  PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Às 12h28min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o procurador do autor MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª
REGIÃO, Dr(a). CARLOS EDUARDO CARVALHO BRISOLLA, MATRÍCULA nº 647/DF.

Presente o autor FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA
CEF, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). LAIS LIMA MUYLAERT CARRANO, OAB nº 31189.

Presente o preposto do(a) autor(a) CONFEDERACAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, Sr(a). FABIANA UEHARA PROSCHOLDT,
acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). EDUARDO TOCCILLO, OAB nº 257873/SP.

Ausente o réu e seu advogado.

Requer a CONTRAF o cadastramento do advogado Dr. Ericson Crivelli, OAB nº 71.334/SP.
DEFIRO, proceda-se a inclusão.

Encaminhem-se os autos a Exma. Juíza Natália Queiroz Cabral Rodrigues.

As partes não têm outras provas a produzir.

Fica encerrada a instrução processual.

Razões finais orais remissivas.

Conciliação final rejeitada.

Designa-se para  até a data de .JULGAMENTO 30/09/2016, às 18 horas

Cientes os presentes (Súmula 197 do col. TST).

Audiência encerrada às 12h37min.
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ROBERTA DE MELO CARVALHO

Juíza do Trabalho

 

 

 

 

 

Ata redigida por CLÁUDIA REJANE BARROS GUIA, Secretário(a) de Audiência.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, 
FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, 
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE CONCLUSÃO

 

Certidão e conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feitos pelo(a) servidor(a)
PAULO ROBERTO TEOTONIO FERNANDES, em 13 de Julho de 2016.

DESPACHO

Converto o julgamento em diligência, determinando que a conclusão para o julgamento
do presente processo eletrônico seja feita à Exmª Juíza Natália Queiroz Cabral Rodrigues,
como determinado na ata de audiência de ID 8ffeced.

Observe-se que tal conclusão deverá ser feita na primeira semana de agosto, após o
término das férias daquela Magistrada que se encerra em 10/8/2016.

Cumpra-se.

BRASILIA, 14 de Julho de 2016

ROBERTA DE MELO CARVALHO
Juiz do Trabalho Substituto
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FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, 
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO
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6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF

Processo: 59-10-2016-5-10-0006

Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO

TRABALHO DA 10ª REGIÃO

Reclamada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assistentes: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF E

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO

 

SENTENÇA

 

I - RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO

TRABALHO DA 10ª REGIÃO, devidamente qualificado na exordial, aciona a CAIXA

 reclamada, alegando que não logrou êxito na tentativa de mediação com aECONÔMICA FEDERAL,

ré e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF, de modo a permitir o

cumprimento da cláusula coletiva que prevê a contratação dos aprovados no último certame promovido

pelo banco reclamado. De acordo com o autor da presente demanda, a reclamada deixou claro que não

havia qualquer cronograma para contratação dos candidatos aprovados, sendo que o concurso tem a

validade expirada em junho de 2016. As razões declinadas pela ré seriam, em síntese, a crise econômica

que assola o país e o fato de o Edital prever apenas o quadro de cadastro de reserva. Outro ponto que

merece destaque é o fato de o quadro de cadastro reservas gerar injustiças e incertezas, pois várias

pessoas se preparam para o concurso e alguns já foram nomeados, pois acionaram o Judiciário

individualmente e obtiveram êxito, ocupando a vaga de quem estaria na frente na ordem de classificação.

A ausência de indicação de vagas no concurso público ofende princípios constitucionais. O pedido

liminar formulado pelo Parquet é no sentido de prorrogação da validade dos concurso 001/2014NM e 001

/2014 NS, até julgamento final da ação, bem como proibição de que a reclamada patrocine novos
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certames com apenas a indicação de quadro de reserva. Como provimento definitivo, o autor da

vestibular pretende impingir ao reclamado o dimensionamento real do quadro de vagas hoje existentes,

de modo a obedecer a ordem classificatória prevista na lista de aprovados nos editais já mencionados.

Atribuiu à causa o valor de R$300.000,00. Foram juntados documentos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi analisado e deferido nos moldes da decisão de id

fbdae3b.

Devidamente notificada, a reclamada compareceu na audiência ocorrida no dia 12/04/2016, ocasião

na qual se aventou uma possibilidade de composição capitaneada pelo autor da ação, com a participação

dos assistentes cujo ingresso na lide já havido sido deferido.

Em defesa, a reclamada alegou que a presente demanda teve seu nascedouro em uma interpretação

equivocada da CONTRAF, ao analisar a cláusula 50 da Convenção Coletiva firmada em 2014, que previa

a contratação de 2.000 novos empregados. A reclamada deixou claro na oportunidade que o contexto

envolvendo a crise econômica que assola o país não permitira tais contratações, nos moldes indicados

pela confederação. Para defender-se, suscita a preliminar de incompetência material, pois o artigo 114

não autoriza a discussão entre aquele que pretende o emprego com um suposto empregados, uma vez que

não existe vinculo empregatício entre as partes. Também arguiu a preliminar de ilegitimidade do

Ministério Público para postular a convocação de candidatos aprovados nos editais 001/2014-NM e 001

/2014-NS, pois a soma dos interesses individuais não se equivale a interesses coletivos ou difusos. A

preliminar de carência de ação deve ser acatada em razão de não ser possível ao Judiciário determinar o

número de vagas insertas no edital de concurso. No mérito, alega que a cláusula 50 da CCT foi

integralmente cumprida, pois foram contratados 2093 empregados, sendo que na referida cláusula o

número era de 2.000, tanto assim que quando foi o caso de ampliação do quadro de empregados tal

informação estava expressamente consignada na cláusula coletiva. Ademais, há necessidade de dotação

orçamentária para a constatação de novos empregados e autorização do Ministério do Planejamento. A

crise econômica determinou não a redução do quadro de pessoal, mas o controle com a contratação, para

fins de reposição de pessoal, sendo que seria uma afronta ao princípio da responsabilidade fiscal a

contratação de novos empregados. Inexiste qualquer ilicitude no edital mencionar a existência de

cadastro de reservas, que não geram direito à nomeação, mas apenas expectativa. A reclamada ratifica

que não há vagas para contratação de novos empregados e que a discricionariedade para a contratação no

caso de reposição de empregados que se desligarem da ré é típica da administração pública. Também

deve ser reconhecido o direito da reclamada a utilizar os ditames da Lei de Informações, pois

determinadas estratégias de negócios no mercado financeiro dependem do cadastro de reservas, não

sendo constitucional que um poder da República interfira na atuação de outro, de modo a atrapalhar a

competição, já que interfere na sua gestão de pessoal. Requer o prequestionamento de vários dispositivos

constitucionais e legais, a reconsideração da tutela antecipada. Foram juntados vários documentos.

Manifestação da CONTRAF de modo contrário às preliminares levantadas e rechaçando por

completo o mérito, com informações adicionais quanto ao programa de desligamento voluntário lançado

em 2015, que gerou muitas aposentadorias, ratificação da falta de pessoal nos quadros da ré e a

inconstitucionalidade do quadro do edital que indica apenas o quadro de reservas.
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Manifestação da FENAE contrária às preliminares eriçadas pela reclamada, argumentou que a

contratação dos empregados realizada pela empresa pública não atendeu à finalidade da cláusula coletiva,

pois os desligamento superaram numericamente as contratações, o que causou redução drástica no quadro

de empregados da reclamada. O MPOG já havia autorizados as contratações em 2014 e em 2015, mas

mesmo assim a reclamada não cumpriu o que foi negociado. Ao contrário do alegado pela demandada, a

aprovação em concurso público gera o direito à nomeação do candidato, desde que existam vagas e

necessidade de serviço, o que o caso discutido nestes autos. Há documentos que comprovam a

contratação de terceirizados, o que precariza a relação laboral e deixa clara a necessidade de serviços.

Decisão do Juízo a respeito do ingresso definitivo dos assistentes no processo conforme ID 1a912a.

Réplica apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, momento em que rechaçou todas as

preliminares arguidas e os argumentos lançados pela reclamada, dando realce para o fato de que o

cadastro de reservas não é ilegal, mas sua utilização de modo exclusivo não atende aos ditames

constitucionais. Impugnou os documentos trazidos aos autos pela ré e ratificou os pedidos iniciais.

Na audiência realizada no dia 08 de julho de 2016 foi encerrada a instrução processual, já que

ausentes outras provas a produzir, conforme ata de id Num 8ffeced.

Facultada a oportunidade do artigo 850 da CLT, sem aproveitamento.

Prejudicada a derradeira proposta conciliatória, já que ausentes a reclamada.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

2.1 PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA MATERIAL PARA APRECIAR OS PEDIDOS

A reclamada sustenta que a Justiça do Trabalho não possui competência para apreciar os pedidos

iniciais, pois não se trata de lide entre empregado e empregador.

Com efeito, o litígio instaurado decorre da pretensão à contratação de trabalho humano por pessoa

jurídica de direito privado, em razão da publicação de edital para convocação de bancários, na

modalidade padrão de exploração de mão de obra na sociedade capitalista: o vínculo empregatício.

Assim, mesmo na fase pré-contratual, estamos diante de demanda fundada na relação jurídica

básica definidora da competência material da Justiça do Trabalho, na forma do artigo 114, I, da

Constituição da República.

 

Neste sentido, entende o C.TST, como se verifica pelo aresto a seguir transcrito:
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"JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. PROCESSO SELETIVO.

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EDITAL DE CONCURSO. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE -

BOA SAÚDE FÍSICA E MENTAL-. LITÍGIO ORIGINADO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL.

Consoante o entendimento que vem se consolidando nesta Corte superior, compete à Justiça do

Trabalho processar e julgar litígio originado na fase pré-contratual, relacionado à eliminação de

candidato de processo seletivo com base em critério reputado discriminatório, abusivo e ilegal,

concernente à exigência de boa saúde física e mental. Hipótese em que não se reconhece afronta ao

disposto nos artigos 114, incisos I e IX, da Lei Magna e 113 do Código de Processo Civil.

Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece." (TST, RR-132200-65.2008.5.04.0741,

Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, Ac. 1ª T., Data de Publicação: DEJT 26/03/2013.)"

 

Desse modo, rejeito a preliminar, por entender que a relação ora discutida é da competência da

Justiça do Trabalho.

 

2.2 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

A reclamada arguiu a ilegitimidade do Ministério Público para tutelar os interesses objeto de

análise, ao argumento de que um feixe de interesses individuais não pode ser tratado de modo semelhante

aos direitos coletivos e difusos.

Não lhe assiste razão.

Os direitos transindividuais podem ser classificados em difusos ou coletivos. Difusos são os

direitos que ligam entre si pessoas unidas por circunstâncias estritamente fáticas, mas que não podem ser

determinadas. Coletivos são os direitos que ligam pessoas que podem ser identificadas, e que ao invés de

uma união de caráter fático, têm entre si uma relação jurídica base, pertencendo a um mesmo grupo,

classe ou categoria.

Com esteio na lição do processualista Carlos Henrique Bezerra Leite, os interesses difusos e

coletivos "têm em comum a indivisibilidade, pois eventual lesão a esses interesses atinge indistintamente

a todos os seus possíveis titulares, porquanto esse bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico não

comporta fragmentação" (Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a ed. São Paulo: LTR, 2005. pp.

243).

In casu, o interesse tutelado, na forma como é exposto pelo autor, abrange um rol de pessoas

identificável, a saber, os candidatos aprovados nos concursos cujos editais são os de nº 001/2014-NM e

001/2014-NS.

De outra ótica, porém não menos importante, a pretensão interessa a toda a sociedade, pois suscita

a aplicação de regras constitucionais relativas à moralidade dos atos praticados por uma empresa pública,

o que caracteriza a presença do interesse difuso.
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Vale mencionar que tanto a Constituição Federal 9artigo 127), ao tratar da atuação do Ministério

Público, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis, quanto a Lei Complementar 75/93, em seu artigo 129, III, conferiu ao  permissãoparquet

para patrocinar causas na defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos..

Por conseguinte,  a arguição de ilegitimidade processual.rejeito

 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

 

A possibilidade jurídica estará presente sempre que o Ordenamento Jurídico não vedar

expressamente o pedido.

Com efeito, não há qualquer disposição normativa que impeça a parte autora de discutir em Juízo a

validade de um concurso cujo edital mencione apenas o cadastro de reservas ou indique número ínfimo

de vagas, assim como pleitear as obrigações de não fazer dispostas na inicial.

Cumpre ressaltar que a aferição da condição da ação ocorre em plano abstrato, a partir das

alegações constantes da petição inicial, logo, prescinde da investigação das provas e da certificação da

existência do direito material, as quais serão apreciadas apenas no momento oportuno.

Rejeito.

 

2.4 CONCURSO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO

REALIZADO EM 2014 (EDITAIS 001/2014/NM e 001/2014/NS) - - PRORROGAÇÃO DA

VALIDADE DOS CERTAMES - PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA

LIMINAR DEFERIDA - REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DA

DEMANDA EFETIVA DE PROFISSIONAIS E CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES

APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, EM CADASTRO DE RESERVA.

 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, no qual o autor alegou

que a reclamada não cumpriu a cláusula 50ª da Convenção Coletiva firmada em 2014, em especial por

causa da realização de dois concurso no mesmo ano, um em janeiro e outro em junho, para a contratação

de escriturários, médicos e engenheiros, respectivamente.

A referida cláusula assim determinava: (...) CLÁUSULA 50 - CONTRATAÇÃO DE NOVOS

EMPREGADOS - A CAIXA contratará, até Desembro/2015, mais 2.000 (dois mil) novos empregados

(...)" id .d915cfc.

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 16071818061141500000001999209

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16071818061141500000001999209
Assinado eletronicamente por: NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES - 06/10/2016 20:47:47 - c052b10

ID. c052b10 - Pág. 5

Fls.: 19



Conforme noticiado na exordial, a reclamada teria assumido o compromisso de contratar tal

quantitativo de novos empregados, porém, apesar de alegar que houve a contratação de 2.093, o

Ministério Público e os assistentes insurgem-se em face de tal colocação.

O argumento utilizado diz respeito à alegação de que houve apenas a recolocação de empregados

admitidos para substituir aqueles que se desligaram do banco, em especial porque em 2015 houve um

plano de demissão incentivada.

Outro ponto relevante e também objeto de pleito cujo objetivo é a tutela inibitória diz respeito à

prática corriqueira da reclamada em publicar editais contendo apenas quadro de reserva ou número

irrisório de vagas, o que no entender no autor ofende a princípios constitucionais.

Em especial, porque defende a tese de que a reclamada não tem o direito, na condição de empresa

pública regida pelos princípios estampados no artigo 37, caput da CRFB/88 de não tornar pública sua real

necessidade e demanda por empregos públicos.

A presente demanda teria sido necessária porque o parquet promoveu mediação com a participação

da reclamada e dos assistentes ora indicados nestes autos, sem sucesso no que diz respeito a lograr êxito

na conciliação, tendo tido ciência de que a empresa não pretendia convocar novos candidatos aprovados.

Os pedidos dizem respeito a apresentação, pelo banco, de estudo indicativo das vagas a serem

preenchidas, de acordo com a real necessidade de mão-de-obra do banco, bem como a suspensão do

término da validade dos editais 001/2014 NM e 001/2014 NS, até solução definitiva da lide, a prioridade

em caso de novo certame e obrigação de não fazer quanto à utilização única do cadastro de reserva.

Pois bem.

A reclamada insurge-se diante de tais alegações, em especial porque afirma com veemência ter

cumprido a cláusula 50 da CCT, ter necessidade de dotação orçamentária para viabilizar a contratação de

novos candidatos, o que não é possível diante do cenário de crise econômica suportada pelo país.

Também advoga a tese de que nos moldes do artigo 13 da CRFB/88 e empresa que atua no mercado

financeiro e não pode se expor indicando quantas vagas necessita para cada região ou estado brasileiro,

sob pena de prejudicar os interesses de mercado e a concorrência.

O edital indicando apenas o cadastro de reservas não é ilegal e não acarreta insegurança jurídica,

mas sim a interferência do Judiciário em decisões internas das empresas públicas.

A discricionariedade ínsita e própria do administrador publico merece ser preservada, no entender

da reclamada.

Num primeiro momento, esta magistrada, ao reler as peças processuais produzidas pelas partes, até

cogitou de estar diante de uma colisão de princípios constitucionais: o princípio do concurso público vers

 o princípio da legalidade, ambos princípios constitucionais descritos no artigo 37 da CRFB/88.us
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Entretanto, as provas trazidas aos autos dão conta de que a reclamada não cumpriu com as

premissas básicas quando firmou a cláusula de convenção coletiva nº50 e publicou os editais de concurso

objeto de análise.

Vejamos.

A prova constante dos autos é estritamente de natureza documental, como haveria de se presumir,

diante do tema debatido.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se conforme id d915cfc o Acordo

Coletivo de Trabalho aditivo a CCT, formalizado entre a reclamada e a CONTRAF, válido para o biênio

2014/2015, cujo conteúdo da cláusula 50 era a contratação de mais 2.000 novos empregados, até

dezembro de 2015.

De imediato, a redação da referida cláusula, ainda que não se considere a comparação com aquelas

formalizadas nos anos anteriores, como realizado pelo autor, dá a entender, para qualquer iniciante no

estudo da língua portuguesa, que a reclamda iria contratar 2.000 mil NOVOS (grifo nosso), empregados,

ou seja, considerado o quantitativo da época da formalização da convenção coletiva, seria preciso

acrescer mais dois mil.

Tal premissa é totalmente diversa de no decorrer do biênio ter havido a contratação de 2.093 novos

empregados, em razão das inúmeras substituições havidas, seja por motivo de pedido de demissão,

aposentadoria ou dispensa.

Como mencionado pelo autor e ratificado pelos assistentes, o que se verificou foi uma diminuição

nos quadros de empregados da ré, ao invés do acrescido de 2.000 novos trabalhadores.

Nem seria preciso mencionar que diariamente, em todo o Brasil, são julgadas ações em desfavor do

banco reclamado, cuja condenação é o pagamento de horas extras, decisões que em sua maioria

esmagadora, são confirmadas pelos tribunais superiores.

Será que tal panorama sócio-jurídico, por si só, não justifica a contratação de novos empregados,

pela real necessidade de serviços?

Sabe-se que aquele empregado que trabalhada realizando horas extras de modo rotineiro ocupa o

lugar que poderia ser de outro empregado, ainda mais no caso dos bancários, cuja jornada lega é de 06

horas diárias.

E o edital de nª 001/2014, de 22 de janeiro de 2014 não previa exatamente a contratação de técnico

bancário novo - carreira administrativa? (id8686c94).

O colega Otávio Calvet, autor da obra, Direito do Trabalhador ao Lazer, publicada pela Ltr, muito

bem descreveu as consequências nefastas da realização de horas extras de modo ordinário e não

extraordinário, como deveria ser, para a saúde do trabalhador, o convívio com seus familiares e até

mesmo para a qualidade do trabalho realizado.
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O sociólogo e cientista Domênico de Masi (1), já vaticinava que o ócio é criativo, ou seja,

precisamos de tempo livre para pensar, para sentir, para fazer comparações, para refletir e, por que não,

para dedicarmos tempo de qualidade ao lazer.

Ao que parece, o reclamado preocupa-se apenas com sua atuação no mercado financeiro, com a

concorrência e com os lucros, olvidando-se que a observância do princípio do concurso público é medida

de extrema relevância para a manutenção da democracia.

Nos dias atuais, está cada vez mais difícil para o cidadão acreditar no Estado, nos atos do

administrador público e como seria diferente, se o cidadão pudesse ter certeza de que optar pela carreira

pública seria sinônimo de segurança jurídica e boas condições de trabalho.

Quando um cidadão resolve se preparar para se submeter aos requisitos de um certame, são horas

de estudo subtraídas do convívio familiar, são valores subtraídos da família para custear material

didático, aulas, viagens etc.

E o administrador público acredita que é constitucional publicar um edital apenas com indicativo de

quadro de cadastro de reserva, não eventualmente, mas de modo habitual, para escolher o dia e o ano que

irá contratar um candidato aprovado no concurso?

Qual é a regra de mercado que permite tal comportamento?

A expectativa dos candidatos, o esforço pessoal e familiar não são levados em consideração e a

reclamada espera que esta magistrada acate a tese de que seria possível publicar um edital tal qual o de nº

001/2014 (22/01/2014), contratar apenas aqueles candidatos necessários para a reposição de vagas

oriundas de aposentadorias e demissões e, passada a validade, publica-se novo edital com o mesmo

indicativo de quadro de reservas.

Tal prática, além de inconstitucional, no meu sentir, é imoral.

O artigo 37 da CRFB/88 indicou expressamente a necessidade de realização de concurso público

para a contratação de pessoal para atuar nos quadros da administração pública, seja direta ou indireta.

A exceção de contratação por livre nomeação para ocupar cargos públicos comissionados também

está prevista no referido artigo.

Desse modo, a regra é o concurso público, pois é a forma mais democrática e impessoal de escolher

quem vai trabalhar em prol da administração pública.

Tal modalidade de contratação presume a legalidade na contratação, a impessoalidade, a

publicidade na divulgação e o critério objetivo para a admissão, ao contrário do que ocorre na iniciativa

privada.

Quando o ente público publica um edital e não divulga sua real necessidade com a contratação, a

que serve tal propósito?
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Poder-se-ia pensar que o quadro de cadastro de reservas serve para eventuais necessidades de

substituições da mão de obra, em razão de vagas que surgiriam de modo inesperado após a publicação do

certame, mas então, qual a necessidade de publicar o edital?

Parto da premissa de que a publicação de um edital de concurso presume a necessidade de

contratação de pessoal, até porque sabe-se que a organização de um concurso público numa empresa de

dimensões nacionais, tal qual a reclamada, demanda muito trabalho e despesas elevadas.

Qual a intenção do administrador publico em movimentar toda esta estrutura para a realização de

um concurso se efetivamente não precisasse de mão-de-obra?

Parece lógico e coerente indicar as vagas disponíveis e até mesmo para aproveitar todo o trabalho

realizado par a realização do certame, indicar que haverá quadro de cadastro de reservas, exatamente para

evitar a realização de novo concurso.

O que se presume, pois quanto a tal ponto não há provas, é que o administrador não indica as vagas

disponíveis em seus quadros, no edital, para não estar vinculado às mesmas, pois a jurisprudência

majoritária entende que há apenas expectativa de direito para o candidato aprovado, quando o edital

apenas indica o quadro de reservas.

Neste sentido, voto do Ministro Gilmar Mendes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO.

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS

APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a

Administração poderá escolher  no qual se realizará a nomeação, mas não poderá disporo momento

sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um  dodireito

concursando aprovado e, dessa forma, um  imposto ao poder público. Uma vez publicado odever

edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os

candidatos aprovados no certame cria um  para a própria Administração e,dever de nomeação

portanto, um  titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número dedireito à nomeação

vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ.

PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de  da Administração Pública exige o respeitoboa-fé

incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso

igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à  como princípiosegurança jurídica

do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à

. Quando a Liberado para assinatura RE 598.099 / MS Administração torna público umconfiança

edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento

de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao

seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se

inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que

deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança

jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
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Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no

sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os

cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE

PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de

nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração

a possibilidade de  que justifiquem , devidamentesituações excepcionalíssimas soluções diferenciadas

motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações

excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para

justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração

Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Super

: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente veniência p

 à publicação do edital do certame público; b) : a situação deve serosteriores Imprevisibilidade

determinada

por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) : osGravidade

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando

onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras

do edital; d) : a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever deNecessidade

nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar

tal medida quando RE 598.099 / MS absolutamente não existirem outros meios menos gravosos

para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato

aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente  e, dessa forma, passível de motivada con

 pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSOtrole

PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à

nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso

, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade dapúblico

exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no

Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e

procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício

pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites

à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os

certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos

cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público

assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado

das garantias de publicidade, isonomia, transparência,

impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental

da plena efetiidade do princípio do concurso público."

 

Elementos que reputo indispensáveis para a atuação escorreita e indene de suspeitas a qualquer

homem ou ente público são a coerência e a transparência.
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A reclamada não agiu com transparência, pois poderia sim ter indicado as vagas existentes e

também utilizar o quadro de cadastro de reservas e não foi coerente, ao fundamentar sua defesa em teses

que não se sustentam, já que poderiam ter sido comprovadas documentalmente e não foram.

Para a defesa de sua tese a reclamada poderia ter apresentado relação de cargos vagos em seus

quadros, bem como real necessidade de serviços e, se fosse o caso, relatório da diretoria motivando a

possibilidade ou não de contratação, principalmente em razão da cláusula convencional 50 da CCT.

Sabe-se da importância constitucional das normas coletivas, pactuadas pelas partes e produtoras de

lei entre as partes, sendo certo que a conjuntura econômica do país não pode ser lançada como argumento

impeditivo à contratação, pois a redução no número de contratações para o biênio 2014/2015 já foi

reflexo de tal crise econômica, pois nos anos anteriores houve estipulação de contratar 5 mil novos

empregados (id91e7c7e).

Quanto ao argumento de ausência de dotação orçamentária, as Portarias 47/2012 e 2013 e 50/2014

e 2015 autorizaram o custeio das contratações, mas os candidatos não foram convocados.

Por outro lado, os editais carreados aos autos referentes à contratação de mão-de-obra terceirizada

são outra prova de que o empecilho para a não convocação dos candidatos aprovados nos certames 001

/2014-NM e 001/20014-NS não foi ausência de dotação orçamentária, mas sim a conveniência do

administrador.

Diante de tais fatos e das provas da não convocação dos candidatos aprovados, bem como a

inobservância da cláusula 50ª da CCT formalizada com o assistente CONTRAF, a manutenção da

postura da reclamada em não apresentar um plano de contratação, o que no entender desta magistrada

ofende aos princípios da boa fé objetiva e subjetiva, como mencionado pelo E.STF, assim decido.

Tudo isso posto, não é possível adotar outro caminho que não acolher os pedidos do Ministério

Público do Trabalho, ora autor da ação, pois não entendo razoável permitir-se a reiteração ilógica de

concursos públicos para a formação de cadastros de reserva, sem que se garanta a efetiva possibilidade de

contratação dos aprovados, observando obviamente a necessidade de trabalhadores efetivos pela

empregadora.

É fato público e notório a necessidade de contratação de pessoal para compor o quadro de pessoal

da Caixa Econômica Federal, para se alcançar o desiderato de que todos os trabalhadores bancários,

técnicos bancários, realmente enquadrados no artigo 224 da CLT, laborem 06 horas diárias e

eventualmente realizem horas extras.

Tendo a reclamada descumprido a cláusula 50 da CCT 2014/2015 e por acreditar este Juízo que em

termos morais os administradores da reclamada muitas vezes se encontram em situações de impasse e

difícil resolução, até pela ingerência política em seus quadros, já que se trata de empresa com inúmeras e

complexas demandas a atender, sendo uma empresa de grande porte, entendo razoável a determinação

para que o plano de trabalho mencionado na letra "f" dos pedidos seja confeccionado e entregue no prazo

máximo de 06 meses, a contar da publicação desta decisão.
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Por conseguinte, esta magistrada, , econfirma a decisão proferida em antecipação de tutela

consequentemente, a postergação da validade dos concursos públicos cujos editais são os de número 001

/2014-NM e 001/2014-NS, até o trânsito em julgado desta decisão, assim como a reclamada deverá se

abster de promover novo concurso com indicativo apenas de cadastro de reservas ou quantitativo irrisório

de vagas.

Desse modo, julgo  os pedidos do autor, para que a reclamada apresente, no prazo de 6procedentes

(seis) meses, um estudo de dimensionamento do seu quadro de pessoal, com indicativo das reais

necessidades de contratações, baseados nos cargos indicados nos editais mencionados nesta decisão e

publicados em 2014; e, em seguida, promova a convocação, para fins de admissão de todos os

trabalhadores aprovados nos concursos públicos mencionados nesta decisão, - observada a cláusula 50 da

CCT, ou seja, no mínimo 2.000 (dois mil) novos empregados, seja técnico bancária, seja da carreira

profissional - considerado o quadro de pessoal da época da confecção da referida cláusula convencional

(2014).

Esclareço que os candidatos já convocados em razão de decisão judicial ajuizada de modo

individual deverão ser excluídos de tal contagem, para que a partir desta data realmente sejam

contratados 2 mil novos empregados.

Portanto, ratifico que os pedidos iniciais, elencados às letras "a" a "f" da inicial são julgados

procedentes, nos termos delineados nesta decisão.

Em obediência ao princípio geral de cautela e de modo a tornar efetiva a presente decisão, nos

termos do artigo 536, §1º do CPC, arbitro multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) caso a

reclamada não apresente o plano de trabalho para efetivar as contratações no prazo estipulado nesta

decisão.

 

Por fim, esclareço à reclamada que a decisão proferida não necessita, no meu sentir, para se dizer

prequestionada, analisar o rol de artigos mencionados na defesa, pois o prequestionamento não analisa

artigos de lei, isoladamente considerados, mas sim as teses ventiladas na ação, sob as quais há

necessidade de manifestação, o que ocorreu .in casu

 

 

III - CONCLUSÃO
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Diante do exposto, nos autos da Ação Civil Pública n. 00059-10-2016-5-10-0006 proposta pelo MI

 em face de  e no qualNISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

figuram como assistentes do autor a FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO

PESSOAL DA CEF E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO

 - , nos termos da fundamentação supra, que integra este dispositivo paraFINANCEIRO CONTRAF

todos os fins,  e julgar  os pedidos para:DECIDO rejeitar as preliminares PROCEDENTES

 

confirmar a postergação de validade do concurso público conforme editais publicados pela reclamada nsº

001/2014-NM e 001/2014-NS, até o trânsito em julgado desta decisão;

condenar a reclamada a apresentar, no prazo de 06 meses, um estudo de dimensionamento do seu quadro

de pessoal, com indicativo das reais necessidades de contratações, baseados nos cargos indicados nos

editais mencionados nesta decisão e publicados em 2014; e, em seguida, promova a convocação, para

fins de admissão de todos os trabalhadores aprovados nos concursos públicos mencionados nesta decisão,

- observada a cláusula 50 da CCT, ou seja, no mínimo 2.000 (dois mil) novos empregados, seja técnico

bancário, seja da carreira profissional - considerados o quadro de pessoal da época da confecção da

referida cláusula convencional (ano de 2014).

A tutela antecipada proferida conforme id fbdae3b está mantida por seus próprios fundamentos,

com os quais comungo .in totum

Em obediência ao princípio geral de cautela e de modo a tornar efetiva a presente decisão, nos

termos do artigo 536, §1º do CPC, arbitro multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) caso a

reclamada não apresente o plano de trabalho para efetivar as contratações no prazo estipulado nesta

decisão.

 

A presente decisão abrange apenas obrigações de fazer, não havendo se falar em critérios de

liquidação.

 

Não haverá recolhimentos previdenciários e fiscais determinados em razão da natureza da decisão.

 

Custas pela reclamada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atribuídas proporcionalmente ao

valor conferido à causa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
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Intimem-se as partes, observadas as prerrogativas do autor - Ministério Público do Trabalho.

 

 

Brasília/DF, 06 de outubro de 2016.

 

 

 

 

NATÁLIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

1 Autor da obra O Ócio Criativo, publicada pela editora Sextante.

 

BRASILIA, 6 de Outubro de 2016

NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES
Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, 
FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, 
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE AUDIÊNCIA - Processo no. 000059-10.2016.5.10.0006

Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2017, às 17h, na sede da 6a. Vara do Trabalho de Brasília/DF,

publicou-se a seguinte decisão de embargos de declaração na reclamatória trabalhista ajuizada por MINIS

 em face de TÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O reclamado, embargante,opõe embargos de declaração à r. sentença prolatada na reclamatória

trabalhista acima referida, aduzindo que a decisão merece reparo, pois está eivada de contradição,

omissão e obscuridade, pelos motivos que elenca.

FUNDAMENTOS

Opostos a tempo e modo, mister se faz conhecer os embargos de declaração.

O embargante alega que há julgamento , pois teria havido condenação em montanteextra petita

superior ao pretendido pelo , omissão por não ter a sentença se pronunciado sobre a portaria 17parquet

do DEST e contradição em razão da determinação para cumprimento de cláusula da CCT.

Além disso, entende contraditória a decisão pela manifestação sobre a licitude da terceirização,

omissa pela não estipulação de prazo para elaboração do estudo e obscuridade quanto à previsão de vagas.

Apenas de modo a aclarar a decisão e ratificar o que já foi dito, deixo claro que o prazo de 6

meses estipulado na decisão será contado a partir do trânsito em julgado, por óbvio, e a contar da

intimação para tanto.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de integração da decisão judicial nas hipóteses de

omissão, contradição ou obscuridade.

O presente recurso não veicula propriamente a alegação de vícios formais característicos das referidas

hipóteses de cabimento.

A omissão não diz respeito à análise das provas dos autos, muito menos à valoração que o juiz conferiu a

cada prova.

Se a parte discorda do exame das consequências jurídicas dos fatos verificados no processo, e da decisão

judicial baseada nesse exame, isso não torna tal pronunciamento omisso ou contraditório - e, portanto,

não autoriza a modificação do julgamento por meio da estreita via dos declaratórios, destinada, como

visto, à finalidade diversa.
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Assim, uma vez que o Juízo analisou a matéria, qualquer equívoco, se houver, configurará error in

, passível de correção mediante o recurso adequado.judicando

Então, a prolação da sentença representou a plena entrega da prestação jurisdicional e, se houve

manifestação judicial, tem prevalência o princípio do livre convencimento motivado consagrado pelo

artigo 371 do CPC.

A espécie recursal não se destina naturalmente a reformar a sentença, sendo permitido excepcionalmente

o efeito modificativo apenas em decorrência da correção dos referidos vícios formais, consoante Súmula

nº 278/TST.

Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração e em razão do exposto, julgo-os IMPROCED

, nos termos dos fundamentos.ENTES

 

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto, decide-se conhecer os embargos de declaração opostos por CAIXA

 em face de à r. sentença proferida na reclamatória trabalhista movida pelo ECONÔMICA FEDERAL M

 para, no mérito, julgá-los INISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face da mesma, IMPROCED

 nos termos da fundamentação supra, que a este dispositivo integra e prestar os esclarecimentosENTES,

insertos na fundamentação.

Intimem-se as partes.

 

NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES

Juíza do Trabalho

 

BRASILIA, 1 de Fevereiro de 2017

NATALIA QUEIROZ CABRAL RODRIGUES
Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
ACP 0000059-10.2016.5.10.0006
AUTOR: MPT10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, 
FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, 
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Excelentíssimo(a) Juiz(a) do Trabalho feita pelo(a) servidor(a) LUCIANA DE
OLIVEIRA MOTA MONTEIRO ALVES, em 23 de Março de 2017.

 

DECISÃO

 

Recebo o(s) Recurso(s) interposto(s) pela parte reclamada.

Preparo regular (IDs cd4c937 e  b495b4d).

À Instância Superior, observadas as cautelas de estilo.

Data supra.

 

 

BRASILIA, 23 de Março de 2017

FERNANDO GONCALVES FONTES LIMA
Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira
RO 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO 
PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO 
TRABALHO DA 10 REGIÃO

RO-0000059-10.2016.5.10.0006

 

Vistos.

ANA PAULA TORRES DE ARRUDA LEÃO COELHO requer seja admitida como assistente 
litisconsorcial do polo ativo da demanda proposta.

A teor do artigo 94 do CDC, aplicável à espécie em se tratando de ação coletiva, é possível o ingresso 
dos interessados atingidos pela lide em razão dos direitos homogêneos discutidos, como se apresenta a 
causa oferecida pelo Ministério Público, pelo que defiro, em parte, o pedido da Requerente para que seja 
inscrita como terceira interessada (assistente litisconsorcial), recebendo, contudo, o processo no estado 
em que se encontra, sem permitir-se, assim, manifestação para impugnação aos pedidos ministeriais ou 
da defesa, inclusive porque próprios à seara do primeiro grau e porque já iniciado o julgamento no 
âmbito deste Tribunal, quanto ao recurso, por ora sobrestado em razão do determinado pelo c. STF (tema 
992).

Registre-se o nome da interessada e de sua procuradora, após retornando os autos ao sobrestamento 
determinado pela egrégia Segunda Turma ante o comando do c. STF.

Publique-se para mera ciência às partes e à Requerente, por seus advogados, sendo o MPT na forma 
própria.

Brasília, 14/07/2018.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Relator
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Gabinete Gabinete da Presidência
RO 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO 
PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO 
TRABALHO DA 10 REGIÃO

 

RO-0000059-10.2016.5.10.0006

Vistos.

Ao apreciar o pedido de ANA PAULA TORRES DE ARRUDA LEÃO

COELHO para admissão como assistente litisconsorcial do polo ativo da demanda proposta (fl. 1905),

não observei haver outros pedidos similares anteriores formulados por iguais interessados, formulados

por ANA CLÁUDIA LEÃO SOUZA, ANDREIA KALINE SILVA DE ANDRADE, BRUNO MAGNO

DE SOUZA GOMES, JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI. FABRICIANO BELMIRO DO

NASCIMENTO SILVA e KEYLA GRECO CRONEMBERGER, também candidatos concursados do

certame realizado pela Caixa Econômica Federal.

Nesse efeito, reprisando a decisão anterior, a teor do artigo 94 do CDC,

aplicável à espécie em se tratando de ação coletiva, é possível o ingresso dos interessados atingidos pela

lide em razão dos direitos homogêneos discutidos, como se apresenta a causa oferecida pelo Ministério

Público, pelo que , o pedido dos referidos Requerentes para que sejam defiro, em parte inscritos como

, recebendo, contudo, o processo no estado em queterceiros interessados (assistentes litisconsorciais)

se encontra, sem permitir-se, assim, manifestação para impugnação aos pedidos ministeriais ou da defesa,

inclusive porque próprios à seara do primeiro grau e porque já iniciado o julgamento no âmbito deste

Tribunal, quanto ao recurso, por ora sobrestado em razão do determinado pelo c. STF (tema 992).

Registre-se o nome dos interessados e dos respectivos procuradores, após

retornando os autos ao sobrestamento determinado pela egrégia Segunda Turma ante o comando do c.

STF.

Publique-se para mera ciência às partes e à Requerente, por seus

advogados, sendo o MPT na forma própria.

Brasília, 08/08/2018.
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Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Presidente

da 2ª Turma e Relator

 

 

 

 

Brasília-DF, 8 de Agosto de 2018
 

ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA
Presidente de OJC

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 18080716524692500000004878835

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18080716524692500000004878835
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - 08/08/2018 09:44:59 - aec37f0

ID. aec37f0 - Pág. 2

Fls.: 34



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira
ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO 
PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO 
TRABALHO DA 10 REGIÃO

 

RO-0000059-10.2016.5.10.0006

 

Vistos.

Conquanto ainda sobrestado o processo em razão de comando exarado

pelo c. Supremo Tribunal Federal, percebo haver petições pendentes de exame no plano meramente

processual, em que candidatos se apresentam como interessados e buscam ser admitidos como

litisconsortes, pelo que, para que não se alegue a omissão deste Relator, e considerando que a questão

não extravasa ao exame do tema sobrestado pelo Excelso Pretório, analiso as petições pendentes.

Ocorre que o litisconsórcio envolve coatuação, resultando que apenas

pode assumir tal condição quem possa igualmente ser parte, pelo que, em relação ao polo ativo da

demanda coletiva, o litisconsórcio ativo apenas se pode configurar entre legitimados para a ação coletiva,

indicados pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC, não por menos a razão da delimitação havida no artigo

5º, § 2º, da LACP, resultando na leitura restrita do artigo 94 do CDC em razão do respectivo artigo 92,

sem prejuízo doutros efeitos pertinentes às execuções e a inexistência de litispendência ou coisa julgada

entre ações individuais e coletivas, a par da necessidade de eventual suspensão da demanda coletiva para

posterior habilitação de beneficiário.

Observo, assim, que a condição de litisconsorte ativo não se confunde, em

sendo depois beneficiários de eventual sentença favorável, com a habilitação à execução eventual do

título que lhes possa favorecer, assim para a execução individual de sentença coletiva, se for o caso, sem

prejuízo de execução coletiva da sentença coletiva, efeito que também não se confunde, quando autores

de demandas individuais, com a assunção de efeitos em razão de suspensão do processo individual, assim

para permitir a regular habilitação em razão de eventual sentença coletiva favorável.

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
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No caso, portanto, os requerentes não alcançam tal condição de

litisconsortes ativos, pelo que INDEFIRO OS PEDIDOS formulados por RAFAEL TAVARES GOMES

e RODRIGO TAVARES GOMES (fls. 1938/1941) e por ÁTILUS BECKER DE VASCONCELOS

LITRENTO (fls. 2001/2003), ao instante em que, observando equívoco anterior, revogo a decisão de fls.

1905 e 1913/1914, para igualmente passar a INDEFERIR O PEDIDO formulado por ANA PAULA

TORRES DE ARRUDA LEÃO COELHO, ANA CLÁUDIA LEÃO SOUZA, ANDREIA KALINE

SILVA DE ANDRADE, BRUNO MAGNO DE SOUZA GOMES, JIULIAN CESAR BELARMINO

PANDOLFI. FABRICIANO BELMIRO DO NASCIMENTO SILVA e KEYLA GRECO

CRONEMBERGER, restando, ainda, prejudicado o pedido similiar de WESLEY HENRIQUE SILVA

(fl. 2046), por assim desistido (fl. 2058).

Por consequência, devem ser excluídos da autuação os nomes dos

candidatos antes admitidos às fls. 1905 e 1913/1914.

Publique-se para mera ciência e, após cumprido o comando indicado,

retornem os autos ao sobrestamento, no aguardo da decisão final acerca da questão competencial pelo c.

STF.

Brasília, 04/11/2019.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Relator
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira 

ROT 0000059-10.2016.5.10.0006 

RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 

CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 

FINANCEIRO, Ministerio Publico do Trabalho da 10 Região

Considerando o ofício (por email) do CEJUSC/Brasília indicando acordo de cooperação judicial

pertinente a buscar conciliação no presente processo, o caráter coletivo ensejador de

razoabilidade na busca de solução consensual e a indicação dos demais Desembargadores da

2ª Turma de que, a par de antes incluído em pauta para prosseguimento do julgamento, é

razoável o desvio para o CEJUSC buscar a solução direta entre as partes envolvidas, determino

o deslocamento dos autos eletrônicos para o CEJUSC/Brasília, a atuar como se CEJUSC de 2º

grau, assim funcionando a presente decisão como carta de ordem, para, sob a coordenação

direta dos Exmos. Srs. Juízes Márcio Roberto Andrade Brito e Roberta de Melo Carvalho,

buscarem acordo entre as partes - prazo de 90 (noventa) dias. Havendo composição entre as

partes, o termo de acordo deve ser necessariamente encaminhado a este Relator para a

eventual homologação e declaração de prejudicialidade do recurso interposto pela CEF e ora sob

exame colegiado.

Publique-se para mera ciência às partes, por seus procuradores, providenciando-se o imediato

deslocamento à seara do CEJUSC/Brasília, pelo prazo e sob as condições indicadas por este

Relator.

Brasília-DF, 06 de maio de 2020.

 

ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA

Desembargador do Trabalho

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Juntado em: 06/05/2020 17:29:18 - c0b0d7b
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Gabinete CEJUSC-JT 2º grau
ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO 
PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO

CONCLUSÃO

 MARTA VERLI, em  13 de Maio de 2020.Conclusão feita pelo(a) servidor(a)

DESPACHO

Tendo em vista o risco de contaminação pelo novo coronavírus de 2019, e

considerando o teor das Resoluções n. 314 e 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ato

Conjunto do CSJT.GP. VP e CGJT n. 6/2020 e da Portaria Conjunta n. 3/2020 deste Regional, todas as

audiências trabalhistas presenciais encontram-se suspensas.

A Justiça do Trabalho está atuando de forma remota, utilizando os

recursos tecnológicos disponíveis para minimizar os efeitos do isolamento e do distanciamento social

recomendados pelas autoridades e pelas organizações de saúde do Brasil e do mundo com o intuito de

encontrar de forma coletiva soluções criativas e que atenda às necessidades de todos.

Nesse momento, temos a certeza de que a conciliação é um dos

mecanismos mais importantes de abreviação da duração do processo e distribuição de renda, favorecendo

o planejamento empresarial e a saúde financeira das famílias.

Pensando nisso é que nos disponibilizamos para a realização de

audiências telepresenciais, por meio do sistema CISCO WEBEX, que facilitará especialmente o diálogo

entre a advocacia e a magistratura na construção de soluções pacíficas e conciliatórias nos processos

existentes e futuros e incluímos o presente processo na pauta de audiências telepresenciais do dia 25/05

/2020 às 14h30.

O uso da ferramenta de videoconferência é simples e está disponível para

utilização em celular, tablet e computador.

A fim de possibilitar a efetiva participação, a(s) parte(s) e advogado(s),

deverão seguir o seguinte tutorial básico:

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 20051308335695000000008887824
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1) não há necessidade de baixar programas, a parte e o advogado deverão

acessar o link  https://cnj.webex.com/cnj/j.php?MTID=m74be2debc86e61ed3ead64621aa708de no dia e

horário indicado.

2) ao acessar o link e ingressar no ambiente virtual da audiência deverão

lembrar de habilitar câmera e áudio a fim de que sua participação possa ser o mais próximo possível do

que ocorre em uma audiência presencial.

3) para facilitar disponibilizamos um tutorial elaborado pela EJUD10, que

poderá ser acessado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=q-S19oEzKTg

Lembramos que a participação de todos é fundamental. As partes poderão

ser representadas por seus advogados, caso tenham alguma dificuldade de acesso e exista procuração

com poderes específicos para conciliar, transigir e formalizar o acordo.

Contamos com a essencial colaboração de todos e nos colocamos à inteira

disposição (cejusc.bsb@trt10.jus.br e 61-99125-4099) para encontrarmos os melhores caminhos e

soluções, multiplicando a possibilidade de voltarmos o mais brevemente àquele aperto de mão que

costumeiramente sela o acordo judicial.

Publique-se.

Brasília-DF, 13 de Maio de 2020.

 

ROBERTA DE MELO CARVALHO
Juiz do Trabalho Coordenador do CEJUSC-JT
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Gabinete CEJUSC-JT 2º grau
ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO 
PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO

 

Vistos.

Re-ratifico o despacho anterior, de 06 de maio de 2020, para que, em

havendo composição, o termo de acordo possa ser havido como já homologado pelos Exmos. Srs. Juízes

indicados, servindo a presente decisão como cooperação judiciária e a título de auxílio direto dos

referidos magistrados ao Relator, a teor dos artigos 67 a 69 do CPC, devendo, de todo modo,

posteriormente retornarem os autos a este Relator para o exame da eventual declaração de

prejudicialidade do recurso interposto pela CEF.

Dispensada a publicação, servindo a decisão como carta de ordem aos

magistrados envolvidos na conciliação em segundo grau.

Brasília, 18/05/2020.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Relator

 

Brasília-DF, 18 de Maio de 2020.

 

ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA
Presidente
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CEJUSC-JT 2º GRAU

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000059-10.2016.5.10.0006

 

Em 25 de maio de 2020, na sala telepresencial de sessões do CEJUSC-JT 2º GRAU/DF, sob
a direção dos Exmos. Juizes ROBERTA DE MELO CARVALHO, coordenadora do CEJUSC BRASILIA e
MÁRCIO ROBERTO ANDRADE BRITO, supervisor do CEJUSC BRASILIA realizou-se audiência
relativa a Recurso Ordinário Trabalhista número 0000059-10.2016.5.10.0006 ajuizada por CAIXA
ECONOMICA FEDERAL em face de FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL
DA CEF.

Às 14h30min, aberta a audiência, as partes e advogados ingressaram espontaneamente por
meio do link fornecido.

Audiência aberta em decorrência de Termo de Cooperação Judiciária firmado entre o Centro
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT de 1º Grau – Foro de Brasília
– TRT da 10ª Região, juízo cooperante, e Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas – CEJUSC-JT de 2º Grau – TRT da 3ª Região, juízo cooperado.

O Juízo Cooperado solicitou a realização de tentativa de conciliação com a Caixa Econômica
Federal nos autos da Ação Civil Pública – ACP 0000059-10.2016.5.10.0006, julgada em sede de
primeira instância, com recurso distribuído para a Colenda 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região (Relator Desembargador Alexandre Nery), considerando que eventual conciliação
naqueles autos teria abrangência nacional, acaso ultimada, podendo atingir também o objeto das ações
trabalhistas individuais propostas e em tramitação perante o TRT da 3ª Região.

Os presentes autos eletrônicos foram deslocados ao CEJUSC/Brasília para busca de solução
direta entre as partes envolvidas por determinação do Desembargador Relator Alexandre Nery de
Oliveira (id c0b0d7b), com carta de ordem para homologação (id e97c6ba).

PRESENÇAS

Presente o advogado da Caixa Econômica Federal, Dr(a). DIEGO CAMPOS GOES
COELHO , OAB nº 21.047/PE.

Presente o preposto do(a) recorrido(s) FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES
DO PESSOAL DA CEF, Sr(a). Sergio Hiroshi Takemoto, CPF 010.781.018-25, acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). Lais Lima Muylaert Carrano, OAB nº 0031189/DF.

Presente o preposto do(a) recorrido(s) CONFEDERACAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, Sr(a). Fabiana Uehara Proscholdt, acompanhado(a) do
(a) advogado(a), Dr(a). Lais Lima Muylaert Carrano, OAB nº 0031189/DF, que juntará
substabelecimento no prazo de 05 dias.

Presente a Representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora Renata Coelho,
matrícula nº 575-4.

Presente, como terceiro interessado, o advogado Dr Renato Bretas Ribeiro, OAB nº 52.752
/DF, que representa diversos aprovados de concursos públicos em ações individuais.

Presente, como terceiro interessado, o advogado Dr Gabriel Eustáquio Maia da Silva, OAB nº
143119/MG, que representa diversos aprovados de concursos públicos em ações individuais.
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Presentes, ainda, diversos interessados no tema,inclusive aprovados no concurso público, que
participaram, na sala telepresencial, como ouvintes.

TRATATIVAS

Com ampla e plena concordância das partes para que a audiência fosse instalada e
concretizada nesta data, foi realizada a declaração de abertura pelas servidoras mediadoras Renata Mafra
Ribeiro e Maria Rosa Manzolillo Sautchuk sobre as regras a serem utilizadas na presente sessão, com as
quais todos concordaram e declararam expressamente o consentimento com o procedimento virtual, em
observância ao artigo 190 do Código de Processo Civil (CPC).

O juiz MÁRCIO ROBERTO ANDRADE BRITO registra que o presente ato descortina um
novo cenário para o Poder Judiciário por reunir dois importantes princípios: a busca da solução
conciliatória dos conflitos judiciais e a cooperação judiciária, além de propiciar o fortalecimento
institucional do judiciário com a sociedade, macrodesafio da estratégia do CNJ para o período 2021 a
2026. A realização de audiências telepresenciais, fomentada e acelerada em razão da pandemia da
COVID19, é sem dúvida uma inovação que atende ao Plano Estratégico da Justiça do Trabalho em vigor
e nos coloca a todos e todas numa perspectiva futurista, alinhada com o pensamento de Richard Sennett
de que somos hoje um arquipélago de ilhas interligadas em rede, mas à velocidade da luz, graças às
modernas tecnologias. É por isso que, a despeito do resultado da negociação, os ganhos desta audiência
são evidentes e se revestem de grande simbologia.

Dada à palavra ao advogado da CEF, Dr. DIEGO CAMPOS GOES COELHO, este
mencionou não haver possibilidade de conciliação neste momento em razão do tema prejudicial
relacionado à competência desta Justiça Especializada.

A Procuradora do Trabalho enalteceu a tentativa conciliatória, embora entenda o momento
processual já relatado em razão da decisão do STF. Registrou que o Ministério Público sempre esteve
aberto ao diálogo e fomentou a mediação e a solução ainda na fase pré-processual, o que se manteve
mesmo após a judicialização e, ainda, também com o processo no segundo grau de jurisdição, em várias
rodadas de negociação com a ré na PRT.

Dada à palavra à Dra. Laís, ela fez o histórico do julgamento junto ao Supremo Tribunal
Federal. Ressaltou o artigo 611-A da CLT e conclamou às partes à continuidade da negociação para que
resolvam de maneira autocompositiva. A advogada trouxe ainda alguns dados referentes ao número de
atendimentos em razão da pandemia. Registra, ainda, os agradecimentos ao MPT pelo ajuizamento da
ação e a possibilidade de continuar as tratativas, judicialmemte e/ou por negociação coletiva.

A Procuradora do Trabalho afirma que entende a preliminar arguida pela ré, diante do novo
cenário jurídico, que torna precária a possibilidade de acordo no atual estágio, sem a segurança jurídica
necessária, nestes autos.

O MPT segue a disposição e fará o possível para concretizar os direitos. todavia, agora,
ressalta a existência de novas questões a serem consideradas até para segurança jurídica de acordo que
venha a ser concretizado.

O advogado Dr Renato Bretas Ribeiro, representante de alguns aprovados no concurso
público, pediu a palavra e questionou se a CEF estaria disposta a realizar algum acordo nas ações
individuais, em razão das demissões que vêm ocorrendo e que ainda podem ocorrer. Ressaltou ainda que,
diante das grandes demandas oriundas da pandemia, houve o aumento das atribuições e redução do
quadro e que a contratação destes aprovados. Ressalvou que o acordo em ações individuais (em razão das
demissões que vêm ocorrendo em razão do Tema 992) consiste em questão paralela, pontual, mas que
não pode ser desprezada pelo banco. Em sua visão, sob hipótese alguma isto afastaria a premente
necessidade de um acordo (amplo) pela CEF quanto ao concurso em questão, em razão da clara
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necessidade de um acréscimo significativo de empregados em seu quadro de pessoal, tendo em vista o
déficit de mais de 17 mil empregados nos últimos anos e em razão do cenário caótico que tem sido visto
no pagamento do Auxílio Emergencial (o que ocorre, evidentemente, pela carência de mão obra).

O senhor Sérgio Hiroshi Takemoto, pediu a palavra para reforçar a fala do Dr Renato,
enfatizando que há anos a Caixa diminui o número de contratações, mesmo diante do aumento do volume
de trabalho e do crescente aumento dos lucros do Banco. Ressaltou, ainda, a pauta das entidades sindicais
por mais contratações, e que não observou, nos ultimos anos, disposição por parte da Caixa no sentido de
negociar e compor soluções.

O advogado da Caixa, Dr DIEGO CAMPOS GOES COELHO afirmou que a CEF sempre
esteve a disposição para negociação coletiva pelos meios adequados e que percebe a possibilidade de
manter o canal de comunicação, independentemente do processo judicial que prosseguirá.

A senhora Fabiana Uehara Proscholdt, ressaltou o cenário caótico da CEF frente ao déficit de
empregados e considerando as contratações, que não se efetivaram de maneira proporcional aos
desligamentos. Mencionou ainda que CONTRAF encaminhou vários oficios à CEF solicitando a
contratação dos candidatos constante no cadastro reserva e/ou também os com ações individuais em
curso.

A Juíza Roberta agradeceu a presença e participação dos envolvidos e dos ouvintes, afirmou
que o diálogo desta tarde foi frutífero e que poderá nortear o jurídico da CEF quanto à estratégia a ser
desenvolvida seja em âmbito processual ou extraprocessual. Salienta que o encontro de necessidades
convergentes e consulta aos órgãos de controle para a resolução adequada desta disputa, bem como a
negociação coletiva com entidades sindicais e Ministério Público poderá ser o caminho para a construção
coletiva da decisão com maior efetividade, legitimidade e celeridade.

Determino ao NUASC que encaminhe cópia da presente ata, por email, ao Centro Judiciário
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 2º grau, para ciência, com nossos agradecimentos
pelo termo de cooperação judiciária firmado.

Retornem-se os autos à origem com o registro de agradecimento ao Desembargador Relator
Alexandre Nery de Oliveira pela confiança depositada nesta unidade para a condução da presente
tentativa conciliatória.

Audiência encerrada às 16h30min.

 

ROBERTA DE MELO CARVALHO

Juíza do Trabalho

 

Ata redigida por Maria Rosa Manzolillo Sautchuk, Secretária de Audiência.

As partes e seus patronos estão dispensadas de assinar a ata e reconhecem o inteiro teor dodocumento.
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

 Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006

 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 

CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 

FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

 

Vistos.

LUCIANA DA SILVEIRA PITANGA requer seja admitida como assistente litisconsorcial do polo 

ativo da demanda proposta.

 

Assim decidi à fl. 2.082:

 

"Vistos.

Conquanto ainda sobrestado o processo em razão de comando exarado pelo c. Supremo 

Tribunal Federal, percebo haver petições pendentes de exame no plano meramente 

processual, em que candidatos se apresentam como interessados e buscam ser 
, pelo que, para que não se alegue a omissão deste admitidos como litisconsortes

Relator, e considerando que a questão não extravasa ao exame do tema sobrestado pelo 

Excelso Pretório, analiso as petições pendentes.

Ocorre que o litisconsórcio envolve coatuação, resultando que apenas pode assumir tal 

condição quem possa igualmente ser parte, pelo que, em relação ao polo ativo da 

demanda coletiva, o litisconsórcio ativo apenas se pode configurar entre legitimados para a 

ação coletiva, indicados pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC, não por menos a razão da 

delimitação havida no artigo 5º, § 2º, da LACP, resultando na leitura restrita do artigo 94 do 
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CDC em razão do respectivo artigo 92, sem prejuízo doutros efeitos pertinentes às 

execuções e a inexistência de litispendência ou coisa julgada entre ações individuais e 

coletivas, a par da necessidade de eventual suspensão da demanda coletiva para posterior 

habilitação de beneficiário.

Observo, assim, que a condição de litisconsorte ativo não se confunde, em sendo depois 

beneficiários de eventual sentença favorável, com a habilitação à execução eventual do 

título que lhes possa favorecer, assim para a execução individual de sentença coletiva, se 

for o caso, sem prejuízo de execução coletiva da sentença coletiva, efeito que também não 

se confunde, quando autores de demandas individuais, com a assunção de efeitos em 

razão de suspensão do processo individual, assim para permitir a regular habilitação em 

razão de eventual sentença coletiva favorável.

No caso, portanto, os requerentes não alcançam tal condição de litisconsortes ativos, pelo 

que INDEFIRO OS PEDIDOS formulados por RAFAEL TAVARES GOMES e RODRIGO 

TAVARES GOMES (fls. 1938/1941) e por ÁTILUS BECKER DE VASCONCELOS 

LITRENTO (fls. 2001/2003), ao instante em que, observando equívoco anterior, revogo a 

decisão de fls. 1905 e 1913/1914, para igualmente passar a INDEFERIR O PEDIDO 

formulado por ANA PAULA TORRES DE ARRUDA LEÃO COELHO, ANA CLÁUDIA LEÃO 

SOUZA, ANDREIA KALINE SILVA DE ANDRADE, BRUNO MAGNO DE SOUZA GOMES, 

JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI. FABRICIANO BELMIRO DO NASCIMENTO 

SILVA e KEYLA GRECO CRONEMBERGER, restando, ainda, prejudicado o pedido 

similiar de WESLEY HENRIQUE SILVA (fl. 2046), por assim desistido (fl. 2058). 

Por consequência, devem ser excluídos da autuação os nomes dos candidatos antes 

admitidos às fls. 1905 e 1913/1914.

Publique-se para mera ciência e, após cumprido o comando indicado, retornem os autos ao 

sobrestamento, no aguardo da decisão final acerca da questão competencial pelo c. STF.

Brasília, 04/11/2019.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Relator"

 

Destarte,  o pedido de assistência litisconsorcial requerido por LUCIANA DA SILVEIRA indefiro

PITANGA.

Brasília-DF, 29 de setembro de 2020.
ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA

Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

 Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006

 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 

CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 

FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

Vistos.

FELIPE RAMOS BORGES DE AMURIM requer seja admitido como terceiro interessado do polo

ativo da demanda proposta.

 

Assim decidi à fl. 2.082:

 

"Vistos.

Conquanto ainda sobrestado o processo em razão de comando exarado pelo c. Supremo

Tribunal Federal, percebo haver petições pendentes de exame no plano meramente

processual, em que candidatos se apresentam como interessados e buscam ser
, pelo que, para que não se alegue a omissão desteadmitidos como litisconsortes

Relator, e considerando que a questão não extravasa ao exame do tema sobrestado pelo

Excelso Pretório, analiso as petições pendentes.

Ocorre que o litisconsórcio envolve coatuação, resultando que apenas pode assumir tal

condição quem possa igualmente ser parte, pelo que, em relação ao polo ativo da

demanda coletiva, o litisconsórcio ativo apenas se pode configurar entre legitimados para a

ação coletiva, indicados pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC, não por menos a razão da

delimitação havida no artigo 5º, § 2º, da LACP, resultando na leitura restrita do artigo 94 do

CDC em razão do respectivo artigo 92, sem prejuízo doutros efeitos pertinentes às

execuções e a inexistência de litispendência ou coisa julgada entre ações individuais e

coletivas, a par da necessidade de eventual suspensão da demanda coletiva para posterior

habilitação de beneficiário.
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Observo, assim, que a condição de litisconsorte ativo não se confunde, em sendo depois

beneficiários de eventual sentença favorável, com a habilitação à execução eventual do

título que lhes possa favorecer, assim para a execução individual de sentença coletiva, se

for o caso, sem prejuízo de execução coletiva da sentença coletiva, efeito que também não

se confunde, quando autores de demandas individuais, com a assunção de efeitos em

razão de suspensão do processo individual, assim para permitir a regular habilitação em

razão de eventual sentença coletiva favorável.

No caso, portanto, os requerentes não alcançam tal condição de litisconsortes ativos, pelo

que INDEFIRO OS PEDIDOS formulados por RAFAEL TAVARES GOMES e RODRIGO

TAVARES GOMES (fls. 1938/1941) e por ÁTILUS BECKER DE VASCONCELOS

LITRENTO (fls. 2001/2003), ao instante em que, observando equívoco anterior, revogo a

decisão de fls. 1905 e 1913/1914, para igualmente passar a INDEFERIR O PEDIDO

formulado por ANA PAULA TORRES DE ARRUDA LEÃO COELHO, ANA CLÁUDIA LEÃO

SOUZA, ANDREIA KALINE SILVA DE ANDRADE, BRUNO MAGNO DE SOUZA GOMES,

JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI. FABRICIANO BELMIRO DO NASCIMENTO

SILVA e KEYLA GRECO CRONEMBERGER, restando, ainda, prejudicado o pedido

similiar de WESLEY HENRIQUE SILVA (fl. 2046), por assim desistido (fl. 2058). 

Por consequência, devem ser excluídos da autuação os nomes dos candidatos antes

admitidos às fls. 1905 e 1913/1914.

Publique-se para mera ciência e, após cumprido o comando indicado, retornem os autos ao

sobrestamento, no aguardo da decisão final acerca da questão competencial pelo c. STF.

Brasília, 04/11/2019.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA - Relator"

 

Destarte,  o pedido de admissão como terceiro interessado realizado por FELIPEindefiro

RAMOS BORGES DE AMURIM.

Publique-se para mera ciência.

Brasília-DF, 12 de outubro de 2020.
ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA

Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

 Gabinete Desembargador Alexandre Nery de Oliveira

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006

 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 

CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 

FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

Vistos.

 

A Defensoria Pública da União requer ingresso no feito como .Amicus Curiae

 

A Lei confere à Defensoria Pública a legitimação para a propositura da Ação Civil Pública (Art. 5º, 

inciso II da Lei 7.347/1985). Ademais, a defensoria possui representatividade adequada para 

figurar na defesa de direitos metaindividuais ou coletivos  como os presentes nessa stricto sensu

demanda (art. 138/CPC).

 

Logo, sob ressalvas da questão competencial,  o pedido de admissão como defiro Amicus Curiae 

ealizado pela Defensoria Pública.r

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA

Desembargador do Trabalho
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EMENTA

"PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA MATERIAL:
REJEIÇÃO ANTE EFEITOS MODULATÓRIOS ENUNCIADOS
PELO STF NO EXAME DO TEMA 992 DE REPERCUSSÃO GERAL. 
O STF esclareceu os aspectos temporais da nova jurisprudência,
modulando efeitos, no sentido de que 'Compete à Justiça Comum
processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de
seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face
da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que
adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a
sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018,
situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a
competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.' No caso sob
exame, a sentença recorrida foi proferida em 06/10/2016, pelo que a

."competência, excepcionalmente, é da Justiça do Trabalho
(Desembargador Alexandre Nery de Oliveira). "PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL PARCIAL: INEXISTÊNCIA DE
TEMA IMPRÓPRIO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO

 Não emerge a incompetência funcional suscitada, porqueGRAU.
inerente ao Juízo do Trabalho o exame de normas coletivas e
eventualmente o resguardo ao que nelas contido, como no caso, em que o
fundamento da inobservância a limites convencionais foi expressamente

" (Desembargador Alexandre Nery dedelimitado na petição inicial.
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Oliveira). "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO: CASO DE DEFESA DE INTERESSES

 A discussãoDIFUSOS: ATUAÇÃO REGULAR DO "PARQUET".
envolve interesses difusos de candidatos em razão de alegada preterição
massiva por parte da empresa estatal, assim com distinção coletiva,
emergindo, restando, portanto, regular a atuação ministerial em nome de
candidatos aprovados indistintos, inclusive sob a premissa de assim
resguardar o ordenamento constitucional e legal pátrio, exercício próprio

 (Desembargador Alexandree decorrente da condição de fiscal da lei"
Nery de Oliveira). "PRELIMINAR DE NULIDADE POR

 A exordial invoca expressamente,JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
na causa de pedir, discussões acerca de norma convencional e de
quantitativo mínimo para contratação, sendo inerente ao exame do
pedido formulado de que a empresa estatal procedesse ao
dimensionamento das necessidades e à convocação de aprovados, não
havendo julgamento além ou fora dos limites do postulado pela parte

." (Desembargador Alexandre Nery de Oliveira).Autora "PRELIMINAR
 ADE NULIDADE POR EXAME DE MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.

exordial invoca a inconstitucionalidade ou ilegalidade, quando menos,
dos cadastros reservas e assim compreende, inclusive à luz do contido em
cláusula convencional, que por isso haveria perversão na realização de
constantes certames sem o prévio esgotamento da convocação dos
candidatos aprovados e classificados, buscando assim que a classificação
para o cadastro reserva seja havida como própria e não para mera
espera. Mas não há, com efeito, qualquer linha acerca de terceirização
ilegal para ensejar o chamado dos aprovados que, repita-se, descreve-se
apenas no aspecto da invocada irregularidade do cadastro reserva e não
em preterição geral sob manto de ilegal terceirização das atividades a
que se destinariam os cargos objeto dos certames em discussão. Nesse
efeito, a adoção da fundamentação estranha à lide, não como sustentação
de aspectos da causa, mas como inequívoca causa de pedir para justificar
pedidos deferidos, extrapola o exame da causa segundo os contornos
delimitados por exordial e defesa, que o Juiz ou Tribunal não pode
perverter, sob pena de surpreender a parte com o deferimento ou
indeferimento sob premissa distinta daquelas objeto da pretensão ou da
resistência manifestadas. Não se há, cabe repetir, que obstar o
magistrado a divagar sobre aspectos fáticos ou jurídicos necessários a
elucidar sua convicção no julgar, mas tais divagações, ainda que
periféricas, não podem transparecer como fundamento não invocado
direto ou indiretamente pelas partes, já que ao magistrado não se permite
alterar o fundamento basilar em prol de quaisquer das partes. Nesse
sentido, deve ser glosado o fundamento excedente da sentença, porque
divorciado dos limites da lide, como decorrente da petição inicial e da
contestação apresentadas pelas partes, não emergindo, sequer, cabe
notar, como aspecto tangencial ou de ordem pública que pudesse ser

"descrito de ofício pelo magistrado para sustentar sua decisão.
(Desembargador Alexandre Nery de Oliveira).- CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO
RESERVA. REITERAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSOS
PÚBLICOS.   AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA

 No julgamento do RE 837311/PIMORALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
(repercussão geral) prevaleceu no âmbito do exc. STF a tese jurídica de
que é possível a realização de concurso público para a formação, tão
somente, de cadastro reserva. Porém, tal entendimento não autoriza a
abertura de inúmeros e sequenciais concursos públicos, sem a devida
motivação explícita e comprovada. Nos termos do art. 173 da
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Constituição da República, as empresas públicas sujeitam-se "ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e

" (inciso II); masobrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários
também obedecem aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do  do artigo 37 dacaput
Carta da República, resultando que as empresas públicas devem
obediência aos princípios da administração pública relativamente à
investidura em seus cargos ou em seus empregos públicos. Assim
definido, impõe-se o deferimento dos pleitos formulados pelo Ministério
Público do Trabalho, autor da ação civil pública ajuizada, relativamente à
prorrogação dos prazos de validade dos concursos públicos lançados nos
Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS, até o trânsito em julgado da
presente ação, bem como de que, em caso de abertura de novo edital de
certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados nos certames 001
/2014-NM e 001/2014/NS, resguardando-se, ainda, os direitos dos
empregados admitidos por força da antecipação da tutela deferida na
primeira instância, de permanecerem no cargo.  Recurso da ré conhecido
e parcialmente provido.

RELATÓRIO

O Relatório aprovado em sessão é da lavra do Exmo. Desembargador
Relator:

"Contra a sentença da lavra da Exma. Sra. Juíza Natália Queiroz Cabral
Rodrigues, na MM. 6ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, que rejeitou
preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos exordiais, na
sequência rejeitando embargos de declaração, recorreu a empresa estatal
Ré, recolhendo custas e depósito recursal.

O Ministério Público, a CONTRAF e a FENAE apresentaram
contrarrazões.

Parecer ministerial dispensado na forma regimental.

Indeferi os pedidos de assistência litisconsorcial formulados por
candidatos.

Deferi o pedido de admissão da Defensoria Pública da União como amicus
.curiae

O processo ficou sobrestado ante o tema 992/STF com repercussão geral,
retornando conclusos em razão da decisão do E. Plenário da Suprema
Corte, proferida em sede de embargos declaratórios, que reconheceu ser a
Justiça do Trabalho competente para julgar feitos em que a sentença de
mérito houver sido proferida antes de 06/06/2018.

É o relatório."

FUNDAMENTAÇÃO

(1) ADMISSIBILIDADE:
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O juízo de admissibilidade é aquele apresentado pelo Exmo.

Desembargador Relator:

"O recurso ordinário interposto é tempestivo e regular, assim como as
contrarrazões: ."conheço

 

(2) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA:

Nesta preliminar, prevaleceu o posicionamento do Exmo. Desembargador

Relator:

"A empresa Ré reitera preliminar de incompetência absoluta, invocando
que não havendo relação de emprego constituída, não cabe a atuação da
Justiça do Trabalho.

No voto inicialmente apresentando, assim fundamentei a rejeição da
preliminar:

 

"Com a devida vênia, a jurisprudência já se firmou no sentido de que as
discussões pré-admissionais, sob égide da CLT, atraem a competência da
Justiça do Trabalho.

O descritivo contido no artigo 114, I, da Constituição Federal não se
encerra nas relações de trabalho havidas ou ativas, mas também alcança
aquelas relações potenciais, de modo que cabe à Justiça do Trabalho não
apenas conhecer as causas relativas às controvérsias pertinentes aos atos
da vida do trabalhador e à rescisão contratual, mas também aqueles que
inibem a admissão como empregado, seja à luz do artigo 7º, XXX e XXXI,
da Constituição, mas também à luz do artigo 37 constitucional quando
envolvidas empresas públicas e sociedades de economia mista, à conta da
regra de atração pertinente, a par do descrito no artigo 173, § 1º, II, da
Carta de 1988, com as alterações posteriores.

Há que se notar que o mero fato de ser a Reclamada empresa pública não
permite deduzir afastar a regra de incidência competencial, porque a
discriminação à admissão, sob os enfoques descritos pelo artigo 7º da
Constituição não se duvida estar sob o manto da Justiça do Trabalho,
não havendo qualquer fundamento lógico para que a regra do artigo 37
da Constituição, porque aplicável em especial às empresas públicas e
sociedades de economia mista, pudesse estabelecer, implicitamente, uma
exceção deplorável ao comando do artigo 114 da Carta de 1988,
conforme a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

Cabe notar que os preceitos do artigo 37 da Constituição não se
encerram como de ordem meramente administrativa, porque, desde
quando inscritos na Carta de 1988 e revelados como aplicáveis às
empresas públicas e sociedades de economia mista, adentraram no
campo das relações de emprego público, assim aquelas mantidas por tais
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empresas estatais sob exigências específicas da Constituição Federal,
cujo desvio, ainda que na fase anterior ou de admissão, encontra-se sob a
indelével jurisdição especializada da Justiça do Trabalho.

Repriso o que repito sempre: a Justiça do Trabalho não encontra os
limites da sua competência na Consolidação das Leis do Trabalho, mas
antes apenas tem sua maior revelação na CLT, sem olvidar que a
Constituição não consagra qualquer regra de limitação competencial por
incidência de lei específica, assim podendo a atuação jurisdicional incidir
dentro dos limites pertinentes às relações de trabalho potenciais, ativas
ou encerradas, quanto àquelas podendo examinar desvios ou
discriminação vedados pela Carta Magna ou pela Lei em geral."

 

No entanto, ao examinar o tema 992 de repercussão geral, o c. Supremo
Tribunal Federal entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para
as discussões pré-contratuais para ingresso em empresas estatais, assim os
certames de concurso público, entendendo que a controvérsia se firma em
sede administrativa imprópria à análise de relações de emprego ainda não
constituídas.

Não obstante isso, em sede de embargos de declaração opostos contra o
acórdão em que firmada a tese, a Suprema Corte esclareceu os aspectos
temporais da nova jurisprudência, modulando efeitos:

 

"Compete à Justiça Comumprocessar e julgar controvérsias
relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e
eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta
e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de
contratação de pessoas, salvoquando a sentença de mérito tiver sido

 proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito
 em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça

do Trabalho."

 

No caso sob exame, a sentença recorrida foi proferida em 06/10/2016,
pelo que a competência, excepcionalmente, é da Justiça do Trabalho,
como enunciado pelo c. Supremo Tribunal.

Reafirmo o voto, assim, pela rejeição da preliminar, embora com ajustes
de fundamentação, para, com ressalvas, adotar a linha enunciada pelo c.
Supremo Tribunal Federal no exame do tema 992 de repercussão geral.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta."

 

(3) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL PARCIAL:
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Também nesta preliminar, prevaleceu o posicionamento do Exmo.

Desembargador Relator:

"Invoca a Recorrente a incompetência funcional do MM. Juízo de origem
para asseverar o cumprimento de cláusula convencional.

Com a devida vênia, não emerge a incompetência suscitada, porque
inerente ao Juízo do Trabalho o exame de normas coletivas e
eventualmente o resguardo ao que nelas contido, como no caso, em que o
fundamento da inobservância a limites convencionais foi expressamente
delimitado na petição inicial formulada pelo Ministério Público, pelo que r
ejeito a preliminar de incompetência funcional."

 

(4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Nesta preliminar, prevaleceu o posicionamento do Exmo. Desembargador

Relator:

"A empresa Ra vênia, a discussão envolve interesses difusos de
candidatos em razão de alegada preterição massiva por parte da empresa
estatal, assim com distinção coletiva, emergindo, restando, portanto,
regular a atuação ministerial em nome de candidatos aprovados
indistintos, inclusive sob a premissa de assim resguardar o ordenamento
constitucional e legal pátrio, exercício próprio e decorrente da condição

  de fiscal da lei, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa."

 

(5) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE

REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL:

Nesta preliminar, prevaleceu o posicionamento do Exmo. Desembargador

Relator:

A empresa Ré alega que a decisão recorrida padece de omissões e
contradições que persistiram a par de opostos embargos de declaração à
sentença, pelo que nula.

Com a devida vênia, o amplo efeito devolutivo dos apelos emerge ainda
mais nítido na sistemática do novo Código de Processo Civil, como
resulta do contido no respectivo artigo 1013, §§ 3º, III e IV, pelo que não
emergeria nulidade para retorno à origem, mas adentramento, pelo próprio
Tribunal, na seara eventualmente omitida ou desfundamentada.

No caso, contudo, as discussões envolvem apenas a compreensão do
exame fático-jurídico empreendido pelo Juízo de origem, cabendo notar
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que o magistrado não está compelido a responder a todas as teses e
questões postas pelas partes, se e desde que manifeste a decisão, nos
limites da lide, com delineamento das razões de sua convicção.

Não se percebem, portanto, os vícios indicados, pelo que rejeito a
preliminar de nulidade."

 

(6) PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO "EXTRA

PETITA":

Nesta preliminar, também, prevaleceu o posicionamento do Exmo.

Desembargador Relator:

"A empresa Ré alega que a decisão recorrida enunciou condenação em
objeto não constante da petição inicial, assim a determinação de que fosse
apresentado estudo dimensionado do quadro de pessoal com indicativo
das reais necessidades de contratação, em seguida promovendo a
convocação, para fins de admissão, de todos os trabalhadores aprovados
nos concursos públicos examinados, observado o mínimo de 2000 (dois
mil) novos empregados, conforme cláusula 50ª da CCT, enquanto, no
compreender da Recorrente, não houve qualquer postulação de número
mínimo nem há invocação alguma ao normativo coletivo.

Com a devida vênia, a exordial invoca expressamente a cláusula
convencional referida e o quantitativo mínimo, na causa de pedir, sendo
inerente ao exame do pedido posteriormente formulado de que a empresa
procedesse ao dimensionamento das necessidades e à convocação de
aprovados, não havendo julgamento além ou fora dos limites do postulado
pela parte Autora, pelo que rejeito a preliminar de nulidade."

 

(7) PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXAME DE MATÉRIA

ALHEIA À LIDE:

Nesta preliminar, prevaleceu o posicionamento do Exmo. Desembargador

Relator:

"A empresa Ré, ainda sob outro enfoque, invoca nulidade por ofensa ao
devido processo legal, sob premissa de ter sido examinada na sentença
matéria estranha à discutida nos autos, assim a terceirização de atividades.

Com razão, no particular.

A exordial invoca a inconstitucionalidade ou ilegalidade, quando menos,
dos cadastros reservas e assim compreende, inclusive à luz do contido em
cláusula convencional, que por isso haveria perversão na realização de
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constantes certames sem o prévio esgotamento da convocação dos
candidatos aprovados e classificados, buscando assim que a classificação
para o cadastro reserva seja havida como própria e não para mera espera.

Mas não há, com efeito, qualquer linha acerca de terceirização ilegal para
ensejar o chamado dos aprovados que, repita-se, descreve-se apenas no
aspecto da invocada irregularidade do cadastro reserva e não em
preterição geral sob manto de ilegal terceirização das atividades a que se
destinariam os cargos objeto dos certames em discussão.

Nesse efeito, a adoção da fundamentação estranha à lide, não como
sustentação de aspectos da causa, mas como inequívoca causa de pedir
para justificar pedidos deferidos, extrapola o exame da causa segundo os
contornos delimitados por exordial e defesa, que o Juiz ou Tribunal, com
a devida vênia, não pode perverter, sob pena de surpreender a parte com o
deferimento ou indeferimento sob premissa distinta daquelas objeto da
pretensão ou da resistência manifestadas.

Não se há, cabe repetir, que obstar o magistrado a divagar sobre aspectos
fáticos ou jurídicos necessários a elucidar sua convicção no julgar, mas
tais divagações, ainda que periféricas, não podem transparecer como
fundamento não invocado direto ou indiretamente pelas partes, já que ao
magistrado não se permite alterar o fundamento basilar em prol de
quaisquer das partes.

Nesse sentido, deve ser glosado o fundamento excedente da sentença,
porque divorciado dos limites da lide, como decorrente da petição inicial e
da contestação apresentadas pelas partes, não emergindo, sequer, cabe
notar, como aspecto tangencial ou de ordem pública que pudesse ser
descrito de ofício pelo magistrado para sustentar sua decisão, pelo que aco
lho a preliminar para excluir da sentença o exame de terceirização,
por ser objeto estranho à lide."

 

(8) MÉRITO:

A maioria do Colegiado acompanhou meu posicionamento, abaixo

expresso.

De início, faço o registro de que o Exmo. Desembargador João Amílcar

suscitou questão de ordem, no sentido de que a sentença teria sido proferia além do que fora pedido pelo

Ministério Público do Trabalho.

À leitura da petição inicial, vejo que o pedido formulado pelo autor está

assim redigido:
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"a) Seja determinada a PRORROGAÇÃO indefinida dos prazos de
validade dos concursos públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-
NS), até o trânsito em julgado da presente ação;

b) Seja determinado à ré que, desde já, não realize novos certames que
tenham a figura exclusiva do cadastro de reserva, ou que contenham
número irrisório de vagas não correspondente à real demanda do banco no
momento da publicação do edital.

c) Em caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada a
prioridades dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS

d) Sejam confirmados os pedidos de letras "a", "b" e "c" da peça
vestibular;

e) Seja o banco réu condenado a, doravante, fazer constar em seus editais,
obrigatoriamente, o quantitativo de vagas disponíveis aos candidatos e
que corresponda à real necessidade de mão-de-obra ao tempo da abertura
do certame, sem prejuízo de cadastro de reserva adicional, desde que bem
dimensionado, ou seja, que represente número compatível ou aproximado
da expectativa do banco em nomear candidatos dentro do prazo de
validade dos certames;

f) Seja o banco réu condenado a, em relação aos Editais nº 001/2014/NM
e 001/2014/NS estabelecer dimensionamento real do quadro de vagas hoje
efetivamente disponíveis, devendo apresentar em Juízo, no prazo máximo
de 90 dias, estudo que contemple a completa avaliação das vagas a serem
providas, de modo a obedecer a ordem classificatória estabelecida em tais
Editais e, finalmente, a convocar os candidatos aprovados, obedecendo
estritamente à ordem classificatória e o limite verificado pelo estudo a ser
apresentado em Juízo, que deve contemplar a real necessidade de mão-de-
obra do banco." (fls. 14 e 15 do PDF).

 

A juíza da instância percorrida antecipou, parcialmente, os efeitos da

tutela final para determinar "a) a SUSPENSÃO DO TERMO FINAL de validade dos concursos públicos

regidos pelos Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS, com a sua consequente prorrogação até o

trânsito em julgado da presente ação, além da observância de prioridade dos aprovados nos referidos

certames na ocasião de realização de novo concurso público; b) que a ré, CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, SE ABSTENHA de realizar novos certames que tenham a figura exclusiva do cadastro de

reserva, ou que contenham número irrisório de vagas não correspondente à real demanda do banco no

" (fl. 167).momento da publicação do edital;

Em sentença, a juíza confirmou a antecipação da tutela e julgou

procedentes os pedidos do autor, "para que a reclamada apresente, no prazo de 6 (seis) meses, um

estudo de dimensionamento do seu quadro de pessoal, com indicativo das reais necessidades de

contratações, baseados nos cargos indicados nos editais mencionados nesta decisão e publicados em
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2014; e, em seguida, promova a convocação, para fins de admissão de todos os trabalhadores

aprovados nos concursos públicos mencionados nesta decisão, - observada a cláusula 50 da CCT, ou

seja, no mínimo 2.000 (dois mil) novos empregados, seja técnico bancária, seja da carreira profissional

".- considerado o quadro de pessoal da época da confecção da referida cláusula convencional (2014)

Além disso, a juíza registrou na sentença que "ratifico que os pedidos iniciais, elencados às letras "a" a

". Ainda, arbitrou multa no"f" da inicial são julgados procedentes, nos termos delineados nesta decisão

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) caso a reclamada não apresente o plano de trabalho para

efetivar as contratações no prazo estipulado nesta decisão.

Pela comparação entre o que consta do rol dos pedidos e do que foi

deferido, salvo melhor juízo, entendo que de fato houve julgamento , pois pela leitura do rolultra petita

dos pedidos conclui-se que o MPT não pede a condenação da CEF a contratar 2.000 empregados. Os

pleitos são todos "para o futuro" e o mais "imediato" deles seria o da alínea "f", no sentido de obrigar a

CEF "a convocar os candidatos aprovados, obedecendo estritamente à ordem classificatória e o limite

verificado pelo estudo a ser apresentado em Juízo, que deve contemplar a real necessidade de mão-de-

" (fl. 15)obra do banco

Desta feita, acompanhei a questão de ordem suscitada por entender que a

sentença recorrida merece reparos, para que seja decotada a condenação proferida além do que foi

postulado pelo Ministério Público do Trabalho.

Feito tal ajuste, prossigo na análise do tema de fundo.

Diz o art. 37 da Constituição da República,  que "caput, 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

". Os incisos II e V, parte final, respectivamente, estabelecem que "eficiência [...] a investidura em cargo

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas

".as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

Nos termos do art. 173 da Constituição da República, as empresas

públicas sujeitam-se "ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e

" (inciso II); mas também obedecem aos princípiosobrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como já citado, ou seja, as empresas

públicas devem obediência aos princípios da administração pública relativamente à investidura em seus

cargos ou em seus empregos públicos.
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Conforme sabido, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública de

direito privado e com patrimônio eminentemente público, integrante da administração pública indireta.

Por isso, com vistas a embasar este acórdão, efetuei pesquisa relacionada ao quantitativo de admissões e

desligamentos dos empregados da CEF, certo de que tal resultado seria alcançado por força da Lei nº

12.527/2011 que regula, basicamente, o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no

inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Porém, encontrei o Parecer nº 634 de 23.2.2016, elaborado pela Ouvidoria-

Geral da União no âmbito dos pedidos de informação nº 99902.004486/2015-43 e nº 99902.004559/2015-

05 direcionados à CEF, no qual se fundamentou que "em função de possuir personalidade jurídica de

direito privado e de eminentemente explorar atividades de natureza econômica - o que a coloca como

competidora de seus pares privados no mercado financeiro -, a Caixa não se submete integralmente aos

ditames da Lei de Acesso a Informação. As exceções à eficácia do texto legal mencionado sobre as

informações, documentos e dados produzidos ou custodiados pela empresa estatal estão previstas no

"Decreto nº 7.724/12, que o regulamentou, e fundamentam-se na própria Constituição Federal.

Fundamentou-se, mais, que "Verificando-se os precedentes mais atuais,

relacionados a julgamentos de processos administrativos no âmbito da Lei nº 12.527/11, percebe-se que

o entendimento da Caixa Econômica Federal sobre o caráter estratégico das informações sobre

admissões e desligamentos de seus empregados, discriminados por polo de atuação, é esposado por esta

"CGU.

Ao final, concluiu-se no parecer que "De todo o exposto, acata-se o

argumento do recorrido e opina-se pelo conhecimento dos recursos em tela, e, no mérito, pelo

desprovimento dos mesmos, visto entender que as solicitações em grau de recurso à CGU possuem como

objeto informações de natureza sensível ao Banco e que a sua divulgação poderia, dessa maneira,

"causar prejuízo às suas atividades comerciais.

Desta feita, considerando a impossibilidade de colher dados oficiais sobre

o ponto de pesquisa, e considerando que não logrei encontrar outro material no âmbito daquela

Controladoria em sentido contrário ao esposado acima, lancei mão de notícias midiáticas para alcançar

informações que reputo importantes ao julgamento desta ação civil pública.

Segundo informações prestadas pela mídia em fevereiro/2017, ocasião em

que CEF tinha em seus quadros cerca de 95 mil funcionários, a instituição abriu programa de demissão

voluntária para até 10.000 funcionários com o objetivo de reduzir custos. A medida adotada intentou
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assemelhar postura agressiva da redução de gastos, tal qual as adotadas pelas demais instituições do setor

financeiro (http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856271-caixa-economica-lanca-pdv-para-

ate-10-mil-funcionarios.shtml).

Ainda, segundo fonte da mesma natureza, em fevereiro de 2018 a CEF

anunciou a segunda etapa do programa de demissão voluntária, prevendo a adesão máxima de 2.964

funcionários com o fito de "ajustar a estrutura ao cenário competitivo e econômico atual, buscando mais

" e obter economia anual de aproximadamente R$ 500 milhões a partir de dezembroeficiência do banco

do corrente ano (https://g1.globo.com/economia/noticia/caixa-abre-novo-plano-de-demissao-voluntaria.

ghtml).

Lê-se, ainda, de outra notícia, que "A direção do banco pretende imprimir

uma gestão mais agressiva para reduzir despesas e aumentar a rentabilidade da Caixa, deixando para

."trás a impressão de "terra arrasada" após os casos envolvendo suspeitas de corrupção na instituição

(http://www.valor.com.br/brasil/5287329/caixa-lanca-novo-programa-de-demissao-ate-marco)

A instituição ré, a exemplo dos demais bancos, trilha o caminho da

redução de seu quadro de empregados, embora integre setor de notório estabelecimento de pesadas metas

aos trabalhadores e de grande geração de lucro.

Esse cenário, público e notório, no qual está inserida a instituição ré, não

apenas requer, mas exige a adoção de medidas aptas a imprimir moralidade aos procedimentos eleitos

pela CEF na realização de concursos públicos.

Não é possível considerar que diante do quadro narrado a ré não adote

medidas e parâmetros harmônicos aos princípios constitucionais a que está obrigada, na realização de

concursos públicos. Conforme posto no voto divergente apresentado pelo Exmo. Juiz Convocado

Gilberto "não se admite a uma empresa pública conspirar contra a sociedade, adotando práticas de

contratação de pessoal que atende apenas a fins econômicos, ao promover concursos públicos reiterados

sem compromisso com a contratação de aprovados, visando unicamente o fim financeiro, da

"arrecadação de recursos.

Entendo que, tal como alega o autor da ação civil pública, a reclamada

não observa os princípios constitucionais que devem nortear a atuação da Administração Pública (art. 37,

CRFB/1988), pois ao tempo em que abre sucessivas seleções públicas para contratação de empregados,

também anuncia a intenção de enxugamento de quadro. A ré não adota postura coerente quando promove
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um concurso público e, mesmo antes de findo o prazo de vigência, publica novo edital de certame para,

posteriormente, anunciar medidas redutivas de pessoal. Isso sem contar a discussão paralela sobre a

contratação de mão de obra terceirizada para a execução de tarefas similares.

Ora, se o concurso foi aberto com posterior prorrogação do prazo de

vigência, presume-se a necessidade de se preencherem vagas do quadro de pessoal da Caixa Econômica

Federal, não sendo razoável a promoção de novo concurso posterior.

Embora não comungue do fundamento adotado no voto vencido no

sentido de que "não é a mera formação de cadastro de reserva que estabelece direito à contratação do

", à leitura da decisãocandidato, ainda quando classificado para compor o referido cadastro de espera

proferida nos autos do RE 837311/PI (repercussão geral) pelo exc. STF, realmente constato a prevalência

da tese jurídica de que é possível a realização de concurso público para a formação, tão somente, de

cadastro de reserva:

 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE
O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS
APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO
CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO.
CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E
DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO
CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE.
RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de
o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais,
corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria
Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato
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aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE
598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-
2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração
Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela
sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um
ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas
constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de
modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para
decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos
últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros
aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas
as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito
constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as
vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade,
como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os
cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não
mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de
novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não
caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É
que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital
durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas
razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em
colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração
Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de
um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo
certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária
e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de
aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero
(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à
nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
(RE 598.099);

Número do processo: 0000059-10.2016.5.10.0006
Número do documento: 17052623201074100000002236050

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17052623201074100000002236050
Assinado eletronicamente por: MARIO MACEDO FERNANDES CARON - 04/05/2021 16:01:11 - 1c0d2c3

ID. 1c0d2c3 - Pág. 14

Fls.: 62



ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem
de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a
validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à
nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público,
pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após
expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração
piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de
chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento." (RE 837311,
Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, Dje
de 18.4.2016)

 

Ainda, conforme o acórdão do exc. STF, vejo o estabelecimento da tese

segundo a qual é discricionariedade da Administração prover os cargos segundo sua conveniência com

foco, sempre, no interesse da coletividade.

A partir desta verificação, vejo que não é possível acolher os pedidos

constantes das letras "b", "e" e "f" da petição inicial: não realizar concurso que tenho por objeto

exclusivo a formação de cadastro de reserva ou a oferta de número irrisório de vagas; fazer constar dos

editais, obrigatoriamente, o quantitativo de vagas disponíveis aos candidatos e que corresponda à real

necessidade de mão de obra ao tempo da abertura do certame; caso aberto um novo concurso, que o seu

edital preveja dimensionamento real do quadro de vagas efetivamente disponíveis.

Mas, diante de tudo que foi exposto, impõe-se o provimento apenas

parcial do recurso da CEF para excluir da condenação aquelas determinações que não fizeram parte dos

pedidos da ACP, bem como para, em razão da decisão tomada nos autos do RE 837.311/PI, e com

ressalva de entendimento pessoal, indeferir os pleitos das alíneas "b", "e" e "f".

Quanto aos pleitos das alíneas "a" e "c", não vejo óbice ao seu

deferimento pois, na minha visão, não estariam contrários ao entendimento do STF no sentido de que é

lícita a abertura de concurso público para previsão, apenas, de cadastro de reserva, sem nenhuma menção

a número de vagas. Ademais, o deferimento de tais pleitos mostra-se imprescindível para a garantia do

mínimo de moralidade administrativa na condução de processos seletivos futuros a serem promovidos

pela ré.
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Assim definido, dou parcial provimento ao recurso da CEF para limitar a

condenação ao deferimento dos pleitos de que sejam prorrogados os prazos de validade dos concursos

públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS), até o trânsito em julgado da presente ação, bem

como de que, em caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados

nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS (alíneas "a" e "c" do rol de pedidos). Registro que ficam

resguardados os direitos dos empregados admitidos por força da antecipação da tutela deferida na

primeira instância, de permanecerem no cargo.

Diante do teor desta decisão, embora não mais subsista a multa arbitrada

na sentença para caso a ré não apresente o plano de trabalho para efetivar as contratações, entendo

pertinente mantê-la para caso a CEF não observe o comando derivado da obrigação de fazer acima

deferida (alínea "c"), no mesmo valor fixado na decisão originária.

 

(9) CONCLUSÃO:

Concluindo, conheço o recurso, rejeito as preliminares de incompetência

absoluta da Justiça do Trabalho e de incompetência funcional parcial do Juízo de origem, de

ilegitimidade do Ministério Público e de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por

julgamento "extra petita", acolho a preliminar de nulidade por exame de matéria estranha à lide, assim

expurgando os fundamentos pertinentes, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da CEF para

limitar a condenação ao deferimento dos pleitos de que sejam prorrogados os prazos de validade dos

concursos públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS), até o trânsito em julgado da presente

ação, bem como de que, em caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada a prioridade dos

aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS (alíneas "a" e "c" do rol de pedidos), nos termos

da fundamentação. Mantenho o valor arbitrado à condenação, porquanto compatível com o teor desta

decisão.

É o meu voto.

ACÓRDÃO

Por tais fundamentos,  os integrantes da Egrégia SegundaACORDAM

Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, conforme certidão de julgamento, por

unanimidade, aprovar o relatório, conhecer o recurso, acolher a preliminar de nulidade parcial quanto ao

exame de matéria estranha à lide, rejeitando as demais preliminares e, no mérito, por maioria, dar parcial
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provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, que

redigirá o acórdão. Vencido o Desembargador Relator, que juntará declaração de voto. Ementa aprovada.

Brasília (DF), 07 de abril de 2021 (data do julgamento).

  -DESEMBARGADOR MÁRIO MACEDO FERNANDES CARON

Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto do(a) Des(a). ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA / Desembargador Alexandre Nery de 
Oliveira

EMENTA:

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA MATERIAL: 

REJEIÇÃO ANTE EFEITOS MODULATÓRIOS ENUNCIADOS PELO STF NO EXAME DO 

TEMA 992 DE REPERCUSSÃO GERAL.

O STF esclareceu os aspectos temporais da nova jurisprudência, 

modulando efeitos, no sentido de que "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias 

relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame 

em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista 

de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho 

de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser 

."da Justiça do Trabalho

No caso sob exame, a sentença recorrida foi proferida em 06/10/2016, 

pelo que a competência, excepcionalmente, é da Justiça do Trabalho.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL PARCIAL: 

INEXISTÊNCIA DE TEMA IMPRÓPRIO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO 

GRAU.
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Não emerge a incompetência funcional suscitada, porque inerente ao 

Juízo do Trabalho o exame de normas coletivas e eventualmente o resguardo ao que nelas contido, como 

no caso, em que o fundamento da inobservância a limites convencionais foi expressamente delimitado na 

petição inicial.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO: CASO DE DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS: ATUAÇÃO REGULAR DO 

"PARQUET".

A discussão envolve interesses difusos de candidatos em razão de alegada 

preterição massiva por parte da empresa estatal, assim com distinção coletiva, emergindo, restando, 

portanto, regular a atuação ministerial em nome de candidatos aprovados indistintos, inclusive sob a 

premissa de assim resguardar o ordenamento constitucional e legal pátrio, exercício próprio e decorrente 

da condição de fiscal da lei

- PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO "EXTRA 

PETITA".

A exordial invoca expressamente, na causa de pedir, discussões acerca de 

norma convencional e de quantitativo mínimo para contratação, sendo inerente ao exame do pedido 

formulado de que a empresa estatal procedesse ao dimensionamento das necessidades e à convocação de 

aprovados, não havendo julgamento além ou fora dos limites do postulado pela parte Autora.

- PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXAME DE MATÉRIA 

ESTRANHA À LIDE.

A exordial invoca a inconstitucionalidade ou ilegalidade, quando menos, 

dos cadastros reservas e assim compreende, inclusive à luz do contido em cláusula convencional, que por 

isso haveria perversão na realização de constantes certames sem o prévio esgotamento da convocação dos 

candidatos aprovados e classificados, buscando assim que a classificação para o cadastro reserva seja 

havida como própria e não para mera espera. Mas não há, com efeito, qualquer linha acerca de 

terceirização ilegal para ensejar o chamado dos aprovados que, repita-se, descreve-se apenas no aspecto 

da invocada irregularidade do cadastro reserva e não em preterição geral sob manto de ilegal 

terceirização das atividades a que se destinariam os cargos objeto dos certames em discussão. Nesse 

efeito, a adoção da fundamentação estranha à lide, não como sustentação de aspectos da causa, mas como 

inequívoca causa de pedir para justificar pedidos deferidos, extrapola o exame da causa segundo os 
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contornos delimitados por exordial e defesa, que o Juiz ou Tribunal não pode perverter, sob pena de 

surpreender a parte com o deferimento ou indeferimento sob premissa distinta daquelas objeto da 

pretensão ou da resistência manifestadas.

Não se há, cabe repetir, que obstar o magistrado a divagar sobre aspectos 

fáticos ou jurídicos necessários a elucidar sua convicção no julgar, mas tais divagações, ainda que 

periféricas, não podem transparecer como fundamento não invocado direto ou indiretamente pelas partes, 

já que ao magistrado não se permite alterar o fundamento basilar em prol de quaisquer das partes.

Nesse sentido, deve ser glosado o fundamento excedente da sentença, 

porque divorciado dos limites da lide, como decorrente da petição inicial e da contestação apresentadas 

pelas partes, não emergindo, sequer, cabe notar, como aspecto tangencial ou de ordem pública que 

pudesse ser descrito de ofício pelo magistrado para sustentar sua decisão.

- MÉRITO: EMPRESA ESTATAL (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL): CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO RESERVA: 

CONSTITUCIONALIDADE: OBSERVÂNCIA A COMPROMISSO COLETIVO FIRMADO 

COM CONFEDERAÇÃO OBREIRA: PEDIDOS IMPROCEDENTES.

A legalidade do cadastro de reserva se perfaz na revelação da 

conveniência da Administração Pública antecipar a formação de lista para o provimento de vagas a 

ocorrer, evitando a ruptura do serviço pela inexistência de ocupação a tempo, após afastamentos 

regulares de servidores ou empregados públicos. Portanto, o dimensionamento determinado do quadro de 

pessoal não apenas passa ao largo de qualquer invasão de atribuição administrativa pelo Poder Judiciário, 

como decorre da própria premissa necessária a bem regular o contido no artigo 37, II, da Constituição 

Federal, ao instante em que a empresa pode delinear o pessoal necessário, assim como a própria 

expectativa de necessidades em razão de possibilidade de existência de vagas ao longo dos períodos, 

inclusive para eventualidade de realizar certame para vagas existentes e formação de cadastro reserva, 

sem desvirtuar nem um nem outro com contratação fora do contexto constitucional.

Nesse sentido, condiz o concurso com a utilidade do cadastro reserva e 

não se constitui em desvio de finalidade a indicação do quantitativo de vagas para espera, porque assim 

não se deve confundir as vagas da reserva com as vagas efetivas, já que o cadastro pode ter delimitação 

de quantitativos, inclusive para regular gestão de aproveitados e mesmo a eventual percepção de 

necessidade de novos certames, se as vagas esperadas se efetivam em medida maior que as antes assim 

indicadas.
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Certo é que não se delimita, pelas vagas indicadas à reserva, a imediata 

vinculação às vagas para aproveitamento, exigindo a posterior e efetiva ocorrência da vaga futura.

Cabe observar, assim, que, a par da decisão do colendo Supremo Tribunal 

Federal, com repercussão geral (STF - Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, RE-837311/PI, julgado em 09

/12/2015, acórdão publicado em 18/04/2016), passando a reconhecer que o número de vagas prevista em 

edital de concurso não mais constitui mera expectativa de direito do candidato aprovado, mas efetivo 

direito à convocação, exceto se houver justificativa efetiva consistente na superveniente indisponibilidade 

ou insuficiência orçamentária ou na eliminação das vagas antes previstas no quadro, a mera previsão do 

número de vagas para cadastro reserva não se confunde com a previsão de vagas para contratação efetiva, 

porque o cadastro reserva apenas constitui quantitativo em espera de vaga programada ou esperada e não 

de vaga existente ou definida a prover. Há que se perceber que, nesse efeito, a existência de cadastro de 

reserva apenas altera a circunstância eleita pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no precedente com 

repercussão geral antes descrito, porque o cadastro não estabelece vagas certas, mas reserva destinada a 

suprir vagas prováveis, embora ainda incertas em quantitativo, no período de tempo coincidente com a 

validade do certame.

Regularidade do concurso para cadastro reserva, sem prejuízo da análise 

individual sob manto de preterição na ordem de classificação ou de existência de vagas para imediata 

convocação de candidatos aprovados.

Recurso da empresa Ré conhecido, preliminar de nulidade parcial 

por exame de matéria estranha à lide acolhida e demais preliminares rejeitadas e, no mérito, 

provido para julgar improcedentes os pedidos exordiais formulados em sede coletiva.

(1) ADMISSIBILIDADE:

O recurso ordinário interposto é tempestivo e regular, assim como as

contrarrazões: .conheço

(2) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA:

A empresa Ré reitera preliminar de incompetência absoluta, invocando

que não havendo relação de emprego constituída, não cabe a atuação da Justiça do Trabalho.

No voto inicialmente apresentando, assim fundamentei a rejeição da

preliminar:
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"Com a devida vênia, a jurisprudência já se firmou no sentido de que as

discussões pré-admissionais, sob égide da CLT, atraem a competência da Justiça do Trabalho.

O descritivo contido no artigo 114, I, da Constituição Federal não se

encerra nas relações de trabalho havidas ou ativas, mas também alcança aquelas relações potenciais, de

modo que cabe à Justiça do Trabalho não apenas conhecer as causas relativas às controvérsias

pertinentes aos atos da vida do trabalhador e à rescisão contratual, mas também aqueles que inibem a

admissão como empregado, seja à luz do artigo 7º, XXX e XXXI, da Constituição, mas também à luz do

artigo 37 constitucional quando envolvidas empresas públicas e sociedades de economia mista, à conta

da regra de atração pertinente, a par do descrito no artigo 173, § 1º, II, da Carta de 1988, com as

alterações posteriores.

Há que se notar que o mero fato de ser a Reclamada empresa pública não

permite deduzir afastar a regra de incidência competencial, porque a discriminação à admissão, sob os

enfoques descritos pelo artigo 7º da Constituição não se duvida estar sob o manto da Justiça do

Trabalho, não havendo qualquer fundamento lógico para que a regra do artigo 37 da Constituição,

porque aplicável em especial às empresas públicas e sociedades de economia mista, pudesse estabelecer,

implicitamente, uma exceção deplorável ao comando do artigo 114 da Carta de 1988, conforme a

redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

Cabe notar que os preceitos do artigo 37 da Constituição não se

encerram como de ordem meramente administrativa, porque, desde quando inscritos na Carta de 1988 e

revelados como aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista, adentraram no campo

das relações de emprego público, assim aquelas mantidas por tais empresas estatais sob exigências

específicas da Constituição Federal, cujo desvio, ainda que na fase anterior ou de admissão, encontra-se

sob a indelével jurisdição especializada da Justiça do Trabalho.

Repriso o que repito sempre: a Justiça do Trabalho não encontra os

limites da sua competência na Consolidação das Leis do Trabalho, mas antes apenas tem sua maior

revelação na CLT, sem olvidar que a Constituição não consagra qualquer regra de limitação

competencial por incidência de lei específica, assim podendo a atuação jurisdicional incidir dentro dos

limites pertinentes às relações de trabalho potenciais, ativas ou encerradas, quanto àquelas podendo

examinar desvios ou discriminação vedados pela Carta Magna ou pela Lei em geral."

No entanto, ao examinar o tema 992 de repercussão geral, o c. Supremo

Tribunal Federal entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para as discussões pré-contratuais

para ingresso em empresas estatais, assim os certames de concurso público, entendendo que a
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controvérsia se firma em sede administrativa imprópria à análise de relações de emprego ainda não

constituídas.

Não obstante isso, em sede de embargos de declaração opostos contra o

acórdão em que firmada a tese, a Suprema Corte esclareceu os aspectos temporais da nova

jurisprudência, modulando efeitos:

"  Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias

relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame

em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista

   de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho

 de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser

da Justiça do Trabalho."

No caso sob exame, a sentença recorrida foi proferida em 06/10/2016,

pelo que a competência, excepcionalmente, é da Justiça do Trabalho, como enunciado pelo c. Supremo

Tribunal.

Reafirmo o voto, assim, pela rejeição da preliminar, embora com ajustes

de fundamentação, para, com ressalvas, adotar a linha enunciada pelo c. Supremo Tribunal Federal no

exame do tema 992 de repercussão geral.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

(3) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL PARCIAL:

Invoca a Recorrente a incompetência funcional do MM. Juízo de origem

para asseverar o cumprimento de cláusula convencional.

Com a devida vênia, não emerge a incompetência suscitada, porque

inerente ao Juízo do Trabalho o exame de normas coletivas e eventualmente o resguardo ao que nelas

contido, como no caso, em que o fundamento da inobservância a limites convencionais foi expressamente

delimitado na petição inicial formulada pelo Ministério Público, pelo que rejeito a preliminar de

incompetência funcional.

(4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

A empresa Ré reitera a arguição de ilegitimidade ativa do Ministério

Público para buscar a convocação de candidatos aprovados em concursos públicos.
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Com a devida vênia, a discussão envolve interesses difusos de candidatos

em razão de alegada preterição massiva por parte da empresa estatal, assim com distinção coletiva,

emergindo, restando, portanto, regular a atuação ministerial em nome de candidatos aprovados

indistintos, inclusive sob a premissa de assim resguardar o ordenamento constitucional e legal pátrio,

exercício próprio e decorrente da condição de fiscal da lei, pelo que  rejeito a preliminar de

ilegitimidade ativa.

(5) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE

REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL:

A empresa Ré alega que a decisão recorrida padece de omissões e

contradições que persistiram a par de opostos embargos de declaração à sentença, pelo que nula.

Com a devida vênia, o amplo efeito devolutivo dos apelos emerge ainda

mais nítido na sistemática do novo Código de Processo Civil, como resulta do contido no respectivo

artigo 1013, §§ 3º, III e IV, pelo que não emergeria nulidade para retorno à origem, mas adentramento,

pelo próprio Tribunal, na seara eventualmente omitida ou desfundamentada.

No caso, contudo, as discussões envolvem apenas a compreensão do

exame fático-jurídico empreendido pelo Juízo de origem, cabendo notar que o magistrado não está

compelido a responder a todas as teses e questões postas pelas partes, se e desde que manifeste a decisão,

nos limites da lide, com delineamento das razões de sua convicção.

Não se percebem, portanto, os vícios indicados, pelo que rejeito a

preliminar de nulidade.

(6) PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO "EXTRA

PETITA":

A empresa Ré alega que a decisão recorrida enunciou condenação em

objeto não constante da petição inicial, assim a determinação de que fosse apresentado estudo

dimensionado do quadro de pessoal com indicativo das reais necessidades de contratação, em seguida

promovendo a convocação, para fins de admissão, de todos os trabalhadores aprovados nos concursos

públicos examinados, observado o mínimo de 2000 (dois mil) novos empregados, conforme cláusula 50ª

da CCT, enquanto, no compreender da Recorrente, não houve qualquer postulação de número mínimo

nem há invocação alguma ao normativo coletivo.

Com a devida vênia, a exordial invoca expressamente a cláusula

convencional referida e o quantitativo mínimo, na causa de pedir, sendo inerente ao exame do pedido
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posteriormente formulado de que a empresa procedesse ao dimensionamento das necessidades e à

convocação de aprovados, não havendo julgamento além ou fora dos limites do postulado pela parte

Autora, pelo que rejeito a preliminar de nulidade.

(7) PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXAME DE MATÉRIA

ALHEIA À LIDE:

A empresa Ré, ainda sob outro enfoque, invoca nulidade por ofensa ao

devido processo legal, sob premissa de ter sido examinada na sentença matéria estranha à discutida nos

autos, assim a terceirização de atividades.

Com razão, no particular.

A exordial invoca a inconstitucionalidade ou ilegalidade, quando menos,

dos cadastros reservas e assim compreende, inclusive à luz do contido em cláusula convencional, que por

isso haveria perversão na realização de constantes certames sem o prévio esgotamento da convocação dos

candidatos aprovados e classificados, buscando assim que a classificação para o cadastro reserva seja

havida como própria e não para mera espera.

Mas não há, com efeito, qualquer linha acerca de terceirização ilegal para

ensejar o chamado dos aprovados que, repita-se, descreve-se apenas no aspecto da invocada

irregularidade do cadastro reserva e não em preterição geral sob manto de ilegal terceirização das

atividades a que se destinariam os cargos objeto dos certames em discussão.

Nesse efeito, a adoção da fundamentação estranha à lide, não como

sustentação de aspectos da causa, mas como inequívoca causa de pedir para justificar pedidos deferidos,

extrapola o exame da causa segundo os contornos delimitados por exordial e defesa, que o Juiz ou

Tribunal, com a devida vênia, não pode perverter, sob pena de surpreender a parte com o deferimento ou

indeferimento sob premissa distinta daquelas objeto da pretensão ou da resistência manifestadas.

Não se há, cabe repetir, que obstar o magistrado a divagar sobre aspectos

fáticos ou jurídicos necessários a elucidar sua convicção no julgar, mas tais divagações, ainda que

periféricas, não podem transparecer como fundamento não invocado direto ou indiretamente pelas partes,

já que ao magistrado não se permite alterar o fundamento basilar em prol de quaisquer das partes.

Nesse sentido, deve ser glosado o fundamento excedente da sentença,

porque divorciado dos limites da lide, como decorrente da petição inicial e da contestação apresentadas
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pelas partes, não emergindo, sequer, cabe notar, como aspecto tangencial ou de ordem pública que

pudesse ser descrito de ofício pelo magistrado para sustentar sua decisão, pelo que acolho a preliminar

 por ser objeto estranho à lide.para excluir da sentença o exame de terceirização,

(8) MÉRITO:

Na exordial, o Ministério Público do Trabalho sustenta que o cadastro

reserva é incompatível com o artigo 37 da Constituição Federal e que a Caixa Econômica Federal não

manifesta, de modo transparente, as necessidades de implemento de quadro de pessoal, não tendo, ainda,

cumprido, sequer, o contido na cláusula 50ª do acordo coletivo de trabalho firmado com a CONTRAF no

sentido de que houvesse a contratação mínima de 2.000 (dois mil) candidatos aprovados em concurso

público. Insiste que, na conformidade de decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, o

quantitativo do edital deve resultar não mais em expectativa de direito do aprovado, mas em efetivo

direito à contratação, já que o cadastro reserva não poderia furtar-se a tal premissa estabelecida pelo

Excelso Pretório.

A empresa estatal Ré sustentou que o concurso fora destinado a cadastro

reserva e não a vagas vinculadas e, ainda, que observou o quantitativo mínimo acordado para

contratação, defendendo a regularidade dos procedimentos e certames realizados.

O MM. Juízo de origem considerou haver prova de preterição em razão da

desqualificação do cadastro reserva e necessidade de aproveitamento do pessoal classificado, assim

deferindo os pedidos exordiais.

No apelo, a parte Ré insiste nas manifestações de defesa.

Por partes.

Inicialmente, considero inexistir qualquer vício de inconstitucionalidade

na formação de cadastro reserva, que se destina apenas a antecipar as vagas que possam existir no

período de validade do certame, evitando os ônus de vagas sem provimento imediato ou de realização de

concurso público para poucas vagas, porque o cadastro não estabelece vagas certas, mas reserva

destinada a suprir vagas prováveis, embora ainda incertas em quantitativo, no período de tempo

coincidente com a validade do certame.

Portanto,  a legalidade do cadastro de reserva se perfaz na revelação da

conveniência da Administração Pública antecipar a formação de lista para o provimento de vagas a

ocorrer, evitando a ruptura do serviço pela inexistência de ocupação a tempo, após afastamentos

.regulares de servidores ou empregados públicos
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Com efeito, observada inclusive a realidade dos certames elevados a

milhares de candidatos, a realização dos concursos públicos tem exigido dispêndio de tempo razoável, no

que o provimento das vagas acaba comprometido quando apenas realizado o certame a partir daquelas

existentes e não das que possam ocorrer em tempo indicado da validade do concurso público. Não se

pode, assim, admitir a realização de concursos públicos para cadastro reserva que se constituam em

meros arrecadadores de recursos a partir do que cobrado dos candidatos, sem previsibilidade de

ocorrência de vagas no transcorrer da validade do certame, ainda que a previsão se possa frustrar, porque

a conveniência de ter pessoal apto a assumir de imediato em caso de vaga não pode ser transformada em

mero financiamento indireto do caixa da empresa estatal ou das entidades responsável pela elaboração e

correção das provas, sobretudo quando milhares de pessoas buscam, a cada novo certame, vaga na

Administração Pública. Doutro lado, concorrendo o candidato a mera vaga em cadastro reserva, não se

estabelece, por si, a correspondência a qualquer vaga efetiva ainda não ocorrida, mas mera e sabida lista

de espera para provimento à medida da ocorrência de vagas, se e desde que se façam necessárias e

ocorridas no prazo de validade do certame pertinente. O eventual desvio de finalidade, contudo, na

realização de concurso para cadastro reserva com fim meramente arrecadador não estabelece preterição

do candidato.

Contudo, se é certo que o cadastro de reserva envolve mera lista de espera

à disponibilização de vaga, não pode igualmente servir de simulacro pela qual a Administração Pública

indica realizar certames regulares sem aproveitar seus aprovados, inobstante se configure a necessidade

do serviço, assim mediante a demonstração de terceirizados ou de designados em modo irregular para o

exercício do mesmo cargo ou emprego efetivo, ainda que sob indevido manto de comissionamento ou

designação precária.

Nisso, se não há direito adquirido à nomeação ou à contratação, porque

apenas indicadas as vagas em caráter potencial de existência no tempo da validade do concurso, doutro

lado a expectativa de direito extravasa para a efetivação quando as vagas ocorrem ao longo da vigência

do certamente ou quando se percebe uma mascaração em vagas efetivamente existentes, por conta de

alguma irregularidade, como, por exemplo, quando destinadas indevidamente à terceirização ou à

ocupação por sujeito antes não aprovado em concurso público, em não se revelando como de efetiva livre

nomeação ou designação, porque nessa situação se percebe a existência de vaga dada como inexistente

ou como diversa, quando em verdade apenas o provimento se perfez irregular, ao arrepio da Constituição

Federal.

Noto que, mesmo quando a jurisprudência sinaliza que a mera aprovação

e existência de vaga depende de conveniência administrativa, inclusive à conta das disponibilidades

financeiras e da necessária adequação aos limites orçamentários decorrente da Lei de Responsabilidade
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Fiscal, quando demonstrado haver perversão da regra do concurso público à conta de uso de mão de obra

indevida, se e desde que estabelecidas tais premissas, a expectativa de direito dos aprovados em concurso

para cadastro reserva se convola em direito subjetivo à nomeação ou à contratação, inclusive porque os

recursos destináveis às vagas já se encontram presentes e em utilização.

Portanto, o dimensionamento determinado do quadro de pessoal não

apenas passa ao largo de qualquer invasão de atribuição administrativa pelo Poder Judiciário, como

decorre da própria premissa necessária a bem regular o contido no artigo 37, II, da Constituição Federal,

ao instante em que a empresa pode delinear o pessoal necessário, assim como a própria expectativa de

necessidades em razão de possibilidade de existência de vagas ao longo dos períodos, inclusive para

eventualidade de realizar certame para vagas existentes e formação de cadastro reserva, sem desvirtuar

nem um nem outro com contratação fora do contexto constitucional.

Nesse sentido, condiz com a utilidade do cadastro reserva e não se

constitui em desvio de finalidade a indicação do quantitativo de vagas para espera, porque assim não se

deve confundir as vagas da reserva com as vagas efetivas, já que o cadastro pode ter delimitação de

quantitativos, inclusive para regular gestão de aproveitados e mesmo a eventual percepção de

necessidade de novos certames, se as vagas esperadas se efetivam em medida maior que as antes assim

indicadas.

Certo é que não se delimita, pelas vagas indicadas à reserva, já a

vinculação às vagas para aproveitamento.

Cabe observar, assim, que, a par da decisão do colendo Supremo Tribunal

Federal, com repercussão geral (STF - Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, RE-837311/PI, julgado em 09

/12/2015, acórdão publicado em 18/04/2016), passando a reconhecer que o número de vagas prevista em

edital de concurso não mais constitui mera expectativa de direito do candidato aprovado, mas efetivo

direito à convocação, exceto se houver justificativa efetiva consistente na superveniente indisponibilidade

ou insuficiência orçamentária ou na eliminação das vagas antes previstas no quadro, a mera previsão do

número de vagas para cadastro reserva não se confunde com a previsão de vagas para contratação efetiva,

porque o cadastro reserva apenas constitui quantitativo em espera de vaga programada ou esperada e não

de vaga existente ou definida a prover.

Há que se perceber que, nesse efeito, a existência de cadastro de reserva

apenas altera a circunstância eleita pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no precedente com

repercussão geral antes descrito, porque o cadastro não estabelece vagas certas, mas reserva destinada a

suprir vagas prováveis, embora ainda incertas em quantitativo, no período de tempo coincidente com a

validade do certame.
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Há que se notar, ainda, que o dimensionamento do quadro de pessoal, pela

empresa, em nada desmerece a observância necessária à delimitação orçamentária, porque obviamente a

empresa não pode contar com quadro de pessoal excessivo, para o qual não tenha recursos de custeio de

pessoal suficiente, mas igualmente assim não se pode, portanto, justificar o uso de trabalhadores

temporários que igualmente impõe ônus à empresa, sequer sob a premissa de redução de direitos

trabalhistas ou de menor custo no uso de tal pessoal, porque então estaríamos a chancelar, igualmente,

outra deturpação cometida pela empresa, no aspecto de dumping social com pessoal alheio ao quadro,

enquanto afronta ao próprio direito do pessoal efetivo contratado ou na expectativa de contratação por

existência de vaga em uso desvirtuado por pessoal não efetivo sem situação excepcional que realmente a

possa justificar.

Noto, nessa perspectiva de que o certame demanda tempo e condições

para sua implementação, enquanto outras vagas vão ocorrendo, que a realização de concurso para

cadastro reserva se pode justificar, sem afastar, contudo, a premissa de que não se pode deixar de

implementar a vaga pelo pessoal concursado em prol de trabalhador temporário ou terceirizado, porque o

cadastro reserva busca, exatamente, suprir as vagas esperadas ocorrer ao longo do certame, e não

justificar o injustificável.

A legalidade do cadastro de reserva se perfaz na revelação da

conveniência da Administração Pública antecipar a formação de lista para o provimento de vagas a

ocorrer, evitando a ruptura do serviço pela inexistência de ocupação a tempo, após afastamentos

regulares de servidores ou empregados públicos.

Com efeito, observada inclusive a realidade dos certames elevados a

milhares de candidatos, a realização dos concursos públicos tem exigido dispêndio de tempo razoável, no

que o provimento das vagas acaba comprometido quando apenas realizado o certame a partir daquelas

existentes e não das que possam ocorrer em tempo indicado da validade do concurso público. Não se

pode, assim, admitir a realização de concursos públicos para cadastro reserva que se constituam em

meros arrecadadores de recursos a partir do que cobrado dos candidatos, sem previsibilidade de

ocorrência de vagas no transcorrer da validade do certame, ainda que a previsão se possa frustrar, porque

a conveniência de ter pessoal apto a assumir de imediato em caso de vaga não pode ser transformada em

mero financiamento indireto do caixa da empresa estatal ou das entidades responsável pela elaboração e

correção das provas, sobretudo quando milhares de pessoas buscam, a cada novo certame, vaga na

Administração Pública.

O cadastro de reserva, portanto, envolve verdadeira lista de espera à

, mas não pode igualmente servir de mero simulacro pela qual a Administraçãodisponibilização de vaga
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Pública indica realizar certames regulares sem aproveitar seus aprovados, não obstante se configure a

necessidade do serviço, assim mediante a demonstração de terceirizados ou de designados em modo

irregular para o exercício do mesmo cargo ou emprego efetivo, ainda que sob indevido manto de

comissionamento ou designação precária.

Nisso, se não há direito adquirido à nomeação ou à contratação,

porque apenas indicadas as vagas em caráter potencial de existência no tempo da validade do

, doutro lado a expectativa de direito extravasa para a efetivação quando as vagas ocorrem aoconcurso

longo da vigência do certamente ou quando se percebe uma mascaração em vagas efetivamente

existentes, por conta de alguma irregularidade, como, por exemplo, quando destinadas indevidamente à

terceirização ou à ocupação por sujeito antes não aprovado em concurso público, em não se revelando

como de efetiva livre nomeação ou designação, porque nessa situação se percebe a existência de vaga

dada como inexistente ou como diversa, quando em verdade apenas o provimento se perfez irregular, ao

arrepio da Constituição Federal.

Noto que, mesmo quando a jurisprudência sinaliza que a mera aprovação

e existência de vaga depende de conveniência administrativa, inclusive à conta das disponibilidades

financeiras e da necessária adequação aos limites orçamentários decorrente da Lei de Responsabilidade

Fiscal, quando demonstrado haver perversão da regra do concurso público à conta de uso de mão de obra

indevida, a expectativa de direito dos aprovados em concurso para cadastro reserva se convola em direito

subjetivo à nomeação ou à contratação, inclusive porque os recursos destináveis às vagas já se encontram

presentes e em utilização.

Portanto, o dimensionamento determinado do quadro de pessoal não

apenas passa ao largo de qualquer invasão de atribuição administrativa pelo Poder Judiciário, como

decorre da própria premissa necessária a bem regular o contido no artigo 37, II, da Constituição Federal,

ao instante em que a empresa pode delinear o pessoal necessário, assim como a própria expectativa de

necessidades em razão de possibilidade de existência de vagas ao longo dos períodos, inclusive para

eventualidade de realizar certame para vagas existentes e formação de cadastro reserva, sem desvirtuar

nem um nem outro com contratação fora do contexto constitucional.

A Constituição Federal, quanto ao provimento de cargos e empregos

públicos, assim dispõe:

"(...)
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. A administração pública direta e indireta de qualquer dosArt. 37

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:

 - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileirosI

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovaçãoII

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

 - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos,III

prorrogável uma vez, por igual período;

 - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação,IV

aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade

sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

(...)"

A exigência constitucional de que a admissão a emprego público apenas

ocorra por via de prévia aprovação em concurso público não se alarga para impedir que possa o certame

ocorrer para mera expectativa de vagas no curso da validade indicada, no que os classificados

permanecem em espera da vaga, ainda quando a própria espera se defina em certo quantitativo, porque a

mera gestão dos aprovados não pode envolver, nesse efeito, consideração de já haver a vaga delimitada

como ocorrente para fins de imediata designação.

Portanto, não é a mera formação de cadastro de reserva que estabelece

direito à contratação do candidato, ainda quando classificado para compor o referido cadastro de

espera.

Limitada a exordial à consideração de inconstitucionalidade do cadastro

reserva, não se há, sequer, que investigar ter havido desvio por terceirização ilegal que possa ter

comprometido o direito dos candidatos classificados, resultando verdadeira preterição, porque, cabe

repetir, a seara em discussão permeia apenas a análise da regularidade ou não do cadastro reserva em face

do contido no artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, a necessidade de observância ou não ao

conteúdo de acordo coletivo no que descrito compromisso de contratação de quantitativo especificado.
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Nesse segundo aspecto, a própria sentença enuncia que a Ré efetivou

contratação além do quantitativo mínimo exigido de dois mil candidatos, ainda que muitos outros

milhares fossem classificados para a reserva do concurso realizado.

Também não se há que efetivar prorrogação indeterminada da validade

dos concursos, para garantir o direito à nomeação dos classificados em reserva.

Não se evidencia correto, segundo a Constituição Federal, possa haver

prorrogação do prazo constitucional fora da conveniência administrativa e até o limite do prazo máximo

da validade inicial, de modo a não se ultrapassar a validade do certame em quatro anos.

Contudo, a própria Constituição Federal também define que, em havendo

outro concurso iniciado no prazo de validade do certame, os aprovados no anterior têm prioridade de

convocação e contratação.

Na engenharia constitucional, o Judiciário tem considerado que a

perturbação da regra de validade, como a realização de concurso no curso da validade, ainda quando o

aproveitamento efetivo se perfaça apenas após, deve resultar antes na observância do comando de

aproveitamento do pessoal aprovado em certame finalizado ao tempo do outro concurso realizado, se

apenas se adiou o chamado dos aprovados para prejudicar o pessoal do primeiro certame, sem que isso

resulte validação além do tempo constitucional, mas consideração da prioridade estabelecida pela própria

Constituição Federal.

Não se pode, portanto, dizer em validade prorrogada além do tempo

constitucional, porque nessa premissa os aprovados no certame teriam direito à contratação ainda quando

finda a premissa da invalidade da preterição e atingiria, inclusive, candidatos aprovados fora da linha de

aproveitamento pelo aspecto declarado inválido pela sentença recorrida.

Ou seja, a indicação de prorrogação de validade do concurso, por ordem

judicial, é imprópria, senão na mera revelação de assegurar efeitos a candidato aprovado e com situação

sub judice, em que não se pode, por óbvio, macular o exame da pretensão sob o manto da expiração do

prazo de validade do certame, se proposta a demanda a tempo próprio.

Nessa filigrana processual, os efeitos do comando judicial para assegurar

a contratação de candidato preterido resultariam, apenas para esse, uma fictícia prorrogação da validade

do certame, até que decorra o trânsito em julgado da sentença que lhe tenha assegurado a vaga, mas pela

circunstância de estabelecer o retorno ao "status quo ante" e não para postergar no tempo o que a

Constituição não admite seja prorrogado além de certa medida.
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Consequentemente, declaro a regularidade do concurso para cadastro

reserva, sem prejuízo da análise individual sob manto de preterição na ordem de classificação ou de

existência de vagas para imediata convocação de candidatos aprovados, que refoge ao manto da sede

coletiva eleita.

As pretensões exordiais, portanto, revelam-se improcedentes.

Reformo a sentença, por consequência cassando a tutela provisória

antecipatória antes concedida.

Dou provimento ao recurso empresarial.

(9) CONCLUSÃO:

Concluindo, conheço o recurso, rejeito as preliminares de

incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e de incompetência funcional parcial do Juízo de

origem, de ilegitimidade do Ministério Público e de nulidade por negativa de prestação

jurisdicional e por julgamento "extra petita", acolho a preliminar de nulidade por exame de

matéria estranha à lide, assim expurgando os fundamentos pertinentes, e, no mérito, dou-lhe

provimento, para julgar improcedentes os pedidos exordiais, cassando a liminar de tutela

 nos termos da fundamentação.antecipada,

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, com custas de lei pela

parte Autora, sobre o valor dado à causa, isenta na forma legal.

É o voto.

Desembargador Alexandre Nery de Oliveira - Relator
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 
CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

DESPACHO

Ante a possibilidade de se conferir efeito modificativo ao acórdão
embargado, intimem-se as partes para manifestação sobre os embargos declaratórios
interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Caixa Econômica Federal.

Prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Brasília-DF, 27 de setembro de 2021.

MARIO MACEDO FERNANDES CARON
Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 
CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

DESPACHO

Péricles Paulo de Brito Filho peticiona para requerer o
"cumprimento da sentença" em face da ré Caixa Econômica Federal.

Afirma que, por força de antecipação de tutela deferida nos
autos desta ação civil pública, recebeu convocação da CEF para enviar a documentação
necessária à sua posse e, ao cumprir o determinado, a empresa respondeu dizendo
não poderia dar seguimento aos trâmites da convocação por força da EC 103/2019,
uma vez que o candidato ostenta a condição de trabalhador aposentado. 

O peticionante requer a citação da ré para que realize o
chamamento do candidato para finalizar os procedimentos da posse no cargo de
Técnico Bancário NOVO, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00.

Decido.

Em primeiro lugar, não é possível receber a petição da forma
como pretende o candidato, na medida em que não tendo havido o trânsito em julgado
do acórdão resta impossível inaugurar a fase de cumprimento de sentença como
pretende o postulante. Nesse sentido, aliás, são os termos dos artigos 876 e 878 da
CLT, citados pelo peticionante.

Recebo a peça como simples petição.

Analisado o pedido formulado, não há como acolhê-lo neste
momento processual, porquanto pendem de julgamento embargos de declaração
interpostos pelas partes para aperfeiçoamento do acórdão às fls. 2.319/2.351 do PDF.

Ainda que a convocação inicialmente feita pela CEF tenha por
base a antecipação de tutela deferida na sentença, é fato que o comando registrado no
acórdão de que “ficam resguardados os direitos dos empregados admitidos por força

”da antecipação da tutela deferida na primeira instância, de permanecerem no cargo.
(fl. 2.334 do PDF) é objeto de discussão nos embargos declaratórios interpostos.
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Ademais, é discutível o cabimento e a aceitação, nos autos desta
ação civil pública, de petições apresentadas pelos sem-número de candidatos
abrangidos pela natureza  do acórdão proferido, a cada impasseerga omnes
individualmente verificado perante a empresa pública ré.

Desta feita, nada a deferir. 

Publique-se para ciência do peticionante.

Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento dos
embargos de declaração interpostos.

À Secretaria do Gabinete para as providências cabíveis.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2021.

MARIO MACEDO FERNANDES CARON
Desembargador do Trabalho
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron

 ROT 0000059-10.2016.5.10.0006
RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA 
CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO 
FINANCEIRO, Ministério Público do Trabalho

DESPACHO

Ao Id 703dec6 indeferi a pretensão formulada pelo peticionante
ao Id 04615cb e determinei a publicação do despacho para ciência do interessado, com
posterior retorno dos autos para relatoria dos embargos de declaração interpostos
pelas partes e pelos terceiros interessados .

Ocorre que, compulsando os autos, constatei que a intimação
foi endereçada à Defensoria Pública da União, à Caixa Econômica Federal, à Federação
Nacional das Associações do Pessoal da CEF e à Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo.

Desta feita, promova-se a publicação do despacho referido para
ciência do peticionante Péricles Paulo de Brito Filho, na pessoa do advogado
constituído nos autos (Id 7cb14dd).

À Secretaria do Gabinete para as providências cabíveis.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2021.

MARIO MACEDO FERNANDES CARON
Desembargador do Trabalho
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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

PROCESSO n.º 0000059-10.2016.5.10.0006 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009)

RELATOR(A): Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron

EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF

Advogados: NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF0062260, PAULO ROBERTO ALVES DA
SILVA - SP0106055, RAFAEL TAVARES GOMES - BA38112, LAIS LIMA MUYLAERT
CARRANO - DF0031189, JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF0001441-A

EMBARGANTE:  CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO
FINANCEIRO

Advogados: RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL - DF0019939, NATHALIA DOS SANTOS
MENEZES - DF0062260, RAFAEL TAVARES GOMES - BA38112, ERICSON CRIVELLI -
SP0071334

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procurador: NATHALIA DOS SANTOS MENEZES - DF0062260

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMBARGADOS: OS MESMOS 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
 Constatada a existência de erro material no julgado,CORREÇÃO.

impõe-se sanar o vício para a correção da entrega da prestação
jurisdicional.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE.

 Com vistas a entregar plenamente a prestaçãoESCLARECIMENTOS.
jurisdicional, prestam-se esclarecimentos à parte embargante, ainda que
não constatada a existência de omissão no tópico recursal. Embargos

    declaratórios conhecidos e parcialmente providos.

 

I - RELATÓRIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FEDERAÇÃO NACIONAL DAS

ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS

 e TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE

 opõem embargos de declaração em face do acórdão por meio doFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

qual a e. Turma, por maioria, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e

de incompetência funcional parcial do Juízo de origem, de ilegitimidade do Ministério Público e de

nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por julgamento  acolheu a preliminar deextra petita;
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nulidade por exame de matéria estranha à lide, assim expurgando os fundamentos pertinentes, e, no

mérito, conferiu parcial provimento ao recurso da CEF para limitar a condenação ao deferimento dos

pleitos de que sejam prorrogados os prazos de validade dos concursos públicos (Editais de n° 001/2014-

NM e 001/2014-NS), até o trânsito em julgado da presente ação, bem como de que, em caso de abertura

de novo edital de certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001

/2014/NS (alíneas "a" e "c" do rol de pedidos).

Aduzem a existência de vícios na decisão embargada, nos pontos que

especificam.

É o relatório.

 

II - V O T O

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de

declaração.

2. MÉRITO

2.1 MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE

FAZER (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS

ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS

TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO)

A a e. 2ª Turma conferiu parcial provimento ao recurso interposto pela

CEF nos seguintes moldes:

 

"Assim definido, dou parcial provimento ao recurso da CEF para limitar a
condenação ao deferimento dos pleitos de que sejam prorrogados os
prazos de validade dos concursos públicos (Editais de n° 001/2014-NM e
001/2014-NS), até o trânsito em julgado da presente ação, bem como de
que, em caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada a
prioridade dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS
(alíneas "a" e "c" do rol de pedidos). Registro que ficam resguardados os
direitos dos empregados admitidos por força da antecipação da tutela

.deferida na primeira instância, de permanecerem no cargo

Diante do teor desta decisão, embora não mais subsista a multa arbitrada
na sentença para caso a ré não apresente o plano de trabalho para efetivar
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as contratações, entendo pertinente mantê-la para caso a CEF não observe
o comando derivado da obrigação de fazer acima deferida (alínea "c"), no

" (grifo aposto)mesmo valor fixado na decisão originária.

 

Os embargantes em epígrafe afirmam que a multa por descumprimento da

obrigação de fazer deferida (alínea "c" do rol dos pedidos) não constou da conclusão e da parte

dispositiva do acórdão.

A embargante FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO

PESSOAL DA CEF também afirma a ocorrência do mesmo vício quanto à determinação de respeito às

nomeações realizadas por força da decisão que, na sentença, confirmou os efeitos da antecipação de

tutela.

De fato, assiste razão aos embargantes.

Tratando-se de mero erro equívoco de natureza material, sano o vício

constatado para, onde se lê:

 

"Concluindo, conheço o recurso, rejeito as preliminares de incompetência
absoluta da Justiça do Trabalho e de incompetência funcional parcial do
Juízo de origem, de ilegitimidade do Ministério Público e de nulidade por
negativa de prestação jurisdicional e por julgamento "extra petita", acolho
a preliminar de nulidade por exame de matéria estranha à lide, assim
expurgando os fundamentos pertinentes, e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso da CEF para limitar a condenação ao deferimento
dos pleitos de que sejam prorrogados os prazos de validade dos concursos
públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS), até o trânsito em
julgado da presente ação, bem como de que, em caso de abertura de novo
edital de certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados nos certames
001/2014-NM e 001/2014/NS (alíneas "a" e "c" do rol de pedidos), nos
termos da fundamentação. Mantenho o valor arbitrado à condenação,
porquanto compatível com o teor desta decisão.

É o meu voto."

 

leia-se:

 

"Concluindo, conheço o recurso, rejeito as preliminares de
incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e de incompetência
funcional parcial do Juízo de origem, de ilegitimidade do Ministério
Público e de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por
julgamento "extra petita", acolho a preliminar de nulidade por
exame de matéria estranha à lide, assim expurgando os fundamentos

pertinentes, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da CEF
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pertinentes, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da CEF
para limitar a condenação ao deferimento dos pleitos de que sejam
prorrogados os prazos de validade dos concursos públicos (Editais de
n° 001/2014-NM e 001/2014-NS), até o trânsito em julgado da
presente ação (alíneas "a" do rol de pedidos), bem como de que, em
caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada a
prioridade dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS s

   ob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por
    candidato prejudicado a ser revertida a entidade e/ou fundo indicados

 (aínea "c" do rol de pedidos); pelo Ministério Público do Trabalho fic
am resguardados os direitos dos empregados admitidos por força da

 antecipação de tutela deferida na primeira instância, de
 tudo nos termos da fundamentação.permanecerem no cargo,

Mantenho o valor arbitrado à condenação, porquanto compatível
com o teor desta decisão.

É o meu voto."

 

Na parte dispositiva do acórdão fica automaticamente contemplado tal

comando, porquanto redigida sob a técnica remissiva aos termos da fundamentação.

Recurso provido para corrigir erro material.

2.2 PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO. CANDIDATOS

  APROVADOS NOS CERTAMES 001/2014-NM e 001/2014/NS (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

   DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES

 DO PESSOAL DA CEF)

Constou do acórdão embargado que "em caso de abertura de novo edital

".de certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS

Diz a embargante CEF que "a decisão de mérito proferida por essa Corte

Regional mostrou obscura, na medida em que não estabeleceu, na conclusão, um marco final para a

" Alega que a perpetuaçãoprioridade estabelecida ao deferir o pedido da alínea "c" da petição inicial.

desse comando, de forma  não se coaduna com a fundamentação apresentada pelo exc. STFad eternum,

nos autos do RE n. 837.311/PI.

Por sua vez a embargante FEDERAÇÃO NACIONAL DAS

ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF afirma que devem ser esclarecidos em que termos se dá a

prioridade dos aprovados nos certames de 2014. Diz que "se a prioridade determinada pela E. Turma

consiste em contratar os candidatos dos concursos de 2014 antes dos candidatos de futuro concurso, há

de se esclarecer a extensão dessa prioridade, se ela deverá ser observada somente enquanto durar a

"prorrogação da validade dos concursos de 2014, outro ponto que foi decidido no próprio acórdão.
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Conforme relatado anteriormente, a e. Turma conferiu "parcial

provimento ao recurso da CEF para limitar a condenação ao deferimento dos pleitos de que sejam

prorrogados os prazos de validade dos concursos públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS),

até o trânsito em julgado da presente ação, bem como de que, em caso de abertura de novo edital de

 "certame, seja ressalvada a prioridade dos aprovados nos certames 001/2014-NM e 001/2014/NS (...)

Diante do comando colegiado, resta patente que a prioridade dos

aprovados nos certames de 2014 deverá ser observada somente enquanto durar a prorrogação da

validade desses concursos, ou seja, até o trânsito em julgado desta ação civil pública, marco esse,

inclusive, constante do pedido formulado na alínea "a" rol dos pedidos.

Recurso parcialmente provido para prestar esclarecimentos.

2.3 OBRIGAÇÕES EXCLUÍDAS DA CONDENAÇÃO POR

   JULGAMENTO ULTRA PETITA (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFENSORIA

PÚBLICA DA UNIÃO)

No acórdão embargado constou o provimento parcial do recuso da CEF

para decotar da condenação,  , a parte da sentença na qual se determinava "por julgamento ultra petita que

a reclamada apresente, no prazo de 6 (seis) meses, um estudo de dimensionamento do seu quadro de

pessoal, com indicativo das reais necessidades de contratações, baseados nos cargos indicados nos

editais mencionados nesta decisão e publicados em 2014; e, em seguida, promova a convocação, para

fins de admissão de todos os trabalhadores aprovados nos concursos públicos mencionados nesta

decisão, - observada a cláusula 50 da CCT, ou seja, no mínimo 2.000 (dois mil) novos empregados, seja

técnico bancária, seja da carreira profissional - considerado o quadro de pessoal da época da confecção

"da referida cláusula convencional (2014)

Fundamentou-se no acórdão que pela comparação entre o que consta do

rol dos pedidos e do que foi deferido, houve nítido julgamento além do pedido, pois "pela leitura do rol

dos pedidos conclui-se que o MPT não pede a condenação da CEF a contratar 2.000 empregados. Os

pleitos são todos "para o futuro" e o mais "imediato" deles seria o da alínea "f", no sentido de obrigar a

CEF "a convocar os candidatos aprovados, obedecendo estritamente à ordem classificatória e o limite

verificado pelo estudo a ser apresentado em Juízo, que deve contemplar a real necessidade de mão-de-

obra do banco" (fl. 15)"

Aduz a embargante que recentemente a CAIXA, por meio de

manifestação pública de seu presidente, anunciou a contratação de mais de 7,7 mil novos empregados

para atender a demanda nacional do banco.
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Diz, ainda, que diversamente do que consta da fundamentação que serviu

para indeferir o pedido de contratação de todos os aprovados no concurso de 2014 e apresentação do

plano de dimensionamento da força de trabalho, a CAIXA pretende, sim, realizar a contratação de novos

empregados.

Afirma, por fim, que "o acórdão se omitiu quanto à preservação dos

efeitos da tutela antecipada, o que gera danos imediatos aos empregados atuais da CAIXA, oriundos do

concurso de 2014, o que reclama integração por parte deste Tribunal, em homenagem ao p. da

"segurança e estabilidade jurídicas.

Em relação à parte da condenação decotada da sentença, as

argumentações da embargante estão em total dissonância com os fundamentos da decisão ora recorrida.

Ausente o respeito ao princípio da dialeticidade, o presente recurso sequer deveria ser conhecido, mas

considerando a máxima prestação jurisdicional e considerando, mais, tratar-se de ação civil pública com

efeitos  de grande impacto nacional, passo à análise das alegações recursais.erga omnes

O provimento do recurso ordinário da CEF para exclusão das

condenações acima referidas deveu-se ao fato de ter sido acolhida questão de ordem suscitada pelo

Exmo. Desembargador João Amílcar e Sousa Pavan, fundamentada na ausência de pedido respectivo, na

petição inicial, pelo Ministério Público do Trabalho.

Vale dizer, o fundamento foi o reconhecimento de julgamento ultra petita

porquanto vedado pelo ordenamento jurídico e contrário ao princípio da adstrição da demanda.

A alegação da embargante, no intuito de refutar o fundamento de que

material midiático indica que a CEF vem promovendo política de redução de gastos, não teve

absolutamente nenhuma relação com o fundamento utilizado para excluir aquelas condenações,

mas sim a constatação de que a juíza sentenciante promoveu julgamento além do que fora pedido

pelo autor da ação civil pública.

Quanto à confirmação da tutela antecipada deferida na sentença, não

houve a sua revogação, além do que expressamente constou do acórdão que "Registro que ficam

resguardados os direitos dos empregados admitidos por força da antecipação da tutela deferida na

."primeira instância, de permanecerem no cargo

Recurso parcialmente provido para prestar esclarecimentos, tão

somente.
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2.4 PLEITOS INDEFERIDOS POR CONFRONTAREM DECISÃO

 DO EXC. STF NOS AUTOS DO RE 837.311/PI(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO)

Com explícita ressalva de entendimento pessoal, constou do acórdão

embargado que:

 

"Embora não comungue do fundamento adotado no voto vencido no
sentido de que "não é a mera formação de cadastro de reserva que
estabelece direito à contratação do candidato, ainda quando classificado
para compor o referido cadastro de espera", à leitura da decisão proferida
nos autos do RE 837311/PI (repercussão geral) pelo exc. STF, realmente
constato a prevalência da tese jurídica de que é possível a realização de
concurso público para a formação, tão somente, de cadastro de reserva:

(...)

Ainda, conforme o acórdão do exc. STF, vejo o estabelecimento da tese
segundo a qual é discricionariedade da Administração prover os cargos
segundo sua conveniência com foco, sempre, no interesse da coletividade.

A partir desta verificação, vejo que não é possível acolher os pedidos
constantes das letras "b", "e" e "f" da petição inicial: não realizar concurso
que tenho por objeto exclusivo a formação de cadastro de reserva ou a
oferta de número irrisório de vagas; fazer constar dos editais,
obrigatoriamente, o quantitativo de vagas disponíveis aos candidatos e
que corresponda à real necessidade de mão de obra ao tempo da abertura
do certame; caso aberto um novo concurso, que o seu edital preveja
dimensionamento real do quadro de vagas efetivamente disponíveis.

Mas, diante de tudo que foi exposto, impõe-se o provimento apenas
parcial do recurso da CEF para excluir da condenação aquelas
determinações que não fizeram parte dos pedidos da ACP, bem como
para, em razão da decisão tomada nos autos do RE 837.311/PI, e com
ressalva de entendimento pessoal, indeferir os pleitos das alíneas "b", "e"
e "f".

Quanto aos pleitos das alíneas "a" e "c", não vejo óbice ao seu
deferimento pois, na minha visão, não estariam contrários ao
entendimento do STF no sentido de que é lícita a abertura de concurso
público para previsão, apenas, de cadastro de reserva, sem nenhuma
menção a número de vagas. Ademais, o deferimento de tais pleitos mostra-
se imprescindível para a garantia do mínimo de moralidade administrativa
na condução de processos seletivos futuros a serem promovidos pela ré."

 

Diz o embargante Ministério Público do Trabalho que a exclusão da

condenação dos itens "b", "e" e "f" da petição inicial retira a força da decisão judicial de fazer com  que a

CEF proceda à contratação de um maior número de aprovados, "de modo a concretizar o sonho de
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milhares de aprovados nos concursos públicos dos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, sobretudo

quando exclui da condenação o comando de apresentação, no prazo de 6 (seis) meses, um estudo de

dimensionamento do seu quadro de pessoal, com indicativo das reais necessidades de contratações,

"baseados nos cargos indicados nos editais mencionados nesta decisão e publicados em 2014.

Nesse particular, conforme reconhecido pelo embargante, o tema está a

merecer discussão no bojo de recurso de revista, pois a insurgência possui viés reformatório.

Continuando seus embargos, afirma o Ministério Público do Trabalho que

há omissão no acórdão quanto à preservação dos direitos dos empregados admitidos após a prolação da

sentença e também do acórdão embargado, no que toca à manutenção desses candidatos no cargo.

Constou do acórdão recorrido que "Registro que ficam resguardados os

direitos dos empregados admitidos por força da antecipação da tutela deferida na primeira instância, de

"permanecerem no cargo.

Tal comando não visou, de modo algum, concluir que  ficariamsomente

resguardados os direitos dos empregados admitidos por força da antecipação da tutela deferida na

primeira instância, de permanecerem no cargo. O que o Colegiado visou foi definir de forma expressa

que mesmo aqueles candidatos nomeados por força de antecipação de tutela, que é uma decisão precária,

estariam resguardados após a prolação do acórdão (que substitui a sentença), sendo mantidos no cargo.

O embargante diz que "a omissão do acórdão quanto à manutenção dos

contratados por força das decisões judiciais nesta ação, sobretudo após a prolação da sentença e do

 acórdão em sede de recurso ordinário, (...), tem gerado imensa insegurança jurídica aos convocados,

tendo em vista haver um forte receio de que, mesmo havendo a aprovação no contrato de experiência,

possam vir a ser dispensados/demitidos da Caixa Econômica Federal em caso de eventual reforma das

"decisões judicias condenatórias, o que não pode ficar sem resposta pela Justiça do Trabalho.

, repito que a preocupação foi definir a situação daquelesData venia

que tomaram posse por força de uma decisão precária, porque essa sim poderia gerar dúvida

considerando a natureza do pronunciamento e demandaria explícita modulação. Quanto à

manutenção dos contratados no cargo por força das decisões judiciais proferidas após a prolação

da sentença e do acórdão, certamente esse fato indene de dúvidas.

Recurso parcialmente provido para prestar esclarecimentos.
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2.5 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE

 FAZER. PEDIDO DA ALÍNEA "A" (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO)

Afirma o embargante que o acórdão deve ser complementado para prever

que em caso de não observância pela CEF do pedido da alínea "a" do rol dos pedidos, seja também

imposta multa por descumprimento da obrigação de fazer.

O pedido referido foi deferido, tendo sido estabelecida a prorrogação dos

prazos de validade dos concursos públicos (Editais de n° 001/2014-NM e 001/2014-NS), até o trânsito

em julgado da presente ação.

O pedido não alude a uma obrigação de fazer e tanto isso verdade que

a decisão judicial deferitório do pedido supre qualquer atuação da parte ré, CEF, sendo suficiente

o comando judicial para o alcance do desiderato pretendido pelo autor da ação civil pública.

Não há, pois, que se falar em fixação de  instituto próprioastreintes,

para o não cumprimento de obrigações positivas por parte do réu.

Recurso parcialmente provido para prestar esclarecimentos.

 

III - CONCLUSÃO

Posto isso, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes

provimento para corrigir erro material e parcial provimento para prestar esclarecimentos, nos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Por tais fundamentos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma do

Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, em sessão realizada na data e nos termos contidos na

respectiva certidão de julgamento, aprovar o relatório, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito,

dar-lhes provimento para corrigir erro material e parcial provimento para prestar esclarecimentos, nos

termos do voto do Desembargador Relator. Ementa aprovada.

Brasília(DF), 13 de dezembro de 2021 (data do julgamento)
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