
Resumo da Ação Civil Pública 

Num primeiro momento, houve uma tutela antecipada e, após tratativas, uma conciliação para 

devolver servidores das áreas de saúde e educação (cerca de 28 servidores). Como a prova é 

essencialmente documental, a sentença foi prolatada e determinou o retorno de todos os 

atuais executantes. A sentença traz o argumento de que os servidores não possuem 

habilitação para trabalhar no Poder Judiciário (a partir de exposição de motivos do próprio TRT 

nos anteprojetos de lei de criação de cargos) e que são marcados pelo nepotismo, sem 

qualquer base factual para isso. Não há uma única prova nem argumentação que relacione 

servidores cedidos e agentes do Poder Judiciário da União. Todavia, determina que o TRT 

observe a súmula vinculante que trata do nepotismo na Administração Pública.  

Ao determinar que todos os servidores municipais devam ser devolvidos por tais desvios de 

finalidade, autoriza que o TRT celebre novos convênios e que respeite o artigo 3º da Resolução 

63 do CSJT, que limita em 10% do quadro de servidores do Tribunal o número de cedidos. 

Como há, hoje, cerca de 328 servidores cedidos pelos municípios, o TRT pode celebrar 

convênios e recrutar 348 servidores, ou seja, dá a entender que aqueles servidores que estão 

há anos conosco e já treinados terão que ser devolvidos, mas que há possibilidade recrutar 

novos servidores públicos municipais.  

 

Considerações sobre eventual atuação 

A atuação da AMATRA XV, caso aprovada, se dará de forma ética e legal, como não poderia 

deixar de ser. Como “amiga da causa”, a associação não seria considerada parte na ação, mas 

poderia levar elementos fáticos e argumentos jurídicos que colaborem para uma melhor 

solução do caso. Não há, portanto, risco de sucumbência. Honorários advocatícios também 

não, tendo em vista o contrato de prestação de serviços jurídicos indeterminados firmado com 

o escritório Capano Passafaro Advogados Associados. 


