
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-SECBE 593/2017

PAe 0012924-41.2017.4.01.8000
Interessado: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Projeto de alteração da Resolução/Presi 670-027, de 22/12/2008, em vista de conflito
aparente com o Regulamento-Geral do Programa. Recomendação da Assessoria Jurídica.
 
 
Ao CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL,

 
Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de Projeto para alteração evolutiva da Resolução Presi 670-027, de 22/12/2008,

que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento Materno-Infantil – MATERNAL na Justiça Federal da
Primeira Região, por recomendação da ASJUR (4346337), a fim de afastar o aparente conflito entre o
disposto no parágrafo único do art. 10 do Regulamento-Geral do Pro-Social, aprovado pela Resolução
Presi/Secbe 9 de 23/04/2014, e o previsto no parágrafo único do art. 6º da Resolução Presi 670-027/2008.

 
1 – Histórico

 
A necessidade de discussão do assunto originou-se da solicitação de autorização feita pela

SECBE à Diretoria-Geral da Secretaria para para continuar procedendo à autorização de compra de
alimentação para o berçário, por meio da liberação de suprimento de fundos, com recursos próprios do Pro-
Social, no valor de cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, conforme o Despacho TRF1-SECBE
4311537.

O Regulamento-Geral do Pro-Social determina que as despesas com atendimentos
prestados por profissionais de saúde nas instalações físicas do Tribunal e Seccionais destinados a todos
servidores e colaborados, caracterizam a Assistência Direta à Saúde, sejam realizadas à conta de recursos da
União, nos termos do disposto nos arts. 8º, 9º e 10, in verbis:

 
Art. 8º A assistência direta à saúde tem como finalidade oferecer atendimento, por profissionais de
saúde, nas áreas médica,  odontológica, psicológica e de enfermagem, entre outras áreas de saúde,
a todos os assistidos da Primeira Região, preferencialmente  nas dependências do Tribunal e
Seccionais.
 
Art. 9º A assistência direta à saúde é prestada nas seguintes modalidades:
I – interna: realizada nas instalações físicas do Tribunal e Seccional por profissionais de saúde do
seu quadro de pessoal ou contratados junto a outras entidades;
II – externa: realizada por meio de credenciamento de profissionais de saúde, nas Seccionais que
não possuam instalações físicas e pessoal adequados para o atendimento interno.
 
Art. 10. As despesas com a assistência direta à saúde correm à conta de recursos da União.
Parágrafo único. A disponibilização de recursos do Pro-Social para o custeio das despesas
previstas no caput encerrar-se-á em 31/12/2014. (Grifou-se)

 
A Resolução/Presi 670-027 de 22/12/2008 estabelece sobre o custeio do MATERNAL

de forma diferente, a saber:
 

Art. 6º As magistradas e servidoras que tiverem criança matriculada no berçário deixarão de
perceber o Auxílio Pré- Escolar – Modalidade Assistência Indireta, o qual voltará a ser creditado
no mês subseqüente ao do cancelamento da inscrição da criança, de forma a evitar a duplicidade
na concessão do benefício.
Parágrafo único. Os créditos orçamentários correspondentes ao Auxílio Pré-Escolar, citado no
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caput deste artigo, serão direcionados para a “Modalidade Assistência Direta – Berçário” e
utilizados na manutenção do mesmo.

 
De acordo com a ASJUR (4346337), o conflito entre o disposto no parágrafo único do

art. 10 do Regulamento-Geral do Programa e o previsto no parágrafo único do art. 6º da
Resolução/Presi 670-027/2008 é aparente porque o objetivo da vedação prevista no parágrafo único
do art. 10 do Regulamento-Geral é evitar que recursos exclusivamente dos associados/inscritos no
Programa, regularmente arrecadados para as finalidades gerais do Pro-Social, sejam empregados
em obrigações da União e, no caso em apreço, a verba é oriunda de magistrados e servidores, que
podem ou não ser associados/inscritos no Programa, por meio da transferência do auxílio pré-
escolar, o qual o Pro-Social  recebe para o "Programa de Desenvolvimento Materno-Infantil –
MATERNAL na Justiça Federal da Primeira Região " com destinação única e vinculada à
manutenção do berçário.

Com isso, concluiu a Assessoria Jurídica (4346337):
 

Portanto, além das razões acima, considerada a excepcional (sui generis) competência atribuída à
Secbe no inciso VI do art. 65 do Regulamento-Geral, não se vê óbice à utilização da verba, pelo Pro-
Social, repassada por magistrados e servidores que se beneficiam dos serviços do berçário, desde
que exclusivamente de acordo com a destinação prevista na Resolução/Presi 670-027/2008.
Não obstante isso, o aparente conflito deve ser formalmente afastado mediante
revisão/aperfeiçoamento dos normativos, da forma que melhor definir o Conselho Deliberativo do
Pro-Social. É o que se sugere, sem prejuízo do imediato emprego do recurso em tela para dar
manutenção ao berçário.

 
2 – Análise

 
Nos termos da Resolução Presi 670-027/2008, as mães com filhos matriculados no

Berçário do TRF deixam de receber o auxílio pré-escolar em folha de pagamento, autorizando o repasse
desses para o Pro-Social, com a destinação vinculada à manutenção do Berçário do TRF1.

O valor do auxílio pré-escolar está fixado em R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)
desde 2016, pela Portaria Conjunta 1, de 18/02/2016.

Consoante os registros contábeis do e-ProSocial, o valor do auxílio pré-escolar relativo
às crianças matriculadas no Berçário do Tribunal repassado ao Pro-Social totalizou, em 2016, o
montante de R$ 84.162,75 (oitenta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco
centavos) e, em 2017, até o mês de agosto, o montante de R$ 51.753,97 (cinquenta e um mil
setecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado no Quadro 01.
Quadro 01 - Total de recursos do auxílio pré-escolar relativos a crianças matriculadas no Berçário do

Tribunal transferidos para o Pro-Social
e Total estimado de crianças matrículadas com base nos recursos recebidos (1)(2) no período de 2016 e

2017 (até agosto)

Mês/Ano TRF SJ-DF SJ-MG Total

Total estimado
de crianças

matriculadas no
Berçário

Total estimado de
crianças matriculadas
no Berçário oriundas

da SJDF
jan/16  R$       3.128,40  R$      3.659,28  R$         600,40  R$      7.388,08 11 2
fev/16  R$       3.128,40  R$      3.678,24  R$         600,40  R$      7.407,04 11 2

mar/16  R$       3.128,40  R$      3.065,20     R$      6.193,60 9 2
abr/16  R$       3.147,36  R$      3.065,20     R$      6.212,56 9 2
mai/16  R$       1.883,36  R$      7.489,20     R$      9.372,56 13 1
jun/16  R$       2.502,72  R$      4.329,20  R$      1.820,16  R$      8.652,08 12 2
jul/16  R$       2.502,72  R$      3.722,48  R$         606,72  R$      6.831,92 10 2

ago/16  R$       2.496,40  R$      2.490,08  R$         606,72  R$      5.593,20 8 2
set/16  R$       3.978,76  R$      3.418,11  R$         671,04  R$      8.067,91 12 2
out/16  R$       2.667,39  R$      1.398,00  R$      1.335,09  R$      5.400,48 8 4
nov/16  R$       3.376,17  R$      2.069,03  R$      1.335,09  R$      6.780,29 10 3
dez/16  R$       2.796,00  R$      2.069,03  R$      1.398,00  R$      6.263,03 9 3

- - - Total em 2016 R$ 84.162,75 - -
jan/17  R$       2.796,00  R$      1.425,97  R$         699,00  R$      4.920,97 7 3
fev/17  R$       3.495,00  R$          699,00  R$         699,00  R$      4.893,00 7 7
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mar/17  R$       4.893,00  R$      2.796,00  R$         699,00  R$      8.388,00 12 3
abr/17  R$       4.194,00  R$      3.495,00  R$         699,00  R$      8.388,00 12 2
mai/17  R$       2.796,00  R$      2.796,00  R$         699,00  R$      6.291,00 9 2
jun/17  R$       2.796,00  R$      2.796,00  R$         699,00  R$      6.291,00 9 2
jul/17  R$       2.796,00  R$      2.796,00  R$         699,00  R$      6.291,00 9 2

ago/17  R$       2.796,00  R$      3.495,00   R$                -
     R$      6.291,00 9 2

- - - Total em 2017 R$ 51.753,97 - -
 
Fonte: Conciliação bancária - SECOT/DIVAF.
Notas:
(1) O Total estimado tem por base os recursos recebidos e o
valor do auxílio pré-escolar no valor de R$ 699,00
(seiscentos e noventa e nove reais), desde 2016 pela Portaria
Conjunta 1, de 18/02/2016.
(2) A capacidade máxima do Berçário do TRF1 é de 13
(treze) crianças, conforme justificativa da SEAMI no Projeto
TRF1-SECBE 4845209

 
Além dos montantes anuais, o Quadro 01 apresenta o fluxo mensal de recursos do auxílio

pré-escolar repassado ao Pro-Social, relativo às crianças matrículas no Berçário do TRF1.
O Quadro 01 demonstra, também, a quantidade estimada de crianças matriculadas no

Berçário no respectivo mês, inclusive quanto às vagas preenchidas pelas mães da Seção Judiciária do Distrito
Federal - SJDF, calculados a partir do fluxo mensal de recursos recebidos e o valor do auxílio pré-escolar
fixado em R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).

O Quadro 02 demonstra as despesas do Pro-Social com a manutenção do Berçário, no
valor de R$ 13.067,83 mensais.

 
Quadro 02 - Custos diretos com mão de obra e alimentação para manutenção do Berçário do TRF1

Fundamento da
Despesa

Fonte de
Recursos

Qtde
Empregados
à Disposição
do Berçário

do TRF1

Cargo(1)
Valor Mensal

Por
Empregado(2)

Valor
Mensal

Estimado

Valor  Anual
Estimado

Contrato 38/2016
 (PAe 0022385-
71.2016.4.01.8000)

Recursos
Próprios
do Pro-
Social

03
Auxiliar de

enfermagem - 30
horas semanais

R$4.022,61 R$12.067,83 R$144.813,96

Contrato 33/2016
(PAe 0007353-
26.2016.4.01.8000)

Recursos
da União 04

Auxiliar de
Berçário/Berçarista

- 30 horas
semanais

R$5.007,80 R$20.031,20 R$240.374,40

TOTAL DOS
CUSTOS COM
MÃO DE OBRA

Recursos
Próprios
do Pro-
Social +

Recursos
da União

07  R$9.030,41 R$32.099,03 R$385.188,36

Suprimento Fundos
(alimentação dos
bebês)

Recursos
Próprios
do Pro-
Social

-  - R$1.000,00 R$12.000,00

TOTAL GERAL
DOS CUSTOS
DIRETOS  (mão
de obra +
alimentação)

Recursos
Próprios
do Pro-
Social +

Recursos
da União

07  - R$
33.099,03 R$397.188,36

Notas:
(1) Horário de funcionamento do Berçário do TRF1 é de 12h às 19h (4819361).
(2)Valores por empregado:
Contrato 38/2016: Apostilamento TRF1-DIACO 3702288
Contrato 33/2016: Termo Aditivo TRF1-DIACO 4601043
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Da análise do Quadro 02, verifica-se que as despesas com a manutenção do Berçário,

pagas com recursos próprios do Programa, totalizam o montante mensal de R$ 13.067,83 (treze mil sessenta e
sete reais e oitenta e três centavos), dos quais R$12.067,83, relativos ao pagamento de 03 (três) auxiliares de
enfermagem (30 horas semanais),  provenientes do Contrato 38/2016, (PAe 0022385-71.2016.4.01.8000), e
R$1.000,00 relativos às despesas com alimentação das crianças.

Nos custos diretos de manutenção do Berçário (alimentação + mão de obra), incluem-se,
ainda, as despesas com pagamento de auxiliares de berçário/berçaristas (30 horas semanais) pagos com
recursos da União, com gasto mensal de R$20.031,20 (vinte mil trinta e um reais e vinte centavos), Contrato
33/2016, (PAe 0007353-26.2016.4.01.8000), conforme demonstrado no Quadro 02.

A receita repassada ao Pro-Social para manutenção do Berçário, no período de jan-
ago/2017, foi de R$ 51.753,97 e a despesa no mesmo período foi de R$ 104.542,64 (R$ 13.067,83 x 8), ou
seja, houve um défict de 102% das receitas recebidas para cobertura de despesas de manutenção do
Berçário, resultando no pagamento de R$ 52.788,67 com recursos próprios do Programa em obrigações da
União, posto que o Berçário não se vincula à assistência à saúde, nos termos do disposto nos arts. 75 e 76 da
Resolução CJF 4, de 14/03/2008, que regulamenta o auxílio, a saber:

 
Art. 75. A concessão do auxílio pré-escolar tem por objetivo a assistência aos dependentes legais
dos servidores do Conselho da Justiça Federal e dos magistrados e servidores da Justiça Federal
de primeiro e segundo graus .
Parágrafo único. O auxílio pré-escolar será custeado, por meio de verbas específicas de seu
orçamento, nas condições aqui estabelecidas. (Alterado pela Resolução n. 424, de 28 de novembro
de 2016)
Art. 76. O auxílio pré-escolar será prestado, em caráter supletivo às obrigações da família, pelas
instituições materno-infantis, berçários, creches, jardins-de-infância ou estabelecimentos pré-
escolares regularmente autorizados a funcionar, objetivando:
I – educação anterior ao ensino fundamental, mediante programas educativos específicos para
cada faixa etária, com vistas ao desenvolvimento da personalidade do educando e à sua integração
ao ambiente social;
II – condições de crescimento saudáveis, com assistência afetiva de acordo com suas
características individuais, e ambiente favorável ao desenvolvimento da liberdade de expressão e
da capacidade de pensar com independência. (Grifou-se)

 
Somados os custos diretos do Pro-Social e da União (mão de obra + alimentação) tem-se

um gasto mensal estimado de R$33.099,03 em 2017, o qual perfaz o custo direto de R$ 2.546,08 per
capita/criança, caso fossem preenchidas todas as 13 vagas existentes no Berçário; ou o custo direto de R$
3.677,67 per capita/criança, considerando as 9 vagas preenchidas no período de mai-ago/2017 (Quadro
01), sendo que em ambos os casos a receita recebida por criança é de R$699,00, valor do auxílio pré-
escolar.

Portanto, o atendimento da recomendação da ASJUR (4346337) para
revisão/aperfeiçoamento da Resolução Presi 670-027/2008, resultou no Projeto TRF1-SECBE
4845209, o qual atribui à União todas as despesas de manutenção do Berçário do Tribunal, a fim de
afastar o conflito entre o disposto no parágrafo único do art. 10 do Regulamento-Geral do Pro-
Social, aprovado pela Resolução Presi/Secbe 9 de 23/04/2014, e o previsto no parágrafo único do art.
6º da Resolução Presi 670-027/2008, a fim de "evitar que recursos exclusivamente dos
associados/inscritos no Programa, regularmente arrecadados para as finalidades gerais do Pro-
Social, sejam empregados em obrigações da União", conforme asseverou a Asessoria Jurídica.

A retirada do encargo da manutenção financeirado Berçário com recursos próprios do Pro-
Social afigura-se necessária, pelas mesmas razões que extinguiram a despesa com o auxílio material escolar, na
alteração do Regulamento-Geral em 2013, quando o Desembargador-Relator incluiu, em seu voto, a assertiva
de que o "auxílio-material escolar é incompatível com o objetivo do Programa: “bem estar dos
beneficiários por intermédio de políticas de saúde”. (Finalidade – art. 1º.). Os demais devem estar
vinculados à saúde. Os recursos não podem ser desviados do objeto → SAÚDE" . Daí, portanto, a
vedação do atual artigo 10, cujo caput foi incluído nessa alteração do Regulamento-Geral de 2013.

No aspecto técnico, os dispositivos propostos no Projeto TRF1-SECBE 4845209 tiveram
por paradigma a normatização do STF, STJ, TST, MPF, TCU, CGU e TJDFT , conforme indicado nas
justificativas do quadro comparativo do citado projeto.

Cumpre destacar que o TJDFT extinguiu o Programa do Berçário em 2017, porque se
constatou contra indicada a permanência do berçário pelo "atendimento apenas para uma pequena parte
dos interessados (servidores e magistrados), os custos altos em manter os auxiliares, nutricionistas e
enfermeiras e ainda a recomendação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Resolução nº 195 de
03/06/2014) de contingenciamento de despesas" , conforme registrado na Ata da 11ª Sessão do Tribunal
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Pleno, de 29/11/2016 (4848187).
Ressalta-se que o Projeto TRF1-SECBE 4845209 foi apreciado pela área técnica da

Divisão de Assistência à Saúde nos termos da Informação TRF1-SEAMI 4819361.
 

3 – Conclusão
 
Do exposto, apresenta-se o Projeto TRF1-SECBE 4845209, nos seguintes termos:
(1) foi atribuída à União todas as despesas de manutenção do Berçário do Tribunal,
com base no resultado dos estudos realizados em atendimento à recomendação exarada no
Parecer TRF1-ASJUR 4346337, o levantamento dos gastos revelou que os créditos
orçamentários correspondentes ao auxílio pré-escolar direcionados para a “Modalidade
Assistência Direta – Berçário” são deficitários para sua manutenção, o que ocasionou
despesas da ordem de 102% das receitas recebidas no ano de 2017, arcadas com recursos
próprios do Pro-Social, as quais devem  ter destinação estrita aos termos do art. 10,
parágrafo único, do Regulamento-Geral do Pro-Social, aprovado pela Resolução
Presi/Secbe 9 de 23/04/2014. 
(2) as disposições técnicas estão aderentes aos normativos do STF, STJ, TST, MPF,
TCU, CGU e TJDFT, conforme indicado nas justificativas do quadro comparativo do
citado projeto, ressalvando que o TJDFT extinguiu o Programa do Berçário em 2017,
porque se constatou contra indicada a permanência do berçário pelo "atendimento apenas
para uma pequena parte dos interessados (servidores e magistrados), os custos altos
em manter os auxiliares, nutricionistas e enfermeiras e ainda a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Resolução nº 195 de 03/06/2014) de
contingenciamento de despesas" , conforme registrado na Ata da 11ª Sessão do Tribunal
Pleno, de 29/11/2016 (4848187).
Desse modo, submeto à apreciação e deliberação deste e. Colegiado.

 
Respeitosamente,

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 10/10/2017, às 18:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4873842 e o código CRC 4EBD39D2.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PROJETO

PAe 0012924-41.2017.4.01.8000
Interessado: Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE
Assunto: Projeto de alteração da Resolução/Presi 670-027, de 22/12/2008, para apreciação do CDPS.
 
 

Resolução ATUAL Resolução PROPOSTA Justificativas
RESOLUÇÃO/PRESI

670- 027 DE
22/12/2008

Resolução Presi 000 de
00/00/2017  

Altera a Resolução 8 de
22/03/2002, que trata do
Programa de
Desenvolvimento
Materno-Infantil –
MATERNAL na Justiça
Federal da Primeira
Região.

Dispõe sobre o Programa de
Desenvolvimento Materno-Infantil
– MATERNAL na Justiça Federal
da Primeira Região.

Proposta de ajuste do texto, sem alteração do
conteúdo.

O PRESIDENTE DO
TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL DA
PRIMEIRA REGIÃO,
no uso de suas
atribuições legais e
regimentais e tendo em
vista o decidido pelo
Conselho Deliberativo do
Pro-Social nos autos do
Processo Administrativo
2002/01065 – TRF, em
Sessão do dia 15 de
dezembro de 2008,

O PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
tendo em vista a decisão do
Conselho Deliberativo do Pro-
Social na sessão ordinária realizada
em 00/00/2017, nos autos do
PAe/SEI 0012924-
41.2017.4.01.8000,

Proposta de ajuste do texto, sem alteração do
conteúdo.

CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:  
a) que a moderna
organização, que
desenvolve visão
estratégica e está voltada
para obter melhores
resultados, precisa
investir não só em
tecnologia e automação,
mas, sobretudo, no ser
humano;

a) que a moderna organização, que
desenvolve visão estratégica e está
voltada para obter melhores
resultados, precisa investir não só
em tecnologia e automação, mas,
sobretudo, no ser humano;

Inalterado.

b) a evolução e o avanço
no aspecto legal de
proteção ao trabalho da
mulher;

b) a evolução e o avanço no
aspecto legal de proteção ao
trabalho da mulher;

Inalterado.

c) o crescimento da
participação da mulher no c) o crescimento da participação da
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participação da mulher no
mercado de trabalho,
inclusive neste Tribunal;

mulher no mercado de trabalho,
inclusive neste Tribunal;

Inalterado.

d) que para bem
corresponder às
exigências quotidianas de
dedicação,
comprometimento e
competência é preciso
que a mãe conte com a
tranquilidade de ter seu
filho bem amparado, bem
nutrido, recebendo
cuidados que ajudem no
seu pleno
desenvolvimento,

d) que para bem corresponder às
exigências quotidianas de
dedicação, comprometimento e
competência é preciso que a mãe
conte com a tranquilidade de ter
seu filho bem amparado, bem
nutrido, recebendo cuidados que
ajudem no seu pleno
desenvolvimento,

Inalterado.

RESOLVE: RESOLVE:  
 Capítulo I  
 Da Finalidade  
Art. 1º Fica instituído no
âmbito da Justiça Federal
da Primeira Região o
Programa de
Desenvolvimento
Materno-Infantil –
MATERNAL, destinado
a incentivar e possibilitar
o aleitamento materno
durante o primeiro ano de
vida, bem assim
promover a integração
mãe-bebê e o pleno
desenvolvimento da
criança.

Art. 1º O Programa de
Desenvolvimento Materno-Infantil
– MATERNAL, destina-se, por
meio da oferta de serviços de
Berçário, a incentivar e possibilitar
o aleitamento materno durante o
primeiro ano de vida, bem assim
promover a integração mãe-bebê e
o pleno desenvolvimento da
criança.

Proposta de atualização do dispositivo,
considerando que o Programa do Maternal é
executado por meio do Berçário.

Parágrafo único. O
MATERNAL englobará
atividades de
acompanhamento e
orientação à gestante e à
nutriz.

Parágrafo único. O MATERNAL
englobará atividades de
acompanhamento e orientação à
gestante e à nutriz.

Inalterado.

Art. 2º O MATERNAL
será composto de um
Berçário, proporcionando
à mãe, quando do retorno
da licença-maternidade,
um ambiente seguro e
tranqüilo, onde a criança
receberá os cuidados de
que necessita para o seu
desenvolvimento
emocional, intelectual,
físico e social.

 Proposta de supressão do art. 2º caput da
Resolução vigente.

Parágrafo único. O
berçário tem por
finalidade oferecer às
crianças beneficiárias um
ambiente de socialização
complementar ao da
família, propiciando

Art. 2º O Berçário tem por
finalidade oferecer às crianças
beneficiárias um ambiente de
socialização complementar ao da
família, propiciando segurança,

Proposta de transformação do parágrafo único no
caput do art. 2º, visto que define a finalidade do
Berçário para o Programa Maternal.
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segurança, cuidados de
higiene e alimentação em
clima afetivo e
estimulante ao
desenvolvimento.

cuidados de higiene e alimentação
em clima afetivo e estimulante ao
desenvolvimento.

Berçário para o Programa Maternal.

 Capítulo II  
 Da Estrutura  
Art. 5º A coordenação
geral do MATERNAL
será exercida pela
Secretaria de Programas
e Benefícios Sociais –
SECBE com o auxílio de
suas unidades integrantes,
quais sejam:
I – Divisão de Programas
e Benefícios: exercerá a
coordenação
administrativa dos
serviços do berçário;
II – Divisão de
Assistência à Saúde e
Divisão de Perícias:
prestará todo o apoio
médico que se fizer
necessário, incluindo a
supervisão e a execução
dos serviços técnicos de
enfermagem, psicologia e
nutrição.

Art. 5º A coordenação geral do
MATERNAL é exercida pela
Secretaria de Bem-Estar Social –
SECBE com o auxílio da Divisão
de Assistência à Saúde – DIASA,
que exerce a coordenação
administrativa dos serviços do
Berçário e presta o apoio técnico
por meio da supervisão da
execução de serviços técnicos
pelos profissionais de saúde do
Tribunal.

Proposta de atualização do dispositivo,
considerando a estrutura organizacional atual.

Art. 5º, § 1º Nas Seções
e Subseções Judiciárias, a
coordenação
administrativa dos
serviços de berçário será
da responsabilidade da
Seção de Benefícios
Sociais – SEBES e Seção
de Suporte Administrativo
e Operacional – SESAP,
respectivamente;

§ 1º Nas Seções e Subseções
Judiciárias, a coordenação
administrativa dos serviços de
berçário será da responsabilidade
da Seção ou Núcleo de Bem-Estar
Social – SEBES/NUBES e Seção
de Suporte Administrativo e
Operacional – SESAP,
respectivamente;

Proposta de atualização do dispositivo,
considerando a estrutura organizacional atual.

Art. 5º, § 2º A SECBE e
suas unidades integrantes
deverão prestar total
apoio e suporte técnico às
Seções e Subseções
Judiciárias na
implantação do
MATERNAL e
instalação dos serviços de
berçário.

§ 2º A SECBE e a DIASA
prestarão o apoio e o suporte
técnico às Seções e Subseções
Judiciárias na implantação do
MATERNAL e instalação dos
serviços de Berçário.

Proposta de atualização do texto, sem alteração
do conteúdo.

Art. 3º O MATERNAL
será implantado de
imediato no Tribunal
Regional Federal da 1ª
Região e gradativamente
nas Seções e Subseções
Judiciárias que integram a
Primeira Região, a partir

 

Proposta de supressão do art. 3º caput da
Resolução vigente, haja vista que o Maternal já
se encontra implantado no Tribunal e cada
Seccional tem autonomia para avaliação da
demanda e da disponibilidade de recursos
orçamentários.
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de levantamento de
demanda e disponibilidade
de recursos.

orçamentários.

Art. 3º, § 1º O berçário
do TRF da 1ª Região tem
capacidade inicial para
atendimento de até 18
(dezoito) crianças,
devendo essa oferta de
vagas ser avaliada após
os seis primeiros meses
de funcionamento.

Art. 6º A capacidade máxima de
atendimento do Berçário é de 13
(treze) crianças.

Proposta de atualização do texto. De acordo com
a SEAMI/DIASA, "a capacidade máxima de
vagas disponibilizadas para o berçário deste
Tribunal é de 13 crianças, tendo em vista o
espaço físico existente. A definição inicial da
Resolução em 18 vagas levou em conta a
demanda de magistradas/servidoras e não a
capacidade real das instalações físicas".

Art. 3º, § 2º Se o
número de crianças
inscritas for inferior ao
número de vagas
oferecidas, as vagas
remanescentes poderão
ser ocupadas por filhos
de servidoras da Seção
Judiciária do Distrito
Federal, até a
implantação de serviço
equivalente naquela
Seccional, de acordo com
a prioridade de
atendimento.

Parágrafo único. Se o número de
crianças inscritas for inferior ao
número de vagas oferecidas, as
vagas remanescentes poderão ser
ocupadas por filhos de
magistradas/servidoras da Seção
Judiciária do Distrito Federal, até a
implantação de serviço equivalente
naquela Seccional, de acordo com
a prioridade de atendimento.

Proposta de ajuste de texto para inclusão da
possibilidade de ingresso de filho de magistradas
da SJDF.

 Capítulo III  

 Dos Requisitos de Admissão e
Permanência  

Art. 4º No berçário, o
MATERNAL atenderá
aos filhos de magistradas
e servidoras com idade
compreendida entre 03
(três) e 12 (doze) meses,
após o retorno da mãe ao
trabalho.

Art. 7º No Berçário, o
MATERNAL atenderá aos filhos
de magistradas e servidoras com
idade compreendida entre 05
(cinco) e 15 (quinze) meses, após o
retorno da mãe ao trabalho.

Proposta de atualização do dispositivo
considerando a alteração do prazo da licença-
maternidade e a idade das crianças atendidas
pelo Berçário desde 2012. O limite estendido
também está presente na regulamentação dos
Berçários do STF, TCU, TST, TJDFT e MPF.

 

Parágrafo único. A permanência
no berçário de crianças com idade
entre doze e quinze meses será
permitida desde que não existam
filhos de magistradas/servidoras
com idade inferior à espera de
vaga.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STF, TCU, TST, TJDFT e MPF, nos
quais a permanência fica condicionada a
inexistência de filhos de servidoras à espera de
vaga.

 

Art. 8º O atendimento às crianças
no Berçário obedecerá aos critérios
de capacidade físico-estrutural,
segurança, bem-estar e capacidade
técnica e operacional dos
profissionais envolvidos no
andamento dos trabalhos.

Proposta de inclusão baseada em dispositivo
presente na regulamentação Berçário do STF,
TST e TJDFT.

 

Parágrafo único. Na ausência,
ainda que temporária, de qualquer
um dos aspectos mencionados no
caput, o atendimento poderá ser
suspenso até que seja sanada a
razão que lhe der causa.

Proposta de inclusão baseada em dispositivo
presente na regulamentação Berçário do STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, §1º Para Art. 9º São requisitos para
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admissão no berçário, a
criança deverá preencher
os seguintes requisitos:

Art. 9º São requisitos para
admissão e permanência da criança
no Berçário:

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do TCU, TST e TJDFT.

Art. 4º, §1º, I – ser filha
de magistrada ou
servidora, em atividade;

I – Ser filho(a) de magistrada ou
servidora;

Proposta de ajuste de texto mediante separação
dos requisitos do vínculo e do retorno as
atividades em dispositivos separados.

II – Retorno da mãe às atividades
funcionais;

Proposta de ajuste de texto mediante separação
dos requisitos do vínculo e do retorno as
atividades em dispositivos separados.

Art. 4º, §1º, II – ter
idade compreendida
entre, no mínimo, 3 (três)
e, no máximo, 12 (doze)
meses;

III – Ter idade compreendida
entre, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 15 (quinze)
meses;                                          

Redação baseada no art. 7º proposto, no qual se
considerou a alteração do prazo da licença-
maternidade. O limite estendido tem por base a
regulamentação dos Berçários do STF, TCU,
TST, TJDFT e MPF.

 IV – Adoção das seguintes
providências por parte da mãe:

Proposta de inclusão para melhor concatenação
das disposições.

Art. 4º, § 2º A
documentação necessária
à admissão compreende:
I – cadastro de admissão
devidamente preenchido;

1. Preencher e Protocolizar o
formulário pedido de
inscrição, em até 60
(sessenta) dias após o
nascimento, guarda ou
adoção da criança, com
previsão da data de efetivo
início da utilização do
Berçário;

Proposta de ajuste de texto para estabelecer o
prazo para apresentação do formulário e a data
estimada do início da utilização dos serviços de
Berçário. Veja-se o art. 12 proposto. O
estabelecimento do prazo/data tem por base a
regulamentação dos Berçários do STJ, TST e
MPF.

Art. 4º, §1º, III – obter
aprovação em entrevista
com a equipe técnica,
destinada a traçar o perfil
da criança e preparar a
mãe para atuar como
facilitadora da adaptação,
bem como prestar-lhe
esclarecimentos sobre o
funcionamento do
berçário;

2. Realizar entrevista com a
equipe de admissão do
Berçário;

Proposta para suprimir “aprovação”, visto que os
critérios de admissão e permanência devem ser
objetivos, e para transformar em parágrafo da
parte relativa à finalidade da entrevista.

Art. 4º, § 2º A
documentação necessária
à admissão compreende:
V – termo de aceitação,
devidamente assinado
pela mãe, de que aceita
as normas de
funcionamento do
berçário.

3. Assinar termo de aceitação
das normas estabelecidas
nesta Resolução e no
Manual de Funcionamento
do Berçário;

Proposta de ajuste de texto sem alteração
significativa do conteúdo. O Manual de
Funcionamento do Berçário já constava previsto
no art. 7º da Resolução Presi 670-027/2008.

 
4. Apresentar cópia dos

seguintes documentos da
criança:

Proposta de inclusão para melhor concatenação
das disposições.

Art. 4º, § 2º A
documentação necessária
à admissão compreende:
II – certidão de
nascimento;

1. certidão de nascimento; Inalterado.

Art. 4º, § 2º A
documentação necessária 2. cartão de vacinação atualizado;
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à admissão compreende:
III – cartão de vacinação
devidamente atualizado;

2. cartão de vacinação atualizado;
e Inalterado.

Art. 4º, § 2º A
documentação necessária
à admissão compreende:
IV – atestado, fornecido
por médico pediatra, de
que a criança goza de
boas condições de saúde;

3. atestado, fornecido por médico
pediatra, de que a criança goza de
boas condições de saúde.

Inalterado.

 

V – Prévia adaptação da criança
que ocorrerá nos cinco dias úteis
antes do seu ingresso efetivo no
Berçário, de acordo com as
seguintes disposições:

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST, MPF e CGU.

 

a) para a adaptação, mãe e filho
permanecem no Berçário por um
período de tempo pré-estipulado e
horário agendado com a
Administração do Berçário;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST, MPF e CGU.

 

b) o não comparecimento da
criança por 03 (três) dias, durante o
período de adaptação, sem
justificativa perante a
Administração, implicará na perda
da vaga;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST, MPF e CGU.

 

c) é vedado à mãe ausentar-se do
Berçário no período de adaptação
da criança, a não ser por
orientação e com autorização da
Administração do Berçário.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST, MPF e CGU.

Art. 4º, §1º, III – obter
aprovação em entrevista
com a equipe técnica,
destinada a traçar o perfil
da criança e preparar a
mãe para atuar como
facilitadora da adaptação,
bem como prestar-lhe
esclarecimentos sobre o
funcionamento do
berçário;

§ 1º A entrevista de admissão a
que se refere à alínea “b” do inciso
III deste artigo destina-se a traçar
o perfil da criança, preparar os pais
para atuarem como facilitadores da
adaptação e prestar
esclarecimentos sobre o
funcionamento do berçário.

Proposta com base na divisão do texto original do
Art. 4º, §1º, III da Resolução Presi 670-027/2008,
constando neste parágrafo a parte relativa à
finalidade da entrevista.

 
§ 2º A admissão da criança no
berçário será realizada no dia de
retorno da mãe ao trabalho.

Proposta baseada na prática atualmente adotada
pelo Berçário do TRF1.

Art. 4º, § 3º Quando o
número de crianças
inscritas for maior que o
número de vagas
oferecidas, a prioridade
para atendimento
obedecerá à seguinte
ordem:

Art. 10. Caso a demanda pelo
Berçário ultrapasse a quantidade
de vagas disponíveis, será adotada
a seguinte ordem de prioridade
para admissão e permanência da
criança no Berçário:

 

Art. 4º, § 3º, I –
crianças com
amamentação
exclusivamente materna;

I – crianças com amamentação
exclusivamente materna; Inalterado.

Art. 4º, § 3º, II –
criança de menor idade;

II – criança de menor idade,
observando-se:  
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a) Se todas as vagas estiverem
ocupadas por ocasião de nova
admissão no Berçário, será
desligada a criança ocupante de
vaga remanescente pela Seção
Judiciária do Distrito Federal, 
desde que tenha idade mínima de
12 (doze) meses;

Proposta baseada no disposto no parágrafo único
do art. 6º, no qual a prioridade de atendimento do
berçário é de magistradas/servidoras deste
Tribunal.

 

b) Na hipótese da alínea “a”, se
todas as crianças atendidas por
vaga remanescente tiverem menos
de 12 (doze) meses, a nova
admissão somente ocorrerá quando
uma das crianças alcançar essa
idade;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e MPF.

 

c) Havendo duas ou mais crianças
com a mesma data de nascimento,
será desligada aquela que tiver
maior tempo de permanência no
Berçário;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e MPF.

Art. 4º, § 3º, III – mãe
com menor remuneração;

III – mãe com menor
remuneração; Inalterado.

Art. 4º, § 3º, IV – local
de residência mais
distante;

IV – local de residência mais
distante; Inalterado.

Art. 4º, § 3º, V –
avaliação social realizada
pela comissão técnica.

 Proposta de supressão visto que os critérios de
admissão e permanência devem ser objetivos.

Art. 4º, § 6º A admissão
ou desligamento poderá
ser realizado em qualquer
época do ano,
dependendo sempre da
necessidade da mãe e da
disponibilidade de vagas
no berçário.

Art. 11. A admissão ou
desligamento poderá ser realizado
em qualquer época do ano,
dependendo sempre da
necessidade da mãe, da
disponibilidade de vagas no
berçário e da observância do
estabelecido nesta Resolução.

Proposta de inclusão da necessidade de
observância do estabelecido na Resolução.

Art. 4º, § 7º Para melhor
organização e
planejamento das vagas,
a coordenação do
berçário deverá realizar,
periodicamente,
levantamento para
identificar a clientela
potencial junto às
gestantes e verificar
interesse e época de
futuras matrículas.

Art. 12. Com base na previsão de
ocupação de vagas obtida por meio
do formulário pedido de inscrição, a
magistrada/servidora será
informada sobre a previsão de
admissão e permanência de sua
criança, após observados os
critérios elencados no art. 10 desta
Resolução, para que sejam
tomadas as providências
necessárias para admissão ou
desligamento.

Proposta de alteração considera que a captação
e disponibilização das vagas seguirão os critérios
específicos estabelecidos na Resolução e baseia-
se na regulamentação Berçário do STF e TST.

 

Parágrafo único. A lista de espera
será organizada pela data de
nascimento da criança,
independentemente da data de
inscrição no Berçário.

Proposta de alteração considera que a captação
e disponibilização das vagas seguirão os critérios
específicos estabelecidos na Resolução e baseia-
se na regulamentação Berçário do STF e TST.

 Capítulo IV  
 Do Funcionamento  

 

Art. 13. O Berçário funciona de
segunda a sexta-feira, no horário
das 12h00 às 19h00, nos dias úteis Proposta baseada no horário atual de
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 de expediente do Tribunal, salvo no
recesso forense compreendido de
20 de dezembro a 6 de janeiro.

atendimento do Berçário do TRF1.

 

Art. 14. O período de permanência
diário da criança observará o
horário de funcionamento do
Berçário e o limite de permanência
diário no Berçário de 07 (sete)
horas corridas.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e MPF.

 

§ 1º Na saída, serão admitidos 15
(quinze) minutos de tolerância após
as 19 horas, sendo que o atraso
superior a esse tempo implicará a
notificação da mãe.

Proposta baseada nas práticas atuais do Berçário
do TRF1.

 

§ 2º Serão admitidos 15 (quinze)
minutos de tolerância ou de
antecipação, em relação a hora de
entrada fixada pelo Berçário.

Proposta baseada nas práticas atuais do Berçário
do TRF1.

 

§ 3º Havendo reincidência na
infração prevista no § 1º deste
artigo que gerem três notificações
no intervalo de quatro meses, a
servidora perderá automaticamente
o direito de manter seu filho no
Berçário.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e MPF.

 

Art. 15. As mães deverão manter
seus dados pessoais sempre
atualizados na Administração do
Berçário, onde deverá constar o
número do telefone de sua lotação,
o da residência e outros de uso
pessoal.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do TST e TJDFT.

 Art. 16. O acesso ao Berçário é
exclusivamente permitido:

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e TJDFT.

 I – aos servidores e prestadores de
serviço lotados na unidade;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e TJDFT.

 II – aos membros da
Administração do Berçário;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e TJDFT.

 III – às pessoas autorizadas pela
Administração do Berçário;

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e TJDFT.

 IV – às mães. Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ, TST e TJDFT.

 

§ 1º O acesso da mãe às
dependências do Berçário, exceto
na fase de adaptação, restringe-se
à recepção, à sala de
amamentação e à área de apoio
administrativo.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ e MPF.

 

§ 2º Havendo qualquer tentativa de
acesso não autorizado às
dependências do Berçário, a
coordenação acionará a Divisão de
Segurança e Serviços Gerais, para
que sejam tomadas as providências
cabíveis.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ.

 

Art. 17. Não será permitida, em
hipótese alguma, a saída da criança
com pessoas não autorizadas

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ e TST.
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expressamente pela mãe.

 

Parágrafo único. As pessoas
autorizadas a buscar a criança
deverão aguardá-la na recepção e,
obrigatoriamente, estarem
identificadas em ficha de controle
interno no Berçário.

Proposta baseada na redação da regulamentação
Berçário do STJ e TST.

Art. 4º, § 4º É de
responsabilidade da mãe
da criança a ser
matriculada no berçário
providenciar todo o
enxoval constante da lista
de material para ingresso,
devidamente identificado,
além das fraldas
descartáveis.

Art. 18. É de responsabilidade da
mãe levar ao Berçário os leites
artificiais em condição de uso
imediato, quando necessários, e
todo o enxoval e objetos
indispensáveis de uso pessoal da
criança, conforme consta no
Manual de Funcionamento do
Berçário.

Proposta de ajuste do texto, com acréscimo da
possibilidade de uso de leite artificial, presente na
regulamentação do Berçário do STF e TST.

 

Art. 19. Será mantido o registro
das ocorrências de fatos estranhos
à rotina do Berçário, bem como de
reclamações e sugestões de
usuários, possibilitando a
recuperação de operações e
adoção de medidas preventivas ou
corretivas por parte da
Administração do Berçário.

Proposta de inclusão, baseada na regulamentação
Berçário do STJ.

 Capítulo IV  
 Do afastamento e desligamento  

 
Art. 20. O afastamento temporário
da criança ocorrerá nas seguintes
hipóteses:

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

I – durante os períodos de férias,
licença-capacitação, participação
em cursos realizados fora do
Tribunal e viagens a serviço da
servidora/magistrada;

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 II – durante o recesso, feriados
nacionais ou forenses;

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 
III – outras licenças ou
afastamento legais da
servidora/magistrada;

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, IV –
quando a criança
apresentar enfermidade
que não permita sua
permanência no berçário,
podendo o afastamento
nessa situação ser
provisório ou definitivo;

III – quando a criança apresentar
enfermidade que transitoriamente
impossibilite sua permanência no
Berçário.

Proposta alteração mediante dispositivos distintos
para as hipóteses de afastamento provisório e
definitivo, baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

§ 1º Os afastamentos a que se
refere o inciso I deste artigo
deverão ser comunicados
formalmente pela
servidora/magistrada à
Administração do Berçário com
uma semana de antecedência.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

§ 2º Na hipótese do inciso III deste
artigo, o retorno da criança fica
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artigo, o retorno da criança fica
condicionado à apresentação de
atestado médico comprobatório de
que está apta a frequentar o
Berçário.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

Art. 21. A criança que apresentar
temperatura febril, diarreia, vômito,
ou quaisquer sinais e/ou sintomas
de patologias infectocontagiosas
deverá ser afastada do Berçário e
permanecer em casa.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do MPF, STJ e TCU.

 

§ 1º Na hipótese prevista no caput
deste artigo, a mãe da criança, ou
pessoa autorizada, deverá retirar a
criança no prazo máximo de 30
(trinta) minutos após ter ciência do
fato comunicado pela
Administração do Berçário.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do MPF e STJ.

 

§ 2º É proibido ao servidor e/ou
colaborador do Berçário
administrar medicamentos às
crianças, inclusive homeopáticos e
nebulizadores.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TST e STJ.

Art. 4º, § 5º A criança
será afastada do berçário
nas seguintes hipóteses:

Art. 22. O desligamento da
criança do Berçário dar-se-á:

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, I – no 1º
dia do mês seguinte
àquele em que completar
doze meses;

I – no último dia útil do mês em que
a criança completar doze meses,
salvo o disposto no parágrafo único
do art. 7º desta Resolução;

Proposta alteração baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, V – quando
ocorrer ausência da
criança por dez dias
consecutivos, sem
comunicação à
coordenação do berçário.

II – quando ocorrer ausência por
10 (dez) dias consecutivos, sem
comunicação ou apresentação de
justificativa formal da
servidora/magistrada à
Administrativa do Berçário;

Proposta alteração baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, III – por
desligamento da mãe, por
qualquer motivo;

III – quando a
servidora/magistrada for desligada
do Tribunal por qualquer motivo,
inclusive afastamento legal não
remunerado;

Proposta alteração baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, II – por
decisão dos pais;

IV – por decisão dos pais mediante
comunicação formal à
Administração do Berçário;

Proposta alteração baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

Art. 4º, § 5º, IV –
quando a criança
apresentar enfermidade
que não permita sua
permanência no berçário,
podendo o afastamento
nessa situação ser
provisório ou definitivo;

V – por enfermidade da criança
que definitivamente impeça a
permanência no Berçário,
conforme laudo médico;

Proposta alteração mediante dispositivos distintos
para as hipóteses de afastamento provisório e
definitivo, baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

VI – por descumprimento do
disposto no inciso V do artigo 9º
três vezes consecutivas ou
intercaladas.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 VII – na situação prevista no art.
14, § 3º, desta Resolução.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.
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VIII – quando a demanda por
vagas for maior que o número de
vagas disponíveis, de acordo com
os critérios definidos no art. 10
desta Resolução.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

§ 1º Não será readmitida no
Berçário a criança cujo
afastamento tenha decorrido das
hipóteses previstas neste artigo.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

§ 2º No caso dos afastamentos
previstos nos incisos I, III e IV, o
desligamento será imediato, a partir
da data do evento que lhe deu
origem.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

§ 3º No caso dos afastamentos
previstos nos inciso II e VI, será
concedido o prazo de 07 (sete) dias
corridos, após a notificação formal
pela Administração do Berçário,
para a efetiva vacância, não sendo
permitido o não recebimento da
notificação.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 

§ 4º O desligamento a que se
refere o caput deste artigo deverá
ser comunicado pela Administração
do Berçário tempestivamente à
área de Pagamento de Pessoal.

Proposta inclusão baseada na redação da
regulamentação Berçário do TCU, MPF, STF,
TST e TJDFT.

 Capítulo V  
 Disposições Gerais  
Art. 6º As magistradas e
servidoras que tiverem
criança matriculada no
berçário deixarão de
perceber o Auxílio Pré-
Escolar – Modalidade
Assistência Indireta, o
qual voltará a ser
creditado no mês
subseqüente ao do
cancelamento da
inscrição da criança, de
forma a evitar a
duplicidade na concessão
do benefício.

Art. 23. As magistradas e
servidoras que tiverem criança
matriculada no Berçário deixarão
de perceber o Auxílio Pré-Escolar,
o qual voltará a ser creditado no
mês subsequente ao do
cancelamento da inscrição da
criança, de forma a evitar a
duplicidade na concessão do
benefício.

Proposta de supressão da expressão “Modalidade
Assistência Indireta”.

Parágrafo único. Os
créditos orçamentários
correspondentes ao
Auxílio Pré-Escolar,
citado no caput deste
artigo, serão direcionados
para a “Modalidade
Assistência Direta –
Berçário” e utilizados na
manutenção do mesmo.

 

Proposta de supressão, considerando que o
resultado dos estudos feitos em atendimento à
recomendação exarada no Parecer TRF1-
ASJUR 4346337, demonstrou que os créditos
orçamentários correspondentes ao auxílio pré-
escolar direcionados para a “Modalidade
Assistência Direta – Berçário” são deficitários
para manutenção do mesmo, ocasionando
prejuízos da ordem de 102% das receitas
recebidas no ano de 2017, arcados com recursos
próprios do Pro-Social, os quais devem a
destinação estrita aos termos do art. 10,
parágrafo único, do Regulamento-Geral do Pro-
Social, aprovado pela Resolução Presi/Secbe 9
de 23/04/2014. Ademais, os órgãos federais, que
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possuem berçário, são mantidos integralmente
com recursos da União.

Art. 7º A Secretaria do
Tribunal adotará todas as
providências cabíveis
para a instalação do
berçário, no que se refere
às instalações físicas,
aquisição de material e
equipamentos,
contratação de
estagiários e pessoal de
apoio básico, na forma da
legislação pertinente, bem
assim a expedição de
regulamento de
funcionamento do
berçário nos termos da
presente Resolução.

Art. 24. A Secretaria do Tribunal
adotará todas as providências
cabíveis para a manutenção do
Berçário, no que se refere às
instalações físicas, aquisição de
alimentos, material e equipamentos,
contratação de estagiários e
pessoal de apoio básico, na forma
da legislação pertinente.

Proposta de alteração, considerando as
justificativas expostas para supressão do
parágrafo único do art. 6º da Resolução Presi
670-027/2008. Propõe-se, ainda, a instituição do
manual de funcionamento do berçário por meio
do anexo desta Resolução.

 

Art. 25. Os casos omissos serão
resolvidos pela Diretoria-Geral da
Secretaria do Tribunal, mediante
instrução da Secretaria de
Administração ou da Secretaria de
Bem-Estar Social, conforme as
competências especializadas.

Proposta inclusão de disposição para resolução
dos casos omissos à Resolução.

 

Art. 26. As alterações do Manual
de Funcionamento do Berçário
constantes do anexo desta
Resolução serão efetivadas por
meio de Portaria emitida pela
Diretoria-Geral da Secretaria,
observadas as disposições desta
Resolução.

Proposta de inclusão de disposição para
simplificar futuras alterações evolutivas do
manual de funcionamento do berçário.

 
Art. 27. Fica revogada a
Resolução/Presi 670-027 de
22/12/2008.

Desmembrada a cláusula de vigência e a cláusula
de revogação, em cumprimento ao art. 3º, III, da
Lei Complementar 95/1998, que trata redação
das leis, c/c art. 21 do Decreto 4.176/2002.

Art. 8º Esta Resolução
entra em vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário.

Art. 28. Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.

Desmembrada a cláusula de vigência e a cláusula
de revogação, em cumprimento ao art. 3º, III, da
Lei Complementar 95/1998, que trata redação
das leis, c/c art. 21 do Decreto 4.176/2002.

 Desembargador Federal HILTON
QUEIROZ  

 Presidente  
   

 ANEXO da Resolução Presi
000/2017

O art. 7º da Resolução Presi 670-027/2008
determinou a expedição de regulamento de
funcionamento do berçário, o que não ocorreu.
A proposta de Manual de Funcionamento do
Berçário, por meio do anexo desta Resolução,
está baseada na redação na regulamentação do
STJ e nos manuais de funcionamento dos
Berçários do MPF, TST e CGU.

 
MANUAL DE

FUNCIONAMENTO DO
BERÇÁRIO

 

 1.         ADMISSÃO  
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 1.         ADMISSÃO  

 
1.1       A capacidade máxima de
atendimento do Berçário é treze
crianças.

 

 1.2       Para ingresso da criança no
Berçário é necessário:  

 a)         Ser filho(a) de magistrada
ou servidora  

 b)         Retorno da mãe às
atividades funcionais;  

 

c)         Ter idade compreendida
entre, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 15 (quinze)
meses;                                          

 

 

d)        Preencher e Protocolizar o
formulário de inscrição, em até 60
(sessenta) dias após o nascimento,
guarda ou adoção da criança, com
previsão da data de efetivo início
da utilização do Berçário;

 

 e)         realizar entrevista de
admissão;  

 
f)         Assinar termo de
concordância com as normas de
funcionamento do Berçário

 

 g)         cópia da certidão de
nascimento;  

 
h)         cópia do cartão de vacina
atualizado (poderá ser solicitada
periodicamente);

 

 i)          Prévia adaptação da
criança  

 

1.2.1    Na ausência de qualquer
desses requisitos, o ingresso da
criança será adiado até que a
responsável solucione a pendência.

 

 

1.3       Antes do ingresso efetivo, a
mãe deverá trazer o bebê ao
berçário durante os cinco dias úteis
que antecederem, para prévia
adaptação.

 

 

1.3.1    A magistrada/servidora
deverá planejar o seu retorno de
modo que o período de adaptação
se dê na semana anterior ao seu
retorno às atividades laborais,
participando da rotina do bebê e
passando informações necessárias
que facilitem a integração do bebê
com a equipe.

 

 

1.3       Ficarão registradas
informações relevantes sobre o dia
da criança no Berçário no caderno
de capa dura.

 

 

1.3.1    Os pais deverão registrar
no referido caderno qualquer
alteração que haja na rotina da
criança, ou informações que
queiram repassar à Administração
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do Berçário.

 

1.4       Poderão ser solicitados
materiais específicos para a
realização de atividades lúdicas
e/ou comemorativas.

 

 2.         FUNCIONAMENTO  

 

2.1       Diariamente, das 12 às 19h,
de segunda a sexta-feira, exceto
feriados e recesso forense (de 20
de dezembro a 06 de janeiro).

 

 

2.1.1    O Berçário obedecerá
rigidamente o horário de
funcionamento, sendo permitido
apenas 15 (quinze) minutos de
tolerância de atraso após as 19h.
São admitidos 15 (quinze) minutos
de tolerância ou de antecipação,
em relação a hora de entrada
fixada pelo Berçário.

 

 

2.1.2    Apenas a mãe ou terceiros
(incluindo o cônjuge), devidamente
cadastrados poderão retirar a
criança do Berçário. Qualquer
alteração quanto às pessoas
autorizadas a retirar a criança
deverá ser comunicada
imediatamente, por meio formal, à
Administração do Berçário.

 

 

2.1.3    A criança só poderá
permanecer no berçário enquanto a
servidora/magistrada estiver no
local de trabalho, respeitado o limite
de 7 (sete) horas corridas e o
horário de fechamento (19h).

 

 

2.1.4    Os impedimentos, licenças
ou afastamentos legais da
magistrada/servidora (férias,
recesso) deverão ser comunicados
à Administração do Berçário com
uma semana de antecedência.

 

 

2.1.5    A frequência do bebê
deverá observar horário fixado pela
mãe (em conformidade com o
subitem 2.1 e subitem 2.1.1) e
informado à Administração do
Berçário no ato da matrícula.
Qualquer alteração deverá ser
comunicada com 48 horas de
antecedência.

 

 

2.1.5    As faltas, atrasos e as
saídas após o horário fixado
deverão ser comunicados com
antecedência pela mãe à
Administração do Berçário.

 

 
2.2       O uso de touca e de pró-pé
é obrigatório na área interna do
Berçário.

 

 
2.3       Não serão permitidas
festas de aniversário da criança  
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 festas de aniversário da criança
nas dependências do Berçário.

 

 

2.4       Na admissão, deverão ser
trazidos para o Berçário o enxoval
e os objetos de uso pessoal da
criança, com o nome marcado.

 

 

2.4.1    Os brinquedos pedagógicos
são fundamentais para a realização
de atividades lúdicas e de
estimulação psicomotora e, por se
tratarem de bens coletivos e
perecíveis, não serão devolvidos
quando do desligamento da criança
do Berçário.

 

 

2.4.2    Os brinquedos e
equipamentos pertencentes ao
berçário não poderão ser utilizados
fora de suas dependências.

 

 

2.5       Não é permitido aos bebês
o uso de joias, exceto brincos.
Prendedores de cabelos de elástico
serão permitidos.

 

 

2.6       O acesso da mãe às
dependências do Berçário, exceto
na fase de adaptação, restringe-se
à recepção, à sala de
amamentação e à área de apoio
administrativo.

 

 

2.7       O desligamento da criança
ocorrerá no último dia do mês em
que completar a idade determinada
pelo Berçário, podendo permanecer
entre 12 (doze) e 15 (quinze)
meses caso não haja nenhuma
criança aguardando vaga.

 

 3.         ALIMENTAÇÃO  

 

3.1       Será proporcionada às
crianças matriculadas alimentação
adequada a cada faixa etária, em
conformidade com cardápio
elaborado pelo setor de nutrição.

 

 

3.2       A partir do sexto mês de
idade serão oferecidos,
gradativamente, água e outros
alimentos, distribuídos de acordo
com a grade horária de refeições
diárias fixada pela Administração
do Berçário.

 

 

3.3       Caso ocorram atrasos na
chegada do bebê que ultrapassem o
limite estabelecido na grade horária
de refeições diárias, o bebê deverá
vir alimentado.

 

 
3.4       A amamentação é livre,
respeitados os horários das
refeições.

 

3.5       Em caso de ausências ou
atrasos, a mãe pela criança deverá
avisar o berçário com antecedência
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 para que não haja desperdício no
preparo dos alimentos. Pede-se que
o aviso seja feito no início do dia
em questão, ou anteriormente.

 

 

3.6       Se a criança toma leite
artificial, a mãe deverá trazer o
leite já porcionado em cada
mamadeira para uso imediato.

 

 
3.7       Não será permitido o
preparo de mamadeira na copa do
Berçário.

 

 

3.8       Restrições alimentares
somente serão feitas por motivos
de saúde (alergias ou intolerância a
determinados alimentos) e após
avaliação do setor de nutrição.

 

 

3.9       Todas as alterações na
alimentação da criança, bem como,
a solicitação de dietas específicas,
deverão ser comunicadas à
Administração do Berçário para
avaliação do setor de nutrição.

 

 

3.10     Alimentos que não constam
do cardápio são de
responsabilidade da mãe, assim
como, as dietas específicas,
deverão ser fornecidas pela
responsável.

 

 

3.11     O horário de banho dos
bebês seguirão os seguintes
horários preestabelecidos pela
Administração do Berçário.

 

 3.11.1  A cada troca de fraldas
será dado meio banho na criança.  

 

3.12     Os horários de alimentação
e banho poderão ser flexibilizados
quando a criança estiver dormindo,
desde que não prejudique a rotina
estabelecida na cozinha ou na sala
multiuso.

 

 

3.13     Quando necessário, será
realizado encontro, com hora
devidamente marcada entre a mãe,
a Administração do Berçário, para
troca de informações sobre o
comportamento e o
desenvolvimento da criança. Algum
fato relevante no meio social em
que vive a criança ou alguma
intercorrência apresentada pela
criança fora do berçário deve ser
informada à coordenação do
berçário para que possa ser dado o
devido acompanhamento ao bebê.

 

 4.         DA HIGIENE E
CUIDADOS  

 

4.2       A mãe da criança deverá
providenciar os seguintes materiais
a serem entregues ao Berçário no  
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a serem entregues ao Berçário no
ato de admissão:

 a) um brinquedo pedagógico para
crianças de 6 a 15 meses;  

 b) um CD de música infantil para
bebê ou um enfeite;  

 c) dois pratos rasos infantis de
plástico ou inox;  

 d) duas colheres de silicone para
crianças;  

 e) dois copos com bico de silicone,
tampa de inox ou de plástico;  

 f) dois pacotes de quatro rolos de
papel toalha; e  

 
g) uma caixa plástica organizadora,
com 15 cm de altura, para guarda
de material de higiene.

 

 
4.2.1    Os itens “c”, “d”, “e”, e “g”
devem ser identificados com o
nome da criança.

 

 
4.2.2    Os materiais dos itens “a” e
“b” serão incorporados ao
patrimônio do Berçário.

 

 

4.3       As servidoras deverão
entregar ao Berçário no primeiro
dia os seguintes itens, devidamente
identificados:

 

 a) fraldas descartáveis;  

 b) kit higiênico (sabonete, pente ou
escova para cabelo, xampu etc.);  

 c) algodão ou lenços umedecidos;  

 
d) gaze estéril ou dedeira ou
escova de dentes (para higiene
oral);

 

 e) toalha de banho;  

 
f) um lençol que será colocado
sobre o lençol de revestimento do
colchão e manta;

 

 g) um caderno pequeno de capa
dura;  

 h) roupas para serem trocadas;  
 i) babadores;  
 j) par de meias;  
 k) chupeta, se a criança utilizar;  

 l) sacos plásticos para roupas sujas
ou molhadas;  

 m) três fotos recentes do bebê
(tamanho 10 cm x 15 cm).  

 

4.2       A troca de fraldas é feita a
cada duas/três horas no máximo,
para evitar dermatite das fraldas
(assadura), ou antes, se for
necessário.

 

 

4.3       Todo o material de uso
pessoal (roupas, fraldas de pano,
babadores, etc.) volta na bolsa
diariamente, exceto os lençóis e as
toalhas (uma vez por semana ou
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quando necessário).

 

4.4       Todo o material de higiene
(fraldas descartáveis, sabonete,
xampu, pomadas) deverá ser
mantido no Berçário.

 

 

4.5       Os materiais de uso pessoal
e de higiene, de uso exclusivo do
bebê, deverão estar marcados com
o nome dele e deverá ser fornecido
periodicamente, pela mãe, quando
solicitado.

 

 

4.6       No desligamento, o material
sobressalente será devolvido,
mesmo que seu uso já tenha sido
iniciado.

 

 4.7       Chupetas não serão
esterilizadas no Berçário.  

 

4.8       Qualquer medicação que a
criança esteja fazendo uso,
inclusive homeopáticos e
nebulizadores, será realizada no
Berçário pela mãe ou responsável.

 

 

4.8.1    A mãe deverá informar,
previamente, à Administração do
Berçário sobre a administração de
medicamentos e registrar no diário
do bebê, discriminando a
medicação.

 

 

4.9     Exigir-se-á a lavagem das
mãos sempre que se adentrar as
áreas internas do berçário, assim
como o uso de máscaras em casos
de gripe, resfriado ou dor de
garganta.

 

 5.         DOENÇAS  

 

5.2       Algumas doenças ou
sintomas apresentados pelos bebês
inviabilizarão temporariamente a
sua frequência no berçário, tais
como: conjuntivite, diarreia,
candidíase oral ("sapinho"),
pediculose (piolho), escabiose
(sarna), viroses como roséola
(exantema súbito), febre, tosse
produtiva ("peito cheio"),
estomatite, sarampo, catapora e
outras.

 

 

5.2.1    Nos casos dessas e de
outras doenças ou na alteração no
estado de saúde do bebê durante a
permanência no berçário (febre,
diarreia, etc.), a mãe será
convocada a retirar, imediatamente,
a criança do Berçário para
acompanhamento médico.

 

 

5.2.2    Nos casos de temperatura
igual ou superior a 37,6ºC, a
criança será submetida a um
banho, hidratada e aguardará o
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banho, hidratada e aguardará o
responsável na recepção.

 

5.2.3    No caso de afastamento do
bebê durante o expediente, ele só
poderá permanecer na recepção do
berçário pelo tempo necessário
para a mãe buscar os seus
pertences na unidade administrativa
de lotação.

 

 

5.3       A criança afastada pelos
motivos expostos no subitem 5.2
somente retornará ao Berçário
mediante indicação médica em
atestado, após apresentar melhora,
e estiver fora do período de
contágio, conforme o caso.

 

 

5.4       Esses cuidados objetivam a
qualidade do serviço prestado e o
compromisso com a saúde dos
bebês.

 

 6.         DISPOSIÇÕES
GERAIS  

 

6.1       O atendimento aos bebês
obedecerá aos critérios de
capacidade físico-estrutural,
segurança, bem-estar, capacidade
técnica e operacional dos
profissionais envolvidos no
andamento dos trabalhos.

 

 

6.2       Na saída, é dever do
responsável autorizado a buscar o
bebê verificar se itens essenciais
estão na bolsa, tais como:
medicamentos, chupetas etc.

 

 
6.3      Deverão ser fornecidos os
dados de peso e altura de seu bebê
sempre que solicitado.

 

 

6.4       O responsável assinará um
termo de ciência acerca do
conteúdo deste Manual e da
Resolução regulamentadora,
concordando com seus termos.

 

 

6.5       Para fins de avaliação do
serviço prestado, será enviado
quando do desligamento do bebê, e-
mail de solicitação de avaliação da
qualidade dos serviços prestados no
Berçário, para fins de
preenchimento pelas mães e
resposta à caixa institucional da
Seção de Assistência Materno-
Infantil (seami@trf1.jus.br).

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
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em 10/10/2017, às 18:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4845209 e o código CRC 44395DCF.
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Após fechar berçários,
TJDFT avalia cortar carros
oficiais de juízes

Para reduzir despesas, tribunal já havia diminuído total de veículos
à disposição de magistrados, obrigando-os a adotar o uso

compartilhado

JULIANA CAVALCANTE
10/09/2017 5:23 , ATUALIZADO EM 10/09/2017 9:33

 

000

A crise econômica bateu às portas do Judiciário brasiliense. Com o prato da balança pendendo para as despesas, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) lançou mão de uma ofensiva para conter gastos.
Primeiro, decidiu fazer cortes “supérfluos”: começou suspendendo os lanchinhos que eram servidos à tarde para os
magistrados e o serviço de lavanderia para itens como toalhas colocadas nos banheiros de juízes e desembargadores.

Depois, reduziu o total de veículos à disposição da cúpula do tribunal: se antes cada magistrado contava com um,
desde o fim de 2016, os togados passaram a compartilhar automóveis — ainda assim, o número proporcional de
veículos é alto em comparação a outros tribunais. Agora, os cortes afetam os demais servidores do órgão. Após votação
dos desembargadores, o TJDFT decidiu fechar as portas de dois berçários que atendiam filhos de funcionários, um em
Taguatinga e outro no Plano Piloto. A novidade em discussão atualmente é acabar, em definitivo, com a oferta de
carros oficiais para seus julgadores.
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Apesar dos esforços para reduzir gastos, a partir do corte de bens e serviços,
as cifras despendidas pelo tribunal com seus magistrados permanecem
altas. O TJDFT está entre os três tribunais de médio porte do país que mais
gastam por mês com juízes, no âmbito da Justiça Estadual, de acordo com o
relatório Justiça em Números 2017.

Segundo o estudo, divulgado na última segunda-feira (4/9) pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), para que os mais de 380 julgadores do DF
realizem seu trabalho, o erário da capital arcou no ano passado,
mensalmente, com o custo de R$ 55,1 mil por magistrado.

Carentes de berçário
 O fechamento dos berçários de Brasília e Taguatinga repercutiu

negativamente entre os servidores do TJDFT. O primeiro a sofrer com as
medidas de adequação orçamentária do tribunal foi o Berçário Nossa Senhora Aparecida, que funcionava desde 2011
no Fórum de Taguatinga. O local fechou as portas no começo do ano, por ordem da presidência da Corte, seguindo o
plano de redução de gastos.

Em março deste ano, foi a vez da unidade mais antiga do tribunal ser desativada: o Berçário Nossa Senhora da
Conceição, inaugurado em junho de 2005 e que funcionava no Fórum de Brasília. De acordo com o TJDFT, diversos
gastos teriam pesado na decisão de o tribunal suspender as atividades dos berçários. Os serviços custavam, segundo a
assessoria da Corte, mais de R$ 4 milhões por ano. Por mês, seriam gastos cerca de R$ 5 mil por criança.

“A administração do tribunal esclarece que sua decisão considerou vários aspectos. Dentre eles,
destacam-se os riscos de responsabilidade civil, a inexistência de condições legais e os gastos
decorrentes das atividades, fatos minuciosamente analisados pela área jurídica e pela
presidência, com exposição ao plenário do TJDFT em novembro de 2016, data da decisão
proferida”, explicou a Corte.

A Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus-DF), no entanto, discorda dos argumentos do
TJDFT. Contrário ao fechamento dos berçários, o presidente da entidade, André Boratto, afirma que os dados
levantados para justificar a medida “não são informações justas”. Ele chegou a impetrar um recurso contra a decisão,
mas não conseguiu restabelecer o serviço. O objetivo era promover a reabertura e manutenção do Programa de
Assistência Materno-Infantil.

Segundo Boratto, o tribunal não aprofundou a discussão sobre outras medidas de contingenciamento que poderiam
ser adotadas para evitar o fechamento dos berçários. “Nos últimos três ou quatro anos, o Programa de Aleitamento
Materno em Brasília era inaugurado dentro do berçário do tribunal. O espaço era um modelo. Todos os outros órgãos
do Judiciário também sofreram com o arrocho econômico, mas nenhum deles fechou seus berçários. A medida só foi
tomada no TJDFT”, reclamou o representante dos servidores.

Frota de luxo
 Após decidir encerrar as atividades dos berçários, o tribunal mira em outro serviço com altos custos para os cofres da

Corte: os carros oficiais. Entre as Justiças estaduais, o Distrito Federal é, proporcionalmente, a unidade federativa
com mais automóveis à disposição de juízes — são, ao todo, 413 veículos. Na frota, há modelos de luxo como 50
Sentras, da Nissan; 45 Fluences, da Renault; 39 Focus e seis Fusions, ambos da montadora Ford, cujos valores
unitários podem ultrapassar os R$ 100 mil.

De acordo com levantamento deste ano, 242 carros ficam com juízes e desembargadores. Os
outros 171 são destinados a serviços diversos. Para atender à demanda da frota, a Corte teve de
arcar, em 2016, com 524,17 mil litros de combustível, entre álcool, gasolina e diesel. O tribunal
conta, inclusive, com um posto de abastecimento próprio. Os veículos rodaram um total de 4,5
milhões de quilômetros ao longo do ano passado.

MAIS SOBRE O ASSUNTO

Juiz do DF custa R$ 55,1 mil por
mês, mais que a média nacional

TJDFT é a Corte em que há mais
carros à disposição de juízes no país

Magistrados do DF julgam, em
média, cinco processos por dia

Um dos argumentos foi o valor gasto com aluguel do imóvel, mas
o prédio não era ocupado exclusivamente pela creche. Outro ponto
levantado foi sobre a quantidade de servidores que atuavam ali,
mas, novamente, não havia gasto exclusivo com isso. Os
servidores serão apenas realocados para outro setor"
André Boratto, presidente da Assejus-DF
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TJDFT CRISE FINANCEIRA CRECHE CARRO OFICIAL

000

 

Após um estudo, porém, o tribunal decidiu remanejar a frota. Pensando em conter gastos com os carros, e levando em
consideração que eles poderiam ser compartilhados, o TJDFT reduziu a quantidade de veículos à disposição dos
magistrados. Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis-DF), Fábio Francisco Esteves
afirma que a medida foi recebida com tranquilidade pelos juízes, que passaram a organizar seus horários para que a
ação não prejudicasse a rotina de trabalho.

“Foi, na verdade, uma ação conjunta. Os juízes entendem que a proposta é muito importante para a saúde financeira
do tribunal e sempre abraçam essas medidas para o bem da própria Corte”, explicou. No entanto, Esteves disse não
estar ciente do estudo do tribunal para cortar definitivamente os carros oficiais.

Com a possibilidade cada vez maior de o TJDFT suspender em definitivo a oferta de veículos, no
entanto, a opinião de juízes e desembargadores está dividida. A maioria dos magistrados
ouvidos pelo Metrópoles garantiu não se importar com uma eventual retirada de circulação dos
carros oficiais. “Em tempos de austeridade, também temos de dar exemplo”, disse um juiz à
reportagem. Outro magistrado revelou que “há muita resistência em promover esse corte”.

Em nota, o TJDFT informou que “cumpre estritamente o disposto na Resolução CNJ 83/2009, que dispõe sobre o
tema”. Sobre as demais medidas de contenção de gastos, o tribunal afirmou fazer parte “de uma política de adequação
iniciada na atual gestão, diante da severa restrição orçamentária imposta ao Poder Judiciário desde o ano passado”.

 

1/4 Os carros para transporte de magistrados são os mais caros na frota do TJDFT

Rafaela Felicciano/Metrópoles

COMENTE
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Poder Judiciário da União 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

Gabinete da Presidência 
 

ATA 
 

Ata da 11ª Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 29 de novembro de 2016, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mario Machado Vieira Netto. Presentes, também, os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, Romão Cícero de Oliveira,
Romeu Gonzaga Neiva, Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, José Cruz Macedo, Humberto Adjuto
Ulhôa, José Jacinto Costa Carvalho, Sandra De Santis Mendes de Farias Mello, Jair Oliveira Soares, Mário-
Zam Belmiro Rosa, Nídia Corrêa Lima, José Divino de Oliveira, Roberval Casemiro Belinati, Silvânio
Barbosa dos Santos, Sérgio Xavier de Souza Rocha, Arnoldo Camanho de Assis, Fernando Antonio Habibe
Pereira, João Timóteo de Oliveira, José Carlos Souza e Ávila, Teófilo Rodrigues Caetano Neto, Nilsoni de
Freitas Custódio, João Batista Teixeira, Jesuíno Aparecido Rissato, Simone Costa Lucindo Ferreira, Alfeu
Gonzaga Machado, Gilberto Pereira de Oliveira, Maria de Fátima Rafael de Aguiar, Marco Antônio da Silva
Lemos, Josaphá Francisco dos Santos, James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, César Laboissiere
Loyola, Sandoval Gomes de Oliveira, Ana Maria Cantarino e Diaulas Costa Ribeiro. Aberta a sessão, o
Senhor Presidente submeteu à aprovação do Tribunal Pleno a Ata da 5ª Sessão Ordinária realizada em 28
de outubro de 2016, encaminhada aos Desembargadores, previamente, por via eletrônica. Não havendo
impugnação, declarou-a aprovada. A seguir, chamou à apreciação o processo administrativo PA
20.521/2015 . Procedência: Corregedoria da Justiça do DFT. Assunto: Proposta de resolução que
regulamenta o procedimento de alienação judicial eletrônica, presencial e simultânea no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Unânime. Relator: Corregedor da Justiça do DFT - Des. Cruz
Macedo. Decisão : Aprovada a proposta de resolução que regulamenta o procedimento de alienação judicial
eletrônica, presencial e simultânea no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Unânime.
Após, submeteu à Corte requerimento da Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte
Amarante Brito no qual solicita o seu desligamento da Comissão de Regimento Interno do TJDFT.
Discutido o assunto foi deferido o pedido da eminente Desembargadora Ana Maria e indicada à
Desembargadora Vera Lúcia Andrighi e o Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira para
composição da Comissão de Regimento. A Comissão ficará composta pelos Desembargadores: Vera Lúcia
Andrighi - Presidente, Arnoldo Camanho de Assis, Teófilo Rodrigues Caetano Neto, Nilsoni de Freitas
Custódio e Alfeu Gonzaga Machado , membros titulares; Desembargadores Silvânio Barbosa dos Santos e
James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira , membros suplentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente
informou ao Plenário as razões que estão contra-indicando a permanência do berçário deste Tribunal: O
atendimento apenas para uma pequena parte dos interessados (servidores e magistrados), os custos altos
em manter os auxiliares, nutricionistas e enfermeiras e ainda a recomendação do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ (Resolução nº 195 de 03/06/2014) de contingenciamento de despesas. Em homenagem ao
Desembargador José Carlos Souza e Ávila, em virtude de sua aposentadoria, os Senhores Desembargadores
fizeram o seguinte pronunciamento: O Senhor Desembargador Mario Machado - Presidente: "Eminentes
Pares, faço questão de registrar que hoje é a última sessão do Tribunal Pleno a que comparece o nosso
Colega Desembargador Souza e Ávila, cuja aposentadoria será publicada amanhã. Então, em nome do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também em meu nome, quero prestar minha
homenagem a um Colega digno, que sempre honrou as tradições deste Tribunal, prestando jurisdição de
forma célere, eficiente e atendendo sempre ao anseio do jurisdicionado. Desembargador Souza e Ávila, V.
Ex. a tenha certeza de que marcou sua presença nesta Corte com uma página indelével e poderá se orgulhar
do período em que aqui prestou sua jurisdição". O Senhor Desembargador JAIR SOARES : "Senhor
Presidente, fui surpreendido com o pedido de aposentadoria precoce do eminente Desembargador Souza e
Ávila. Conversei com S. Ex. a sobre seus motivos, que são de ordem pessoal. Também gostaria de prestar
minhas homenagens a S. Ex. a e lembrar que nos conhecemos quando ingressamos no Ministério Público,
no mesmo concurso, isso há mais de 30 anos. Depois, trabalhamos juntos em Taguatinga, eu como juiz e S.
Ex. a como promotor. Sempre tivemos um bom relacionamento. S. Ex.ª é uma pessoa que nos dá orgulho e
satisfação de tê-lo como colega. Faço votos que, na nova etapa que começa em sua vida, S. Ex.ª seja feliz e
abençoado". O Senhor Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA : "Senhor Presidente, também
sobre o ato de aposentadoria do Desembargador Souza e Ávila, quero dizer que realmente me sinto muito
pesaroso. Quando o recebi aqui, no Tribunal, cheguei àquela convicção absolutamente certa de que S. Ex. a
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iria continuar a magistratura de 1.º Grau, e não errei. Ele chegou e impôs a sua forma de atuar serena,
equilibrada e firme. Tive a oportunidade de chamá-lo e dizer: "Você, meu caro, tem todas as características
de um grande líder. Ontem, na sessão, acenei que precisava falar com S. Ex.ª para tentar demovê-lo mas, se
não conseguir sucesso em minha empreitada, terei tentado. Desembargador Souza e Ávila, vá, mas vá com
a certeza de que foi um magistrado exemplar, aqui, no Tribunal de Justiça, e que o seu exemplo
permanecerá, com a sua presença ou não, como um farol para os seus colegas. Felicidades!".O Senhor
Desembargador DIAULAS RIBEIRO: "Senhor Presidente, após as palavras do Desembargador Jair Soares
e do Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, na condição de mais novo deste Colegiado, com menos
tempo de casa, evidentemente queria também me associar às palavras dos que me antecederam e prestar a
minha homenagem ao Desembargador Souza e Ávila, que foi meu colega de Ministério Público. S. Ex.ª,
quando iniciou a carreira na Magistratura, nomeado para Taguatinga, fez seu primeiro julgamento no
Tribunal do Júri, sendo eu Promotor de Justiça. Além da convivência como promotor e magistrado, colegas
e amigos, depois convivi com S. Ex. a na 2.ª Turma Criminal e foi ali que aprendi, a cada sessão, a cada
encontro, com o equilíbrio e a sensatez de um grande promotor de justiça que ele foi, também, de um
brilhante magistrado, que me deu a honra de caminharmos juntos em algumas oportunidades. Com
tristeza, mas compreendendo os motivos de S. Ex.a , nos despedimos hoje. Desembargador Souza e Ávila, a
convivência como colegas foi muito curta neste Plenário, mas foi suficiente para lembrar-me sempre de V.
Ex. a e tentar reproduzir os passos de um homem honrado, trabalhador e dedicado à Justiça, como foi V.
Ex. a ,nesses quase 30 anos que nos conhecemos. Muito obrigado por ter me dado esta oportunidade,
Senhor Presidente, para me despedir do colega Desembargador Souza e Ávila". O Senhor Desembargador
ROMÃO C. OLIVEIRA : "Senhor Presidente, na data de ontem, a Câmara teve oportunidade de se despedir
do eminente Desembargador Souza e Ávila. Depois do meu discurso, exatamente com a sentença passada
pelo Desembargador Souza e Ávila, que fez uso da palavra, finalmente consegui compreender bem por que
S. Ex. a fez essa opção. De sorte que, neste instante, tudo o que disse ontem será repristinado, mas quero
acrescentar, Desembargador Souza e Ávila, que compreendo bem o motivo da saída de V. Ex. a , em
momento ainda tão precoce, porque V. Ex. a tem uma idade muito inferior a nossa. Senhor Presidente,
invocando a sabedoria de Tiago de Melo, que nos diz: Artigo Quarto Fica decretado que o homem não
precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem como a palmeira confia no
vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único O homem
confiará no homem como um menino confia em outro menino. Senhor Presidente, com esses dizeres do
poeta do Norte, compreendo bem e continuo confiando no eminente Desembargador Souza e Ávila, que
tem outra missão a cumprir. Portanto, o eminente Desembargador está plenamente livre para exercitar,
com a mesma nobreza, a nova missão que abraçou e que certamente é ímpar - ia dizer que talvez fosse mais
nobre, e poderia estar dizendo uma oração errada - em relação a qualquer atividade. Desembargador Souza
e Ávila, compreendo-o bem, e V. Ex. a será bem-vindo tantas vezes queira participar conosco nesta Casa,
mas, por enquanto, sua missão é outra, e deve exercitá-la com a grandeza que deseja. Muito obrigado
Senhor Presidente". O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO: "Senhor Presidente, também quero
acompanhar as homenagens feitas ao eminente Desembargador Souza e Ávila, e deixo um registro da
conduta de S. Ex. a como magistrado, que acompanhei de perto neste Tribunal: uma conduta serena, firme,
elegante e com muito compromisso com as causas da Justiça. Trata-se de um juiz extremamente discreto,
como deve ser o magistrado. Quero destacar, sobretudo, os motivos pelos quais S. Ex. a se aposenta,
quando não precisava fazê-lo. Muitos dizem que, com essa elevação da idade, os magistrados ficariam até
os 75 anos na carreira, e vemos que não é bem assim. Desembargador Souza e Ávila, V. Ex. a deixa por
motivos de solidariedade à família, e com muita generosidade. É uma decisão corajosa que V. Ex. a tomou,
e com muita segurança. Sei que foram muitos os apelos para que V. Ex. a continuasse, e ficasse afastado por
algum período, mas que não deixasse a Magistratura, mas V. Ex. a , como é da sua personalidade, tomou a
decisão que entendeu correta, na hora certa. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho de V. Ex. a no Tribunal e
pela sua conduta, e agradecê-lo pelos tão bons serviços prestados, especialmente na jurisdição criminal. O
Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO: "Senhor Presidente, eminentes Pares, ilustres representantes do
Ministério Público, quero aqui homenagear esse grande colega e amigo, Desembargador Souza e Àvila. Sou
egresso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e tive a oportunidade de conhecer o
Desembargador Souza e Ávila, assim que S. Ex.ª ingressou na carreira do Ministério Público. Naquela
época, o cargo inicial da carreira era de Defensor Público. Eu, um promotor mais antigo, em Sobradinho, e
lá que fiquei conhecendo o Desembargador Souza e Ávila, probo, rigoroso nas suas atitudes e no trato da
coisa pública. Tive a oportunidade de testemunhar quando S. Ex.ª coordenava a Defensoria Pública de
Sobradinho e havia lá um estagiário "muito malandro", então o Defensor José Carlos chamou-o à
responsabilidade e tomou as providências cabíveis para alijar aquele indivíduo indesejável do quadro de
estagiários da Defensoria Pública. S. Ex.ª é uma pessoa corajosa, sem nenhum temor e sempre primou pela
regularidade e honestidade do cargo público, além de possuir vasta cultura jurídica. Então,Desembargador
Souza e Àvila, pesaroso, compreensivo das suas razões para essa aposentadoria precoce, quero,
inicialmente, agradecer por V. Ex.ª ter sido um colega leal e um amigo, cujo convívio vai nos fazer muita
falta; e, por outra, desejar a V. Ex.ª e a sua digna família, sobretudo a sua querida e amantíssima mãe, que
Deus dê a ela toda saúde e à V. Ex.ª a paz de espírito; que V. Ex.ª siga o seu destino com muita sorte.É o
que desejo para o amigo Desembargador Souza e Ávila". À Senhora Vice-Procuradora Geral de Justiça
SELMA SAUERBRONN: "Em nome do Ministério Público, não posso deixar de me manifestar, até porque
conheço e tive a oportunidade de conviver com o Desembargador Souza e Ávila, ainda quando éramos
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conheço e tive a oportunidade de conviver com o Desembargador Souza e Ávila, ainda quando éramos
estagiários em Planaltina. Uma das suas principais características, naquela ocasião, era a sua serenidade,
coragem, idealismo, disposição para enfrentar as barreiras e os muros da vida. Mais à frente, também tive a
satisfação de trabalhar com S.Ex.ª, eu como promotora da infância e ele como magistrado da infância e da
adolescência. Digo a V. Ex.ª que foi, talvez, um dos melhores juízes da infância que o Brasil já teve, e, para
mim, que trabalhei de perto, foi o melhor juiz da infância e da adolescência que tivemos aqui no Distrito
Federal, isso em razão da sua coragem em buscar mudança, a exemplo desse episódio narrado pelo
Desembargador José Divino e outras tantas questões, na sociedade e no olhar da sociedade em relação ao
adolescente autor de ato infracional. Neste momento, não só em nome do Ministério Público, mas também
em razão da convivência que tivemos no Ministério Público e na Magistratura, só tenho muito a agradecer.
Tenho a certeza absoluta de que, se os adolescentes e as crianças do Distrito Federal pudessem externar
uma manifestação em relação a V. Ex.ª, estariam também agradecendo. Muito obrigada por tudo!".
Finalizadas as homenagens, pediu a palavra o Desembargador Jair Soares com a permissão do Primeiro
Vice-Presidente, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, para um breve relato sobre fatos ocorridos com
respeito à distribuição de processos (artigos 79 e 85 do Regimento Interno). Sobre o tema, o
Desembargador Humberto Ulhôa expôs à Corte que a Primeira Vice-Presidência determinou a realização
de inúmeras reuniões com desembargadores e servidores para tratar da matéria; em 27/09 solicitou à
SUDES - Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas, estudos aprofundados, os quais diagnosticaram,
preliminarmente, problemas no mecanismo de distribuição dos processos de Segunda Instância,
constatando a necessidade de programar novo mecanismo de distribuição proporcional, observando regra
regimental específica sobre a matéria; constituído grupo de trabalho, a pedido da SUDES, composto por
assessores de desembargadores, diretores de turma, membros da Primeira Vice-Presidência, CGSIS,
SEJUS; em 21/11 a SUDES solicitou orientação e deliberação sobre a regra de distribuição por prevenção
para desembargadores afastados por qualquer período ou em gozo de férias (previsto no art. 85 do
Regimento Interno), o que foi respondida pela Primeira Vice-Presidência. Para encaminhamento e
deliberação da matéria ficou decidido que as discussões, ora apresentadas, (notas taquigráficas) serão
encaminhadas à douta Primeira Vice-Presidência para remessa à Comissão de Regimento Interno. Nada
mais havendo sido tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão da qual, para constar, eu,
Celso de Oliveira e Sousa Neto, Secretário da Sessão, subscrevo a presente ata, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente. Ata aprovada em 16 de dezembro de 2016. 
 

Desembargador MARIO MACHADO 
Presidente 
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