
 
GP-SACM 82: 1- Designar os Exmos. Srs. Juízes do Trabalho abaixo mencionados, para substituírem, junto às Turmas e Seções Especializadas
em Dissídios Coletivos e Individuais, nas datas indicadas: WILDNER IZZI PANCHERI, 15ª Turma, Seção Especializada em Dissídios Individuais 7,
de 10 de julho de 2019 a 08 de agosto de 2019, Férias do Exmo. Sr. Desembargador Jonas Santana de Brito; WILDNER IZZI PANCHERI, 15ª
Turma, Seção Especializada em Dissídios Individuais 7, em 09 de agosto de 2019, Compensação do Exmo. Sr. Desembargador Jonas Santana de
Brito. 2- Cessar os efeitos da Portaria, abaixo mencionada, no que concerne ao Exmo Sr. Juiz: MAURÍLIO DE PAIVA DIAS, PORTARIA GP-J
71/2018, a partir de 22 de julho de 2019.
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PROAD 23214/2018
INTERESSADOS
a169960 - AMÁLIA MARIA CERQUEIRA GOMES
 
Trata-se de requerimento formulado pela Servidora Amália Maria Cerqueira Gomes, de concessão de licença para acompanhamento do cônjuge
no exterior, com pedido sucessivo de concessão do regime de teletrabalho.
 Em 17/7/2018, o então Presidente deste Regional, Des. Wilson Fernandes, decidiu conceder autorização para que a servidora atuasse no regime
de teletrabalho.
Tendo sido informado de oficio da autorização de teletrabalho concedida à servidora, em caráter excepcional, o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT) entendeu pela necessidade de instauração, ex officio, do Procedimento de Controle Administrativo (PCA), que foi autuado sob nº
6152-10.2018.5.90.0000.
Diante do esclarecimento solicitado pela Requerente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em acórdão publicado em 7/5/2019, expressou
o seu entendimento segundo o qual a autorização de regime de teletrabalho a ela concedida era nula, eis que ainda estava em curso o seu estágio
probatório, e determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que analisasse o seu pedido sucessivo de concessão de licença para
acompanhamento de cônjuge, sem exercício provisório e com contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor. Ainda, determinou na
citada decisão que a ordem de retorno da interessada ao trabalho presencial fosse sustada até o exame do mencionado pedido sucessivo.
 Decido:
 A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro no exterior é prevista no artigo 84 da Lei nº 8.112/1990.
 Conforme pareceres de lavra da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (docs. 17 e 39), constata-se que a Requerente preenche todos os
requisitos legais para fazer jus à licença almejada, pois é servidora desde 11/1/2017 e conforme Escritura Declaratória de Pacto de União Estável
datada de 27/6/2017, convive com seu companheiro desde maio de 2016. Seu companheiro, por determinação da empresa em que trabalha, cursa
mestrado em tempo integral nos Estados Unidos da América, com término previsto para junho de 2020 (doc. 12).
Ainda, dos documentos juntados ao Processo Eletrônico, pode-se verificar que a servidora reside nos Estados Unidos da América com seu marido
e filha, nascida em agosto de 2016 (doc. 05) e regularmente matriculada em escola americana. Portanto, há que se atuar de modo a que não lhe
advenham prejuízos e abalos por conta de tão drástica alteração de sua situação fática, que não é irregular, eis que estribada em anterior
deferimento de teletrabalho.
 A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não haver necessidade de o cônjuge deslocado também ser servidor
público. Agregando-se a essa jurisprudência o princípio constitucional da proteção à unidade familiar insculpido no art. 226 da CF/1988, verifica-se
que a licença prevista no artigo 84 da Lei nº 8.112/1990 deve ser concedida à servidora, uma vez que a norma constitucional atribui, também, ao
Poder Público o dever de proteger os integrantes da família, garantindo-lhes a preservação dos laços de convivência.
 Com tais considerações, diante da peculiaridade do caso em análise, e porque sem remuneração o afastamento, entendo possível a concessão
da licença para acompanhar cônjuge, como requerida.
 Ante o exposto e com fundamento no artigo art. 84 da Lei nº 8.112/90 e artigo 50, § 1º, da Lei nº 9784/1999, DEFIRO à Servidora AMÁLIA MARIA
CERQUEIRA GOMES o pedido de licença para acompanhamento de cônjuge no exterior, sem exercício provisório e com contribuição para o
Plano de Seguridade Social do Servidor.
 Publique-se.
 Após, à Secretaria de Gestão de Pessoas, para as providências cabíveis.
 Ciência à Requerente.
 Tudo cumprido, arquive-se.
 São Paulo, 10 de julho de 2019
 Rilma Aparecida Hemetério
Desembargadora Presidente do Tribunal
 
 
  
-  
 

Despacho
DESPACHOS DA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE 19.06.2019
 
DONIZETE VIEIRA DA SILVA, Desembargador do Trabalho, Prot. 3037: "Reconheço a compensação usufruída em 17/06/2019, em virtude de
participação em Sessão de Julgamento da 18ª Turma deste Tribunal, em 07/03/2018, quando em férias. À Secretaria de Assessoramento à
Convocação de Magistrados, para as providências cabíveis."
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