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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO –   MANDADO  DE
SEGURANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR  –
PRESTADORA  DE  SERVIÇO  CONTRATADA
TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO
–  DESLIGAMENTO  DECORRENTE  DO
EXAURIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL –
PLEITO  DE  REINTEGRAÇÃO  –  GRAVIDEZ
ANTERIOR  AO  ENCERRAMENTO  DO
CONTRATO  –  LIMINAR  INDEFERIDA  EM  1º
GRAU  –  IRRESIGNAÇÃO  –  DIREITO  À
ESTABILIDADE  À  GESTANTE  –  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  À  QUALQUER
TRABALHADORA  –  POSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO  EM  SEDE  DE  LIMINAR  –
HIPÓTESE  QUE  NÃO  SE  ENQUADRA  AOS
IMPEDIMENTOS  PREVISTOS  NAS  LEIS  Nº
9.494/97 E 12.016/09 – ENTENDIMENTO DOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES  –  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 557, §
1º-A, DO CPC.

 A  estabilidade  à  gestante  é  direito
constitucionalmente  assegurado  a  todas  as
trabalhadoras,  previsto  no  art.  10,  II,  “b”,  do
ADCT,  sendo  irrelevante  o  regime  ao  qual
estejam  submetidas,  conforme  entendimento
jurisprudencial dominante no STJ e STF.
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 Estando  a  decisão  recorrida  em  manifesto
confronto  com  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores, impõe-se o provimento monocrático
do  presente  recurso,  nos  termos  do  art.  557,
§1º-A, do CPC. 

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  FÁBIA
ALVES  DE  SOUSA em  face  da  decisão  interlocutória  de  fls.  38/40,
proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante em
desfavor do MUNICÍPIO DE NAZAREZINHO, ora agravado, que indeferiu o
pedido  de  liminar  de  reintegração  da  servidora  aos  quadros  públicos,  por
entender que a estabilidade à gestante estaria limitada ao tempo de vigência
do contrato estabelecido entre as partes.

Em suas razões (fls. 02/05), a recorrente pleiteia a concessão
da liminar que lhe foi negada pelo Juízo a quo, por sustentar que a gravidez
iniciou-se  durante  a  vigência  do  contrato  de  trabalho,  gerando  o  direito  à
estabilidade provisória, até cinco meses após o parto.

Colacionou documentos às fls. 06/41.

É o breve relatório.

DECIDO.

De  plano,  vislumbro  que  o  presente  agravo  de  instrumento
comporta análise monocrática, consoante autoriza o art. 557, §1º-A1, do CPC,
porquanto a decisão agravada foi  proferida em manifesto  confronto com a
jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, conforme veremos. 

No caso, a agravante obteve aprovação em processo seletivo
realizado  pelo  Município  de  Nazarezinho,  em  decorrência  do  qual  firmou
contrato temporário de prestação de serviços, com início no dia 08 de abril de
2014 e término previsto para 07 de outubro do mesmo ano (fls. 29/31), sendo
posteriormente  prorrogado  até  o  dia  30  de  dezembro  de  2014,  conforme
termo aditivo de fl. 32.

Com  o  exaurimento  do  prazo  contratual,  ocorreu  o
desligamento  da  prestadora  de  serviços  dos  quadros  da  Administração.
Contudo, a recorrente logrou êxito em demonstrar que, à época, encontrava-
se  grávida  de,  aproximadamente,  dois  meses  (fls.  16),  razão  pela  qual
impetrou mandando de segurança pugnando por sua reintegração ao serviço
público.

1 Art.  557.  Omissis.  §  1º-A -  Se a decisão  recorrida estiver  em manifesto confronto com súmula ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar
provimento ao recurso. 
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Tal pleito restou indeferido pelo Juízo de 1º grau em sede de
liminar, por entender ausente o requisito do  fumus boni iuris,  considerando
que tal estabilidade estaria limitada ao prazo contratual.

Inobstante  o  entendimento  disposto  na  decisão  agravada,
entendo que as razões recursais  merecem acolhida,  visto que,  segundo a
jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, a estabilidade à gestante
é direito constitucionalmente assegurado a todas as trabalhadoras, previsto
no art.  10,  II,  “b”2,  do  ADCT,  sendo irrelevante  o  regime ao qual  estejam
submetidas. Senão, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  SERVIDORA
PÚBLICA GESTANTE. Contratação temporária. Direito
à estabilidade provisória – Art. 10, inc. II, alínea b, do
ato  das  disposições  constitucionais  transitórias  –
ADCT. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.3

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDORA  PÚBLICA  EM
LICENÇA  GESTANTE.  ESTABILIDADE.
RECONHECIMENTO MESMO QUANDO SE TRATA DE
OCUPANTE  DE  CARGO  TEMPORÁRIO.
PRECEDENTES.  1.  Servidora  pública  no  gozo  de
licença  gestante  faz  jus  à  estabilidade  provisória,
mesmo que seja detentora de cargo em comissão ou
temporário.  2.  Jurisprudência  pacífica  desta  suprema
corte a respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.4

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA EM EXERCÍCIO  DE FUNÇÃO
PÚBLICA.  VÍNCULO  TEMPORÁRIO  E  PRECÁRIO.
DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  E  DE  MOTIVAÇÃO  PARA
DISPENSA.  PERÍODO DE GESTAÇÃO.  FRUIÇÃO DE
LICENÇA  MATERNIDADE.  ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, "B", DO
ADCT. (…) 4. Assim, servidora designada precariamente
para  o  exercício  de  função  pública  faz  jus,  quando
gestante, à estabilidade provisória de que trata o art.
10,  II,  "b",  do  ADCT,  que  veda,  até  adequada
regulamentação,  a dispensa arbitrária  ou sem justa
causa de empregada gestante, desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto. (…).5

2 Art.  10.  Omissis.  (…) II  –  fica vedada a dispensa arbitrária  ou  sem justa causa:  (…) b)  da empregada
gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

3 STF; RE-AgR 669.959; AM; Segunda Turma; Relª Min. Carmen Lúcia; Julg. 18/09/2012; DJE 04/10/2012;
Pág. 74.

4 STF; RE-AgR 652.406; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 27/03/2012; DJE 07/05/2012; Pág.
20.

5 STJ; RMS 25.555; Proc. 2007/0256772-1; MG; Sexta Turma; Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina; Julg.
18/10/2011; DJE 09/11/2011. 
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Assim, considero preenchidos os requisitos para a concessão
da liminar (perigo da demora e fumaça do bom direito), razão pela qual dou
provimento monocrático ao agravo de instrumento, com vistas a reforma da
decisão a quo.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do §1º-A, do artigo 557, do Código
de Processo Civil, reformando a decisão de 1º grau, no sentido de conceder o
pedido de liminar para determinar  a reintegração da agravante ao serviço
público,  com  fulcro  no  direito  constitucional  de  estabilidade  à  gestante,
previsto no art. 10, II, “b”, do ADCT.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                             RELATOR
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