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                                         TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2005566-14.2014.815.0000
RELATOR : Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito Convocado em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 
AGRAVANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Alexandre Magnus F. Freire
AGRAVADO : Charlene Braz de Lima
ADVOGADO : Maurilio Pereira de Figueiredo

ADMINISTRATIVO,  CONSTITUCIONAL  e
PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno   –
Mandado de segurança – Pleito  liminar  –
Servidora  pública  gestante  –  Cargo
comissionado   –  Exoneração  –
Deferimento  da  medida  liminar
determinando  o  retorno  da  impetrante  ao
cargo –  Irresignação  –   Presença  dos
requisitos  legais  para  concessão –
Manutenção da decisão – Desprovimento.

–  Para a concessão da medida liminar em
sede  mandamental  faz-se  necessário  a
presença  obrigatória  dos  requisitos  legais
esculpidos  no  art.  7º,  III,  da  Lei  n.
12.016/09, quais sejam: “fumus boni iuris” e
o  “periculum  in  mora”.  Assim,  presentes
esses requisitos, é de ser deferida a medida
antecipatória.

–  Os  Tribunais  Superiores  tem  firmado
entendimento  no  sentido  de  que  as
servidoras  públicas  e  empregadas
gestantes,  independentemente  do  regime
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jurídico  de  trabalho,  têm  direito  a  licença
maternidade  de  cento  e  vinte  dias  e  à
estabilidade provisória desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados.

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. 65.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo  interno  interposto pelo
ESTADO DA PARAÍBA, em face de decisão prolatada por esta relatoria às
fls. 29/32, deferindo o pedido liminar para determinar o imediato retorno da
impetrante ao cargo exercido.  

CHARLENE  BRAZ  DE  LIMA,  ora
agravada,  impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,  contra
ato  supostamente  ilegal  do  Excelentíssimo  Senhor  GOVERNADOR  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA,  consistente  na  sua  exoneração  do  cargo  em
comissão de Diretor da ENE São José, símbolo CDE-12, da Secretaria de
Estado da Educação.

Relatou a agravada,  na exordial,  que fora
contratada para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora da
Escola  Estadual  de  Curso  Normal  em  Nível  Médio  São  José  pelo  ato
governamental n.º2.189 de 25 de março de 2011. E que, para sua surpresa,
fora arbitrariamente dispensada em 22 de fevereiro de 2014, tendo em vista
que se encontrava no oitavo mês de gestação com parto previsto para o início
do mês de abril.

Asseverou que a  precariedade do  vínculo
existente com o Estado não afasta o seu direito a estabilidade que decorre da
licença gestante previsto no art. 7º,XVIII da CF, estendido por força do art. 39,
§3º do mesmo instituto a todos os funcionários públicos, e do disposto no art.
10,II, “b” do ADCT.

Sustentou a presença do “fumus boni iuris”
e  do  “periculum  in  mora” para  a  concessão  da  liminar.  O  primeiro
apresentando-se  em  virtude  da  comprovada  existência  do  direito
inquestionável,  líquido e certo,  enquanto,  o segundo requisito,  por  ter  sido
exonerada durante a gestação e não puder mais contar com o salário que
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regularmente  recebia,  justamente  no  momento  em que mais  precisava de
assistência.

Com  fulcro  nessas  razões  requereu  que
fosse “deferida liminarmente e “inaudita altera pars”, a reintegração ao cargo
da impetrante desde a dispensa arbitrária ocorrida em 22 de fevereiro  de
2014”, fl.09.

No  mérito,  pugnou  pela  concessão  da
ordem,  para  que  fosse  declarada  a  ilegalidade  do  ato  de  dispensa  para
manter-se  no  cargo  pelo  tempo  referente  a  licença  maternidade,  e  pelo
período  de  estabilidade  constitucional  relativo  aos  05  (cinco)  meses
posteriores ao parto por ser direito líquido e certo. 

Liminar deferida, em face da presença dos
pressupostos legais para a sua concessão (fls. 29/32).

Não  conformado,  o  Estado  da  Paraíba
atacou a decisão concessiva da medida liminar, interpondo o presente agravo
interno  (fls.  39/45),  pugnando  pela  reforma  da  decisão  hostilizada,  sob  o
argumento  de  que  a  ora  agravada  teria  sido  contratada  de  forma  “pro
tempore”,  e  que  não  há  legislação  que  rega  a  relação  do  Estado  com o
servidor temporário que defira estabilidade por conta de gravidez.

É o relatório.

V O T O

Em  pese  as  razões  ofertadas  pelo  ora
agravante,  não  vislumbro  argumento  suficiente  a  modificar  a  decisão
combatida, que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 

É cediço que para a concessão da medida
liminar em sede mandamental faz-se necessário a presença obrigatória dos
requisitos legais esculpidos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam: a
relevância  da  argumentação  expendida  pelo  impetrante  na  exordial,  a
convencer  o  julgador  da  plausibilidade  da  existência  do  direito  vindicado
(“fumus boni iuris”), e o perigo de dano irreparável ao pretenso direito líquido e
certo do requerente,  caso a medida requerida seja concedida somente por
quando da prolação da sentença de mérito (“periculum in mora”). 

Sendo  assim,  só  estará  o  magistrado
compelido a conceder “initio litis” a medida antecipatória requestada quando
se vislumbrar a presença concomitante dos pressupostos supracitados, sem
os quais outra alternativa não restará senão o indeferimento da postulação
liminar.  
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No caso em disceptação,  verificou-se nos
autos provas suficientes a fazer verossímil a alegação da impetrante/agravada
de que faz “jus” ao imediato retorno ao cargo exercido.

É  que  não  obstante  nos  cargos  em
comissão  a  exoneração  do  titular  seja  despida  de  qualquer  formalidade
especial  e fique a exclusivo critério da autoridade nomeante, as servidoras
gestantes têm, independente da natureza do vínculo jurídico existente, direito
à estabilidade provisória nos termos do arts. 7º, XVIII1, c/c o art. 39, § 3º2, da
Constituição  Federal  e  do  art.  10,  II,  "b",  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais Transitórias  – ADCT,  bastando,  para tanto,  a comprovação
objetiva do estado fisiológico da gravidez.

Acerca  do  tema,  o  STF  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  “as  servidoras  públicas  e  empregadas
gestantes independentemente do regime jurídico de trabalho,  têm direito a
licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”3. 

O  STJ  também  tem  se  posicionado  no
sentido de que,  “a 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”4.

Assim,  por  ora,  encontrando-se
demonstrados,  em  tese,  o  direito  da  Agravada  à  manutenção  do  vínculo
jurídico estabelecido com a Administração Estadual, é razoável concluir que a
exoneração da agravada não encontra amparo legal.

Ademais é patente o risco de se consumar
dano  de  natureza  irreparável  (“periculum in  mora”),  na  medida  em que  a
autora ficou desprovida da sua fonte alimentar, sendo notório o fato de que
tanto a gravidez, quanto o nascimento de um filho, são capazes de acarretar
despesas outras à gestante, que não as relativas à sua própria subsistência.

1Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social: XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
2Art. 39. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII,  XV, XVI, XVII,  XVIII,  XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
3RE 597989 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  Primeira Turma, julgado em 09/11/2010,
DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347
4RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011.
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Destarte,  estando  satisfeitos  os  requisitos
do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, não há outro caminho a ser trilhado, senão
o de manter a decisão vergastada em sua integralidade.

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente  Agravo Interno,  mantendo,  em todos  os  seus  termos,  a  decisão
vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Senhor
Desembargador  Romero  Marcelo  da Fonseca Oliveira,  Vice-Presidente,  no
eventual  exercício  da  Presidência.  Relator  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos). Participaram ainda do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Saulo Henriques
de Sá e Benevides, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, João Alves da Silva,
José Ricardo Porto, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Luís Silvio
Ramalho Junior, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio, João
Benedito  da  Silva  e  Carlos  Martins  Beltrão.  Ausente  os  Exmos  Srs
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  (Corregedor-Geral  de
Justiça),  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira,  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, Maria das Graças Morais Guedes e Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado
da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.
Manoel  Fonsêca Xavier  de Andrade”  do Tribunal  de Justiça do Estado da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 03 de dezembro de 2014.

ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Juiz Convocado - Relator
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