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ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE

SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO

EM COMISSÃO.  EXONERAÇÃO.  ESTABIL IDADE

PROVISÓRIA. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE DE 180

DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL.

INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO DISTRITO FEDERAL.

EFEITOS A PARTIR DA EXONERAÇÃO.

1. Em observância ao princípio da igualdade, apesar de a

servidora pública poder ser exonerada de cargo em comissão

mesmo estando grávida, deverá receber indenização

correspondente à remuneração a que faria jus durante o

período restante da gravidez e da licença-maternidade, com

base no art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT e art. 7º, inciso

XVIII, da CF/88.

2. ALei Complementar Distrital n.º 790/2008 alterou a redação

do art. 25 da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008 (que

reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do

Distrito Federal - RPPS/DF) para estabelecer o prazo de 180

(cento e oitenta) dias para a licença-maternidade, a contar do

parto, para as servidoras públicas deste ente político. Esse

benefício foi expressamente estendido às servidoras,

ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com o

Distrito Federal, conforme se observa do art. 26-A da Lei
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Complementar Distrital n.º 769/2008, acrescentado pela Lei

Complementar Distrital n.º 790/2008, assim redigido: "Art. 26-A.

A servidora comissionada, sem vínculo efetivo com a

Administração, também faz jus aos benefícios previstos nos

arts. 25 e 26 desta Lei Complementar."

3.  A jur isprudênc ia  deste  Tr ibunal ,  acompanhando

posicionamento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,

sedimentou o entendimento de que, se a causa de pedir do

mandado de segurança residir na ilegalidade de ato da

Administração, eventual pagamento caracteriza efeito

patrimonial decorrente do reconhecimento da ilicitude, não

havendo que falar, portanto, em ação de cobrança e, em

consequência, em violação aos Enunciados das Súmulas n.º

269 e n.º 271, ambas do STF.

4. Segurança concedida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  do CONSELHO

ESPECIAL do  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CRUZ MACEDO

- Relator, HUMBERTO ULHÔA - 1º Vogal, J.J. COSTA CARVALHO - 2º Vogal,

GEORGE LOPES - 3º Vogal, JOSÉ DIVINO - 4º Vogal, SIMONE LUCINDO - 5º

Vogal, ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - 6º Vogal, NÍDIA CORRÊA LIMA - 7º

Vogal, SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 8º Vogal, SOUZA E AVILA - 9º

Vogal, NILSONI DE FREITAS - 10º Vogal, ROMÃO C. OLIVEIRA - 11º Vogal,

MARIO MACHADO - 12º Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora

CARMELITA BRASIL,  em proferir a seguinte decisão: PRELIMINARES

REJEITADAS, NO MÉRITO CONCEDEU-SE A ORDEM. UNÂNIME., de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Julho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

CRUZ MACEDO

Relator
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 A impetrante sustenta a ilegalidade do ato ao fundamento de que,

embora os cargos em comissão sejam de livre nomeação e exoneração, uma vez

que se encontrava grávida quando de sua exoneração, goza de estabilidade

provisória, com base no art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal e art. 10, inciso

II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que veda

expressamente a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante,

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

 Pleiteia a concessão da segurança para que lhe seja assegurada a

imediata reintegração no cargo que ocupava, com o pagamento dos valores desde a

data da exoneração ou, em não sendo o caso, o pagamento da indenização

correspondente à remuneração do cargo do qual foi exonerada, pelo período de

1º.01.2015 (data da exoneração) até o final da licença maternidade.

 A liminar foi indeferida (fl. 27).

 Ao prestar informações (fls. 33/41), a autoridade coatora suscita,

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência deste

órgão jurisdicional para processar e julgar o presente writ, apontando a Justiça

Comum Federal como a competente.

 Ademais, alega, também em preliminar, a inadequação da via eleita,

por entender que o pedido de recebimento da remuneração de todo o período

correspondente à gestação e à licença-maternidade não poderia ser deduzido em

sede de mandado de segurança, nos termos do art. 14, §4º, da Lei n.º 12.016/2009 e

das Súmulas nº 269 e 271, ambas do STF.

 No mérito, requer a denegação da segurança, sob dois

fundamentos: o de que não há prova técnica inequívoca e pré-constituída de que a

impetrante estivesse grávida ao tempo da exoneração e o de que a impetrante não

goza de direito líquido e certo, uma vez que, em virtude de ser o cargo em comissão

de livre nomeação e exoneração, não há que se falar em estabilidade gestacional à

servidora que o ocupa.

 Em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso II, da Lei n.º

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar,

impetrado por EVA FERREIRA DOS SANTOS contra ato atribuído ao

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na exoneração da

impetrante do cargo em comissão que ocupava junto à Administração Regional de

Sobradinho – símbolo DFG 12, publicada no DODF de 1º de janeiro de 2015,

quando já se encontrava gestante.
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12.016/2009, a d. Procuradoria do Distrito Federal foi cientificada sobre o presente

feito, porém permaneceu inerte, até o presente momento.

 No parecer de fls. 50/59, o Ministério Público opina pelo

conhecimento e concessão da segurança.

 É o relatório.
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Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da autoridade

coatora e do Distrito Federal

Consta dos autos que a impetrante foi nomeada, em 04.10.2013,

para exercer o Cargo em Comissão (Símbolo DFG-12) de Chefe do Núcleo de

Expedição de Alvará de Funcionamento, da Gerência de Licenciamento, da Diretoria

de Aprovação de Projetos, Licenciamento e Ordenamento Territorial, da

Administração Regional de Sobradinho, por ato do Governador do Distrito Federal (fl.

21).

Em 1º.01.2015, entretanto, foi exonerada do mencionado cargo,

também por ato do Governador do Distrito Federal (fl. 20).

Nesse toar, uma vez que o ato impugnado na presente demanda

refere-se a ato administrativo, consubstanciado em Decreto de Exoneração,

praticado pelo Governador do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, tem-se a

sua legitimidade para figurar como autoridade coatora, no presente mandado de

segurança.

Este é o ensinamento trazido pelo art. 6º, §3º, da Lei n.º

12.016/2009:

 

Art. 6o  A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos

pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos

que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha

vinculada ou da qual exerce atribuições. 

(...)

§ 3o  Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.(sublinhado).

 

De igual modo, impugnado ato do Governador do Distrito Federal, no

uso de suas atribuições, tem-se a legitimidade desta pessoa jurídica de direito

V O T O S

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

De início, analiso as preliminares aventadas pela autoridade

coatora, em suas informações.
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público para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, uma vez

que esta responde pelos atos praticados pelos agentes públicos a ela vinculados.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis:

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE

DEMISSÃO. ODONTÓLOGA. DECRETO DEMISSIONÁRIO EXPEDIDO

PELA GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA

PROVIMENTO. 1. No mandado de segurança, a legitimação passiva é da

pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade apontada

como coatora, já que os efeitos da sentença se operam em relação à

pessoa jurídica de direito público, e não à autoridade. Precedentes. 2.

Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 28.265/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe

05/10/2009)- sublinhado.

 

 

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o Distrito Federal

não teria legitimidade passiva, sob o fundamento de que o pagamento de licença-

maternidade à impetrante não estaria a cargo do Distrito Federal, mas sim do

Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, por ser vinculada ao Regime Geral

de Previdência Social, conforme o art. 40, §13, da Constituição Federal.

O art. 40, §13, da Constituição Federal assim estabelece:

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,

é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
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Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...) 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo

temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência

social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)-

sublinhado.

 

Por seu turno, a Lei n.º 8.213/1991 - que dispõe sobre os Planos de

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências - estabelece em seu artigo

72, § 1º, que:

 

§ 1o  Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva

empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto

no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste

serviço. (Incluído pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003)

 

Assim, uma vez que o Distrito Federal é o ente político empregador

da impetrante, é também o responsável pela concessão da licença-maternidade e,

em consequência, o legitimado para figurar no polo passivo do presente writ.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,

conforme demonstram as seguintes ementas de arestos:

 

[...] 1. O deferimento da licença-maternidade postulada pela servidora da

Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal é

incumbência do órgão empregador, daí porque o referido ente público é

parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, cabendo ao juízo

fazendário o processamento e julgamento da ação originária. Precedentes.

[...] (Acórdão n.616266, 20100110116583APC, Relator: MARIO-ZAM

BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data de
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Julgamento: 16/08/2012, Publicado no DJE: 13/09/2012. Pág.: 123);

 

[...] 1. Nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, é incumbência do

órgão empregador o pagamento do salário maternidade. Assim, sendo a

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o órgão empregador

da impetrante e,  como ta l ,  responsável  pe la concessão de

licençamaternidade, é parte legítima para figurar no polo passivo deste

mandado de segurança. [...] (Acórdão n.833837, 20140020145088MSG,

Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, Data de

Julgamento: 18/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 16).

 

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Da preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito

Federal para processar e julgar o presente Mandado de Segurança

A Lei n.º 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do

Distrito Federal, estabelece, em seu art. 8º, inciso I, alínea "c", que o Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e Territórios é competente para processar e julgar,

originariamente, os mandados de segurança contra atos do Governador do Distrito

Federal, o que é corroborado pelo Regimento Interno desta Corte, que estabelece a

competência do Conselho Especial para o julgamento de tais processos, in verbis:

 

Art. 8º Compete ao Conselho Especial:

I - processar e julgar originariamente:

(...)

c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do

Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados o art. 13, II,

e o art. 15, IV, deste Regimento; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito

Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito

Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do

Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador, do

Procurador-Geral e dos Secretários de Governo do Distrito Federal; dos

Governadores dos Territórios e dos respectivos Secretários de

Governo;(sublinhado)
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Assim, rejeito a preliminar aventada, uma vez que a competência,

na espécie, é determinada pela autoridade coatora e delimitada nos moldes dos

dispositivos legais suscitados.

Da preliminar de inadequação da via eleita

A autoridade indigitada coatora suscita preliminar de inadequação da

via eleita, sustentando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, bem

como a impossibilidade de se deduzir pedido de cobrança em mandado de

segurança.

Como cediço, o rito especial do mandado de segurança não admite

dilação probatória, devendo o alegado direito líquido e certo do impetrante estar

demonstrado inequivocamente nos autos por ocasião da impetração do writ.

Sobre o tema, o culto jurista Alexandre de Moraes nos ensina que:

 

A impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em

simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória

incompatível com o procedimento do mandado de segurança, pois se exige

a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras

de seu ajuizamento, pois, como ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o

"direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos,

existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável". [...]

Não cabe examinar em mandado de segurança questões que vão além da

verificação de legalidade dos atos praticados, exigindo instrução probatória.

(In Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 269).

 

 

Tecidos os devidos comentários, cumpre afastar a preliminar

suscitada, uma vez que, conforme se observa do exame juntado à fl. 22, datado de

04.02.2015, embora conste que as conclusões são sugestivas de gravidez, com

idade estimada em 9 (nove) semanas e 5 (cinco) dias, tal fato é corroborado pelo

exame juntado à fl. 44, datado de 22.04.2015,  não restando dúvidas, portanto, de

que a impetrante estava gestante na data em que foi exonerada. 

Por fim, ressalto que o argumento relativo à violação das Súmulas

n.º 269 e 271 do STF, por se confundir com o mérito, no seu bojo será analisado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar em comento.
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Do mérito

Presentes, portanto, os pressupostos legais e constitucionais,

conheço da ação mandamental.

Como cediço, os ocupantes de cargo em comissão não possuem

direito à sua permanência no cargo, podendo ser, assim, exonerados a qualquer

momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da

Administração (artigo 37, inciso II, da CF/88).

Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, ao

estender aos servidores ocupantes de cargo público o disposto em alguns incisos do

seu art. 7º - que cuida, em princípio, apenas dos empregados (regidos pela CLT) -,

permite às servidoras gestantes o direito de usufruir licença-maternidade "sem

prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias" (art. 7º,

inciso XVIII, da CF/88).

Considerando tais disposições, observa-se que o artigo 10, inciso II,

alínea "b", do ADCT, veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada

gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Dessa forma, em observância ao princípio da igualdade, a

discricionariedade conferida à Administração Pública para exonerar os servidores

detentores de cargos comissionados deve estar em conformidade com a garantia

constitucional dada à servidora gestante, sob pena de obstar o exercício de um

direito com status constitucional.

Portanto, apesar de a autora poder ser exonerada de cargo

comissionado, mesmo estando grávida, deverá receber a indenização

correspondente à remuneração a que faria jus durante o período da gestação e de

sua licença-maternidade, com base no art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT e art. 7º,

inciso XVIII, da CF/88.

Sobre o tema, assim já se manifestou o egrégio Supremo Tribunal

Federal, firmando o entendimento no sentido de que:

 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em

comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória.

Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado

gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto

à licença- maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º,

inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II,

alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (RE 420839 AgR,

Fls. _____

Mandado de Segurança 20150020061769MSG

Código de Verificação :2015ACOMKAXSMECPA4QOD3EZOL3

GABINETE DO DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO 11



Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-

2012);

As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de

trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não

importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT),

mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função

de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na

hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a

título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde

a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o

parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias

(CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em

consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à

Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral

percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. (RE 634093

AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em

22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011

PUBLIC 07-12-2011 RSJADV jan., 2012, p. 44-47).

 

Inclusive, é assente a jurisprudência desta Corte sobre o tema, in

verbis:

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - EXONERAÇÃO DO CARGO EM

COMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VENCIMENTO ATÉ O TÉRMINO DA

LICENÇA MATERNIDADE - POSSIBILIDADE. FÉRIAS E LICENÇA

PRÊMIO POR ASSIDUIDADE - GARANTIA DA REMUNERAÇÃO -

INVIABILIADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. A proteção

consagrada no art. 10, inciso II, alínea 'b', do ADCT, que veda a dispensa

arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante a partir da

confirmação da gravidez, perdurando tal garantia até o término da licença

maternidade, deve ser estendida às servidoras públicas titulares de funções

comissionadas, em observância ao princípio da igualdade (art. 7º, XVIII, c/c
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o art. 39, § 3º, da CF) - Precedentes. Ainda que a gratificação reclamada

seja de natureza transitória, portanto, demissível ad nutum, a servidora

pública gestante faz jus à percepção da remuneração do cargo

comissionado enquanto se encontrar em licença-maternidade. O amparo

legal concedido à servidora pública gestante, no sentido de que terá direito

à remuneração durante o período gestacional e até o fim da licença-

maternidade, não implica estabilidade na função, sendo possível a

dispensa. Portanto, não se estende para os períodos relativos à férias e/ou

fruição de licença casos de férias e de licença prêmio por assiduidade.

Ordem parcialmente concedida. (Acórdão n.810414, 20130020289392MSG,

Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: ROMÃO C.

OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 22/07/2014, Publicado

no DJE: 18/08/2014. Pág.: 76);

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE.

CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. A natureza do

cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não confere

estabilidade à sua ocupante que, no entanto, deve ser indenizada, se

exonerada durante a gravidez, em valor corresponde ao da remuneração

que receberia até o término da licença maternidade. (Acórdão n.730708,

20130020029307MSG, Relator: FERNANDO HABIBE, Conselho Especial,

Data de Julgamento: 27/08/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 55);

 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a Lei Complementar

Distrital n.º 790/2008 alterou a redação do art. 25 da Lei Complementar Distrital n.º

769/2008 (que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do

Distrito Federal - RPPS/DF) para estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias

para a licença-maternidade, a contar do parto, para as servidoras públicas deste

ente político. Confira-se o teor do caput do mencionado dispositivo: "Art. 25. A

segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto."

Esse benefício foi expressamente estendido às servidoras,

ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com o Distrito Federal,

conforme se observa do art. 26-A da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008,

acrescentado pela Lei Complementar Distrital n.º 790/2008, assim redigido: "Art. 26-

A. A servidora comissionada, sem vínculo efetivo com a Administração, também faz
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jus aos benefícios previstos nos arts. 25 e 26 desta Lei Complementar."

Portanto, evidenciada a liquidez e certeza do direito pretendido pela

impetrante, no que se refere à estabilidade provisória e à licença-maternidade de

180 (cento e oitenta) dias, passo a análise do pleito concernente ao marco inicial

para o pagamento da indenização respectiva, entendendo a impetrante tratar-se do

dia da exoneração (1º.01.2015) e o Ministério Público, do dia da impetração do

presente writ, com base nas Súmulas n.º 269 ("O mandado de segurança não é

substitutivo de ação de cobrança") e n.º 271 ("Concessão de mandado de segurança

não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser

reclamados administrativamente ou pela via judicial própria"), ambas do Supremo

Tribunal Federal.

Conquanto haja a tendência de aplicarem-se as súmulas acima

mencionadas, em virtude de não se poder deduzir, na causa de pedir do mandado

de segurança, fato gerador de crédito para reclamar pagamento, sob pena de

consubstanciar-se em substitutivo de ação de cobrança, a jurisprudência deste

Tribunal, acompanhando entendimento já proclamado pelo Superior Tribunal de

Justiça, sedimentou o entendimento de que se a causa de pedir do writ residir na

ilegalidade de ato da Administração, eventual pagamento caracteriza efeito

patrimonial decorrente do reconhecimento da ilicitude, não havendo que falar,

portanto, em ação de cobrança.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA.

SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRENCIA.

I - O mandado de segurança não está sendo utilizado como substitutivo de

ação de cobrança, pois o que se pretende é o reconhecimento da

ilegalidade do ato administrativo, sendo os efeitos patrimoniais mera

consequência deste. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.818587,

20140110202313APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014.

Pág.: 182);

 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA.

CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO

USUFRUÍDOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.

Mandado de segurança cuja causa de pedir é a ilegalidade do ato
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administrativo que indeferiu a conversão em pecúnia de período de licença-

prêmio não gozado pela impetrante não pretende a cobrança de valores,

mas combate ato de autoridade reputado ilegal que, se reconhecido,

determinará efeitos patrimoniais em favor da impetrante. A vantagem

pecuniária é apenas consequência lógica do reconhecimento do ato lesivo

da administração. Ou seja, "ainda que o reconhecimento da ilegalidade do

ato impugnado resulte no auferimento de vantagem pecuniária pelos

impetrantes, tal circunstância, por si só, não tem o condão de conferir ao

mandado de segurança a característica de ação de cobrança. Sendo

objetivo do mandamus o reconhecimento do direito à conversão da licença-

prêmio não usufruída em pecúnia, a pretensão não se limita à cobrança de

valor indenizatório, mostrando-se adequada a via mandamental."

(20060020150255MSG, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO,

Conselho Especial, julgado em 19/06/2007, DJ 11/09/2007 p. 105). Sobre o

tema, em que pese existam alguns julgados em sentido contrário, a

jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se

posicionado em favor da adequabilidade do mandado de segurança para

afastar ato que indefere pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio

não usufruída. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.523598, 20110110162413APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO

LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/07/2011,

Publicado no DJE: 02/08/2011. Pág.: 94);

 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE -

EXTENSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 10, INC. II, "B", DO ADCT AO

SERVIDOR - PRINCÍPIO DA IGUALDADE - RECEBIMENTO DOS

VALORES RELATIVOS AO CARGO EM COMISSÃO. I. Embora não tenha

direito à permanência no cargo, por natureza de confiança e de livre

nomeação e exoneração, a servidora gestante faz jus aos valores referentes

até o término da licença-maternidade, de modo a assegurar a estabilidade

financeira e psicológica. II. O recebimento dos valores retidos por ato ilícito

da autoridade decorre do pedido de reconhecimento de direito. Não se

confunde com o objeto de ação de cobrança. III. Segurança concedida.

(Acórdão n.466408, 20100020088502MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS,

Conselho Especial, Data de Julgamento: 23/11/2010, Publicado no DJE:

02/12/2010. Pág.: 60).
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Na espécie, verifica-se que a causa de pedir eleita pela impetrante

se refere à ilegalidade do ato administrativo que não reconheceu o seu direito de

receber a indenização do valor correspondente ao cargo em comissão, durante o

período de gestação e de sua licença-maternidade, consubstanciando-se o

percebimento de valores, a tal título, consequência lógica do reconhecimento da

ilegalidade do ato, o que não se confunde com a cobrança de verbas pretéritas,

inexistindo, portanto, violação aos Enunciados das Súmulas n.º 269 e n.º 271,

ambas do STF.

Por fim, colhe-se ementa de acórdão recente deste Conselho

Especial, que ratificou as teses ora expendidas, in verbis:

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE

CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE PERÍODO

GESTACIONAL.  ESTABIL IDADE PROVISÓRIA.  PROTEÇÃO

CONSTITUCIONAL ÀS GESTANTES. DIREITO À LICENÇA DE 180 DIAS.

PREVISÃO LEGAL EM LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE

CONTEMPLA SERVIDORAS COMISSIONADAS. RECONHECIMENTO DO

DIREITO. RESTABELECIMENTO DE STATUS QUO ANTE COM A

RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS POR ATO

ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos

do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, é incumbência do órgão

empregador o pagamento do salário maternidade. Assim, sendo o Governo

do Distrito Federal, por meio da sua Secretaria de Estado de Turismo, o

órgão empregador da impetrante e, como tal, responsável pela concessão

de licença-maternidade, é parte legítima para figurar no polo passivo deste

mandado de segurança. 2. O cargo em comissão é constitucionalmente

previsto como de livre nomeação e exoneração, podendo, dessa forma, sua

ocupante ser exonerada a qualquer momento, segundo exclusivo critério da

autoridade competente, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição

Federal, c/c o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112/1990. 3. Assegura-se, no

entanto, à servidora gestante o direito à indenização do valor

correspondente ao cargo em comissão do qual exonerada, durante o

período da gestação e da licença-maternidade, por força da proteção

conferida pelo artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, e artigo 7º, inciso XVIII, c/c artigo 39, § 3º,
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ambos da Constituição Federal. 4. A Lei Complementar Distrital nº

769/2008, no caput de seu artigo 26-A, estendeu às servidoras

comissionadas o direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias,

não obstante não integrarem o Regime Próprio de Previdência Social. 5. O

mandamus foi utilizado para repelir a ilegalidade do ato administrativo que

deixou de reconhecer o direito da impetrante ao recebimento de indenização

do valor correspondente ao cargo em comissão do qual fora exonerada,

durante o período de gestação e de sua licença-maternidade, residindo,

portanto, a causa de pedir na pretensão de ver reconhecido o direito a tal

benefício. Assim, a restituição dos valores retidos por ato ilícito da

autoridade impetrada é decorrência do próprio pedido de reconhecimento do

direito à licença-maternidade, que não se confunde com o objeto de uma

ação de cobrança. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No

mérito, segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante à

estabilidade provisória e à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta)

dias, nos termos do artigo 7º, inciso XVIII, c/c artigo 39, § 3º, ambos da

Constituição Federal, e c/c o artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 25 e 26-A, ambos da Lei

Complementar Distrital nº 769/2008, assegurando-lhe o direito à

indenização dos valores indevidamente retidos relativos ao cargo em

comissão de Subsecretária de Marketing e Eventos da Secretaria de Estado

de Turismo do Distrito Federal, símbolo CNE-2, desde a data da exoneração

a t é  o  f i m  d a  l i c e n ç a - m a t e r n i d a d e .  ( A c ó r d ã o  n . 8 7 4 8 2 3 ,

20150020028157MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

Conselho Especial, Data de Julgamento: 16/06/2015, Publicado no DJE:

22/06/2015. Pág.: 12).

 

 

DISPOSITIVO

Com essas considerações, rejeito as preliminares e, no mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para reconhecer o direito da impetrante a

receber a retribuição pecuniária do Cargo em Comissão símbolo DFG-12, de Chefe

do Núcleo de Expedição de Alvará de Funcionamento, da Gerência de

Licenciamento, da Diretoria de Aprovação de Projetos, Licenciamento e

Ordenamento Territorial, da Administração Regional de Sobradinho, desde a data da

exoneração (1º.01.2015 - fl. 20) até o final da licença-maternidade de 180  cento e
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oitenta) dias.

Sem custas nem honorários advocatícios, em homenagem ao

entendimento firmado nas Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ, bem como no

art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Senhor Desembargador HUMBERTO ULHÔA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador J.J. COSTA CARVALHO - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador GEORGE LOPES - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO - Vogal

Com o relator.

A Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Vogal

Com o relator.
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A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador SOUZA E AVILA - Vogal

Com o relator.

A Senhora Desembargadora NILSONI DE FREITAS - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal

Com o relator.
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 D E C I S Ã O

Preliminares rejeitadas, no mérito concedeu-se a ordem. Unânime.
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