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MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA

OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO

DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. ESTABILIDADE

PROVISÓRIA.  PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS

GESTANTES.DIREITO À LICENÇA DE 180 DIAS. PREVISÃO

LEGAL EM LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE

C O N T E M P L A  S E R V I D O R A S  C O M I S S I O N A D A S .

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
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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, 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 até o fim da licença-maternidade.
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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, ROBERVAL

CASEMIRO BELINATI - Relator, FLAVIO ROSTIROLA - 1º Vogal, FERNANDO

HABIBE - 2º Vogal, MARIO MACHADO - 3º Vogal, ROMEU GONZAGA NEIVA - 4º

Vogal, WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - 5º Vogal, J.J. COSTA CARVALHO -

6º Vogal, JAIR SOARES - 7º Vogal, MARIO-ZAM BELMIRO - 8º Vogal, ANGELO

PASSARELI - 9º Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora

CARMELITA BRASIL,  em proferir a seguinte decisão: PRELIMINAR REJEITADA,

NO MÉRITO, CONCEDEU-SE A ORDEM. UNÂNIME., de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 16 de Junho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI

Relator
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 A impetrante informa que foi nomeada para exercer o cargo

comissionado de Subsecretária de Marketing e Eventos da Secretaria de Estado de

Turismo em 22/09/2011 e que, embora gestante, foi exonerada do cargo no dia

1º/01/2015, por meio do Decreto nº 36.237/2015, nos termos do disposto na alínea

“b” do seu artigo 1º.

 Destaca que na data da impetração encontrava-se com 28 (vinte e

oito) semanas de gravidez e que a data provável do parto será em 02/05/2015.

 Salienta que o artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, confere estabilidade provisória à gestante, vedando a

dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco

meses após o parto, para preservar a tranquilidade necessária durante o período da

gestação e assegurar a continuidade do recebimento da respectiva remuneração

pela empregada gestante, coibindo a discriminação.

 Acrescenta que o artigo 7º, inciso XVIII, c/c artigo 39, § 2º, da

Constituição Federal garante às servidoras públicas, inclusive às ocupantes de cargo

em comissão, o direito à licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário,

com a duração de 120 (cento e vinte) dias. Nesse ponto, consigna que a Lei

Complementar Distrital nº 790/2008 confere o direito à licença-maternidade pelo

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do parto.

 A impetrante ainda aduz que o parágrafo único do artigo 53 da Lei

Complementar nº 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores

públicos civis do Distrito Federal, estabelece que “deve ser tornado sem efeito o ato

de exoneração, quando constatado que a servidora estava gestante e não foi

indenizada”.

 Pede o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para

que a autoridade coatora efetue indenização dos valores referentes à remuneração

percebida pelo exercício do cargo em comissão do qual a impetrante fora

exonerada, durante todo o período da gestação e da licença-maternidade de 180

(cento e oitenta) dias, desde a data da lesão, conforme emenda à inicial às fls.

36/38. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar.

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA,com pedido de liminar,

impetrado por Janaína Santiago da Frota Vieira, contra ato do Governador do

Distrito Federal que a exonerou do cargo em comissão de Subsecretária de

Marketing e Eventos da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal,

símbolo CNE-2, não obstante encontrar-se gestante.
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 Requer a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita.

 Às fls. 45/47, deferi parcialmente a liminar para restabelecer a

remuneração da impetrante pelo exercício do cargo em comissão do qual fora

exonerada. Também deferi o pedido de justiça gratuita, diante da declaração à fl. 39.

 O Distrito Federal requereu sua admissão no feito como litisconsorte

passivo (fl. 53).

 O Governador do Distrito Federal prestou informações às 54/60.

Alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a

incompetência absoluta do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, sob o

argumento de que o pagamento de licença-maternidade à impetrante não está a

cargo do Distrito Federal, mas sim do Instituto Nacional da Seguridade Social –

INSS, por ser vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

 No mérito, pugnou pela denegação da segurança, sustentando que

a impetrante não faz jus à estabilidade à gestante, de modo a permitir o direito à

remuneração até o fim do prazo da licença-maternidade, em razão do vínculo

precário que mantinha com a Administração. Consigna, ainda, que tal estabilidade

não se coaduna com o regime próprio do cargo em comissão, por meio do qual é

natural a submissão do seu ocupante à regra constitucional expressa da livre

exoneração. Aduziu, ainda, que, as parcelas vencidas antes da propositura da

presente demanda não poderão ser abarcadas por eventual concessão da ordem,

pois devem ser objeto de ação própria, sob pena de contrariar os Enunciados nº 269

e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

 A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra da ilustre

Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Selma Sauerbronn, e do ilustre Promotor de

Justiça, Dr. André Luiz Cappi Pereira, manifestou-se pelo conhecimento do

mandamus e pela concessão da segurança (fls. 64/71).

 À fl. 76/77, a impetrante juntou aos autos cópia da certidão de

nascimento de seu filho e do atestado médico referente à licença-maternidade, com

termo inicial em 24/04/2015.

 É o relatório.
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O Governador do Distrito Federal alegou sua ilegitimidade passiva

ad causam, sob o argumento de que o pagamento de licença-maternidade à

impetrante não está a cargo do Distrito Federal, mas sim do Instituto Nacional da

Seguridade Social - INSS, por ser vinculada ao Regime Geral de Previdência Social,

nos termos do artigo 40, § 13, da Constituição Federal.

Sem razão.

Conforme consta dos autos, a impetrante era servidora ocupante,

exclusivamente, do cargo em comissão de Subsecretária de Marketing e Eventos da

Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, símbolo CNE-2.

Nessa linha, preconiza a Constituição Federal em seu artigo 40, §

13, que a ela se aplica o Regime Geral de Previdência Social, verbis:

 

"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.

[...]

§ 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."

 

A Lei nº 8.213/1991 - que dispõe sobre os Planos de Benefícios da

Previdência Social e dá outras providências - estabelece em seu artigo 72, § 1º, que

"cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à 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

V O T O S

O Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Relator

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
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salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física

que lhe preste serviço".

Dessa forma, sendo o Governo do Distrito Federal, por meio da sua

Secretaria de Estado de Turismo, o órgãoempregador da impetrante e, como tal,

responsável pela concessão de licença-maternidade, é parte legítima para figurar no

polo passivo deste mandado de segurança.

Nesse contexto já se manifestou esta Corte de Justiça:

 

"[...] 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

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 tal, responsável pela concessão de licença-

maternidade, 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)

 

 

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

 

A impetrante alega possuir direito líquido e certo ao recebimento da

remuneração percebida pelo exercício do cargo em comissão do qual fora

exonerada em época em que se encontrava gestante, durante todo o período da

gestação e da licença-maternidade.
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Com razão.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a impetrante, servidora

ocupante de cargo em comissão da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito

Federal, foi exonerada quando se encontrava gestante.

A gravidez da impetrante está demonstrada por meio dos

documentos juntados às fls. 15/27, que indicam que no dia 28/01/2015 a impetrante

já estava com idade gestacional de aproximadamente 25 (vinte e cinco) semanas (fl.

21).

Também está comprovada que a exoneração da impetrante do

cargo em comissão ocorreu durante o período gestacional, uma vez que o ato de

exoneração constante no Decreto nº 36.237/2015 e confirmado pela Declaração à fl.

40, foi publicado no dia 1º/01/2015 (fls. 11/12).

Consta, ainda, que no dia 24/04/2015 a impetrante foi atendida no

Hospital Maternidade de Brasília, data em que ocorreu o parto e o nascimento de

seu filho. O atestado médico referente à licença-maternidade e a certidão de

nascimento juntados às fls. 76/77 comprovam tais informações.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Consoante estabelece o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal1,

c/c o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112/19902, as nomeações para cargo em

comissão são de livre nomeação e exoneração, podendo, dessa forma, a

exoneração ou dispensa dar-se segundo exclusivo critério da administração, por

estrita liberalidade da autoridade competente, prescindindo-se da observância a

qualquer formalismo legal.

1 "Art. 37. [...]

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;"

2 "Art. 35.  A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;"
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 "[...] 8. A investidura, em cargo ou emprego público, depende

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de

provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão

declarados em lei de livre nomeação e exoneração. [...]" (ADI

94, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado

em 07/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG

15-12-2011 PUBLIC 16-12-2011)

 

"[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à

legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado

para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.

[...]" (RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe

08/09/2014)

 

 

Assim, em uma análise prefacial, sendo o cargo comissionado

passível de dispensa ad nutum, não haveria qualquer ilegalidade na dispensa da

impetrante do exercício do aludido cargo em comissão.

Todavia, a exoneração ocorrida em período gestacional conduz a

uma releitura do ordenamento jurídico, pois a Constituição Federal tutela os direitos

da gestante.
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Outra proteção à maternidade é conferida pelo artigo 10, inciso II,

alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto veda a

dispensa arbitrária ou sem justa causa da "empregada gestante, desde a

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto".

A Constituição Federal, ao conferir essa estabilidade provisória às

empregadas gestantes, o fez amplamente, não fazendo qualquer distinção entre

trabalhadoras celetistas ou servidoras públicas, ainda que detentoras

exclusivamente de cargo em comissão, de modo a observar o princípio

constitucional da igualdade.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal e o

Superior Tribunal de Justiça:

 

"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

O usufruto da licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do

salário, é direito constitucional assegurado às servidoras ocupantes de cargo

público, conforme preconizado pelo artigo 7º, inciso XVIII, c/c artigo 39, § 3º, ambos

da Constituição Federal3, aplicável também às servidoras ocupantes exclusivamente

de cargo em comissão por força do princípio da isonomia.

3 "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição

social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Art. 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."
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420839 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em

20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012

PUBLIC 26-04-2012)

 

"SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO

EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88,

ART. 10, II, "b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 -

INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO

BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À

MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE

PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO

ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO

IMPROVIDO. 

O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à

estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável

garantia social de índole constitucional, supõe a mera

confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez,

independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação

ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao

empregador. Doutrina. Precedentes.

- 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. Doutrina. Precedentes.

Convenção OIT nº 103/1952. 
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- Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa

arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do

vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da

gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o

direito a uma indenização correspondente aos valores que

receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse

tal dispensa. Precedentes." (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 RTJ VOL-00219- PP-00640 RSJADV jan.,

2012, p. 44-47)

 

"[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à

legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado

para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.

3. Firmou-se a compreensão, no entanto, de que as

servidoras públicas, detentoras de função pública

designadas a título precário, possuem direito à licença-

maternidade e à estabilidade provisória, desde a

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,

consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II,

"b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à

indenização correspondente às vantagens financeiras pelo

período constitucional da estabilidade. Precedentes. [...]"

(RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

 

"[...] 3. As servidoras públicas civis contratadas a título

precário, embora não tenham direito à permanência no

cargo em comissão, em virtude da regra contida no art. 35,

inciso I, da Lei nº 8.112/90, fazem jus ao recebimento de

indenização durante o período compreendido entre o início

da gestação até o 5º mês após o parto. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp

26.843/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,

julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)
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"[...] 1. As servidoras públicas, incluídas as contratadas a

título precário, independentemente do regime jurídico de

trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à

estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez

até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º,

XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea

"b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

sendo a elas assegurada indenização correspondente às

vantagens financeiras pelo período constitucional da

estabilidade.

Precedentes. [...]" (RMS 26.069/MG, Rel. Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em

28/04/2011, DJe 01/06/2011)

 

 

Dessa forma, é inconteste que a vedação à dispensa arbitrária ou

sem justa causa alcança as servidoras públicas gestantes, ainda que detentoras

apenas de cargo em comissão.

No entanto, embora não seja objeto do pedido, consigna-se que

nesses casos de dispensa de função de confiança ou exoneração de cargo em

comissão, o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que, por

se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração, a proteção trazida pelo artigo 10,

inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não confere

o direito à permanência no exercício no cargo, e, sim, a perceber a indenização do

respectivo valor, durante o período da licença-maternidade, de modo a assegurar-lhe

o gozo da licença sem prejuízo de sua remuneração.

Por oportuno, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

 

 

"[...] 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,
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XVIII, c/c 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. [...]" (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)

 

 

Uma vez que a impetrante faz jus à licença-maternidade, passa-se a

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a natureza precária

da nomeação da impetrante para o exercício do cargo em comissão de

Subsecretária de Marketing e Eventos da Secretaria de Estado de Turismo do

Distrito Federal, símbolo CNE-2, observa-se que a sua exoneração ocorreu durante

período de gestação, cenário este apto a configurar ofensa ao princípio da proteção

à maternidade, estatuído nos artigos 6º 4 e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal,

c/c o artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, razão pela qual a impetrante faz jus a

receber indenização do valor correspondente ao referido cargo em comissão,

durante o período de gestação e de sua licença-maternidade, para assegurar a

respectiva estabilidade financeira.

4 "Art. 6º. São direitos sociaisa educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à maternidadee à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta

Constituição."
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apreciar se possui direito líquido e certo à licença de 180 (cento e oitenta) dias,

conforme requerido.

A Lei nº 11.770/2008 prorrogou em 60 (sessenta) dias a duração da

licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, às

empregadas de empresas que aderirem ao Programa Empresa Cidadã e, em seu

artigo 2º, autorizou a administração pública, direta, indireta e fundacional, prorrogar a

licença-maternidade nos mesmos termos para suas servidoras.

Esse preceito foi incorporado na legislação do Distrito Federal pela

Lei Complementar Distrital nº 790/2008, que alterou a redação do artigo 25 da Lei

Complementar Distrital nº 769/2008.

De fato, a Lei Complementar Distrital nº 769/2008 - que reorganiza e

unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - estabeleceu em

seu artigo 25, caput, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital nº

790/2008, a extensão da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, a

contar do dia do parto, no âmbito do serviço público do Distrito Federal. Confira-se:

 

"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."
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"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."

 

Demonstrada a liquidez e a certeza do direito vindicado pela

impetrante no que concerne à estabilidade provisória e à licença-maternidade de 180

(cento e oitenta) dias, passa-se à análise do pedido de reconhecimento do direito à

indenização desde a data da lesão, a saber, o dia em que publicado o Decreto nº

36.237, em 1º/01/2015, conforme fls. 40/42 (mandado de segurança impetrado em

09/02/2015, fl. 02).

Tal benefício também foi expressamente conferido às servidoras que

não possuem vínculo efetivo com o Distrito Federal, ocupantes de cargos

comissionados de natureza ad nutum, conforme artigo 26-A da Lei Complementar

Distrital nº 769/2008, não obstante não integrarem o Regime Próprio de Previdência

Social5, verbis:

5 Lei Complementar Distrital nº 769/2008

   Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, de que trata o art. 40 da

Constituição Federal, fica reorganizado e unificado nos termos desta Lei Complementar, sendo

obrigatoriamente filiados todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e os pensionistas, do

Poder Executivo e do Poder Legislativo do Distrito Federal, incluídos o Tribunal de Contas do Distrito Federal,

as autarquias e as fundações, na qualidade de segurados, bem como seus respectivos dependentes.

   § 1º Não integram o RPPS/DF os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão,

declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outros cargos temporários ou de empregos

públicos.
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Embora se possa entender, em uma análise inicial, ser o caso de

aplicação dos citados verbetes, a argumentação trazida no parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça, da lavra da ilustre Vice-Procuradora-Geral, Dra. Selma

Sauerbronn, e do douto Promotor de Justiça, Dr. André Luiz Cappi Pereira, traz

conclusão em sentido diverso, que deve ser acolhida. Por oportuno, consigna-se

trecho do parecer e peço vênia para incorporá-lo como razões de decidir:

 

"[...] O mandado de segurança não se confunde com ação de cobrança;

Não se pode deduzir, na causa de pedir, fato gerador de crédito para

reclamar pagamento. Todavia, se a causa de pedir reside na ilegalidade de

ato da Administração, eventual pagamento caracteriza efeito patrimonial

decorrente do reconhecimento da ilicitude. Precedentes do STJ. [...]" (fl. 64)

 

De fato, o mandamus foi utilizado para repelir a ilegalidade do ato

administrativo que deixou de reconhecer o direito da impetrante receber indenização

do valor correspondente ao referido cargo em comissão, durante o período de

gestação e de sua licença-maternidade.

A causa de pedir, portanto, reside na pretensão de ver reconhecido

o direito da licença-maternidade. 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.

Consigna-se que a impetrante foi exonerada em 1º/01/2015, embora

gestante (fls. 40/42), e a impetração deste mandamus foi em 09/02/2015 (fl. 02).

Com efeito, relativamente ao direito de indenização dos valores

retidos em razão da exoneração da impetrante durante período de gestação, tem-se

não ser o caso de incidência, na espécie, do constante nos Enunciados nº 2696 e nº

2717 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

6 "Súmula nº 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".

7 "Súmula nº 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".

Fls. _____

Mandado de Segurança 20150020028157MSG

Código de Verificação :2015ACOCT8U17XDWL6RDS6R6IKL

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 17



Todavia, como exposto, reconhecido o direito da impetrante, deve ser reparado o ato

ilícito da Administração do qual decorreu a retenção indevida dos valores salariais da

impetrante referente ao período da gestação e da licença-maternidade, não havendo

que se confundir tal restituição com ação de cobrança.

Nesse mesmo sentido já decidiu este Conselho Especial:

 

"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 - Tendo o writcomo causa de pedir a restauração da situação em

razão da ilegalidade de ato administrativo, não tem pertinência a invocação

de aplicação da Súmula n.º 269, do STF, que disciplina as relações jurídicas

oriundas de direito creditório, objetivando o pagamento de vencimentos e

vantagens pecuniárias. Por tal motivo, o direito líquido e certo deve ser

reparado às inteiras, no sentido de se conceder a ordem com efeitos

III. Segurança concedida." (Acórdão n. 466408, 20100020088502MSG,

Relatora: SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, Data de Julgamento:

23/11/2010, Publicado no DJE: 02/12/2010. Pág.: 60) 8

8 Consigna-se trecho do inteiro teor do Acórdão nº 466408, de Relatoria da Desembargadora Sandra de Santis:

"[...] Ressalta-se que a exoneração ocorreu em 28/04/2010 e a impetração do presente writ, em 11/06/2010. A

exigência de ação autônoma para a percepção dos valores referentes a esse exíguo intervalo representaria um

irrazoável obstáculo para a reparação do direito afastado por ato ilegal do administrador.

Concedo a segurança para determinar que o impetrado pague os valores relativos ao cargo em comissão

símbolo DFA-11, de assessora, desde a data da exoneração até o término do gozo da licença-maternidade."
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financeiros à data da lesão. Precedentes do col. STJ." (Acórdão n.268199,

20060020073942MSG, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Conselho

Especial, Data de Julgamento: 06/03/2007, Publicado no DJU SECAO 3:

12/07/2007. Pág.: 76)

 

Recentemente, este Conselho Especial acolheu, mais uma vez, essa

orientação e, em caso semelhante, determinou o pagamento de valores retidos

indevidamente pela Administração em data pretérita à impetração, sob o

entendimento de que sendo reconhecido o direito pleiteado, dele decorrem reflexos

patrimoniais que não são passíveis de serem confundidos como ação de cobrança.

Por oportuno, julgado da relatoria do eminente Desembargador Waldir Leôncio

Lopes Júnior, do qual transcrevo parte do voto e a ementa:

 

"[...] Oportuno frisar que, no caso, não incide o enunciado da Súmula n. 269

do c. STF, pois o objetivo da impetrante é o reconhecimento de direito e, por

consequência, seus reflexos patrimoniais, o que não se confunde com ação

de cobrança.

Além disso, como bem destacou a il. Procuradoria de Justiça, "não há que

se cogitar da incidência da norma de vedação contida no artigo 1º da Lei n.

5.021/66 e repetida na Súmula nº 271 do Egrégio Supremo Tribunal

Federal" (fl. 150), dada a natureza indenizatória da verba a ser paga.

[...]

Ante o exposto, CONCEDO a segurança vindicada para determinar à

autoridade coatora que adote as providências necessárias a fim de

assegurar à impetrante o pagamento, a título de indenização, dos valores

correspondentes ao cargo comissionado DFG-14, da Gerência Regional de

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional - Plano

Piloto/Cruzeiro, da Secretaria de Estado de Educação do DF, desde a data

da exoneração ad nutumaté o final da licença-maternidade de 180 (cento e

oitenta) dias. [...]"

EMENTA: "Mandado de segurança. Servidora em gozo de licença-

maternidade. Exoneração do cargo comissionado de gerente, símbolo DFG-

14, da Gerência Regional de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

Educacional - Plano Piloto/Cruzeiro, da Secretaria de Estado de Educação
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do DF. I legalidade. Segurança concedida." (Acórdão n.676795,

20120020175086MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

Conselho Especial, Data de Julgamento: 14/05/2013, Publicado no DJE:

16/05/2013. Pág.: 57)

 

Dessa forma, a pretensão da impetrante de ver reparado o seu

direito, afastado por ato ilegal da autoridade impetrada em 1º/01/2015, merece

prosperar.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e,

no mérito, concedo a segurança para reconhecer o direito da impetrante à

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

termos do artigo7º, 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

até o fim da licença-maternidade.

Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, nos termos do

disposto no artigo 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É como voto.

 

 

 

 

 

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal

Com o relator.
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O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador J.J. COSTA CARVALHO - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador JAIR SOARES - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Vogal

Com o relator.

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal

Com o relator.
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 D E C I S Ã O

Preliminar rejeitada, no mérito, concedeu-se a ordem. Unânime.
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