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DECISÃO
 
A presente decisão vale como ofício, podendo ser encaminhada pela parte autora ao
réu, mediante comprovação nos autos.
    
     Vistos.
    
Em breve síntese, cuida-se de ação em que, liminarmente, pretende a autora a sustação do
seu ato de dispensa, com manutenção do pagamento dos vencimentos e reinclusão no plano
IPE-SAÚDE.
   
Merece deferimento a tutela antecipada pleiteada.

A verossimilhança das alegações está presente no fato de a decisão administrativa de
exonerar a autora ter ocorrido enquanto esta se encontrava grávida, momento em que a
servidora, independentemente da forma de contrato, detém direito público subjetivo à
estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco
meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b) e à licença-maternidade (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art.
39, § 3º).
    
Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões das Turmas Recursais da Fazenda:
    

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE MARAU. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
DESLIGAMENTO DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. 1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora postula o
pagamento das verbas salariais relativas ao período da estabilidade em razão da sua
gestação, julgada procedente na origem. 2. A servidora, independentemente do regime
jurídico de trabalho, faz jus, quando gestante, à licença-maternidade de cento e oitenta
dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após
o parto. 3. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos
moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008558082, Turma Recursal da
Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em:
30-07-2019)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE AGUDO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. INDENIZAÇÃO
PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PERÍODO DE INDENIZAÇÃO ATÉ O
QUINTO MÊS APÓS O PARTO. DIREITO EVIDENCIADO. 1. No caso dos autos, restou
demonstrado que a autora prestou serviços ao Município de Agudo, na função de professora,
por contrato de trabalho temporário, até 18.12.2015. Também é incontroverso que durante a
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vigência do contrato e antes de sua extinção, a autora engravidou, tendo havido, contudo, o
rompimento do contrato temporário. 2. É cediço que a contratação temporária emergencial,
com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui vínculo de caráter precário
e provisório, motivo pelo qual inexiste garantia de estabilidade à gestante contratada sob tal
modalidade, caso da autora. Entretanto, a proteção à maternidade tem assento
constitucional, sendo que o art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT assegura estabilidade provisória à gestante, a contar da confirmação da
gravidez até 05 (cinco) meses após o parto. 3. Com isto, garante-se à empregada gestante
que teve o contrato de trabalho extinto, o direito a uma indenização equivalente à
remuneração a que ela teria direito, como forma de resguardar o direito social da proteção à
maternidade, independente da comunicação ao empregador do estado gravídico, a contar da
rescisão do contrato até o quinto mês após o parto. 4. Sentença reformada em parte para
limitar a condenação até o quinto mês após o parto. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008440042, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública,
Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 19-06-2019)

Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de a autora estar sem
perceber seus vencimentos e sem plano de saúde para ela e para seu filho recém-nascido.
    
Impõe-se, assim, a concessão da tutela antecipada.
    
A autora deve  ser reintegrada no cargo a contar da data da sua exoneração,  ter seus(i) (ii)
vencimentos atrasados adimplidos, bem como durante o período da licença-maternidade
(180 dias).
    
Oficie-se para cumprimento da medida.
    
Tendo em vista o teor do Ofício PAG – AI nº 550/11 de 12-09-2011, no qual o Estado do Rio
Grande do Sul informa que (i) não há possibilidade de fazer acordo judicial nas demandas
desta natureza e (ii) não é necessária a designação de audiência conciliatória, deixo de
designá-la.
    
Desse modo, revendo posicionamento anteriormente adotado, cite-se com prazo de 45 dias
a partir do cumprimento.
    
Após a contestação, dê-se vista à autora e ao Ministério Público.

 

Porto Alegre, 23 de agosto de 2019

Dra. Ana Beatriz Rosito de Almeida - Juíza de Direito
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