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DECISÃO/OFÍCIO 

Processo nº: 1001523-96.2020.8.26.0400  

Classe - Assunto Mandado de Segurança Cível - Posse e Exercício 

Impetrante: ___________________________________________________________ 

Impetrado:                           PREFEITO MUNICIPAL DE OLÍMPIA 

URGENTE 

Juiz(a) de Direito: Dra. Marina de Almeida Gama Matioli 

Vistos. 

Trata-se de “mandado de segurança com de liminar” que _________________ move em face de 

PREFEITO MUNICIPAL DE OLÍMPIA E SECRETÁRIA DE  

ADMINISTRAÇÃO DE OLÍMPIA, alegando, em síntese, que: participou do certame para  

“Professor de Educação Básica I” da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, 

“Edital de Concurso Público n° 02/2019”; foi devidamente aprovada, tendo sido classificada em 

153° lugar; no dia 19/02/2020, foi convocada; compareceu na Secretaria de Educação para a 

devida atribuição de aulas; conheceu a sala de aula onde iria trabalhar, recebeu a lista de alunos e 

uma pasta para ser utilizada nos “HTPCs (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo)”; como lhe 

faculta o §1°, do artigo 21, do Estatuto do Servidor Público de Olímpia, solicitou o prazo de 30 

dias para a efetivação de sua posse, pois ainda estava vinculada à Prefeitura Municipal de  

Cedral-SP; no dia 13/03/2020, requereu sua exoneração junto à Prefeitura Municipal de CedralSP; 

ato contínuo, compareceu à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia para assinar o 

“Termo de Posse”, o que foi efetivado no dia 19/03/2020; nessa oportunidade, recebeu o “Manual 

de Integração dos Servidores Públicos da Estância Turística de Olímpia”, edição 2020, com as 

boas vindas, inclusive; ocorre que, no dia seguinte, foi informada de que seu efetivo exercício 

havia sido suspenso, sem maiores esclarecimentos; nenhuma justificativa por escrito lhe foi dada; 

o efetivo exercício do cargo, até a presente data, não se efetivou por culpa única e exclusiva dos 

impetrados; no dia 17/04/2020, protocolou junto à Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Olímpia procedimento administrativo, que restou respondido no dia  04/05/2020, indeferindo sua 

pretensão; foi acolhido o parecer exarado pelo Departamento de  

Assuntos Jurídicos, no sentido de que o efetivo exercício das aulas havia sido suspenso pelo 

Decreto Municipal n° 7717/2020, por força da pandemia do novo corona vírus; encontra-se 

desempregada, exonerada de seu antigo serviço público e em estado gravídico, sem rendimentos; 

cumpriu todos os requisitos exigidos para sua efetiva contratação; sua não admissão por ato 
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ilegítimo dos impetrados, colocou-a em situação de extrema vulnerabilidade, reforçada pela 

exoneração pedida junto ao serviço público anterior que desempenhava. Requer a concessão de 

medida liminar para que os impetrados procedam ao imediato início das atividades profissionais 

do cargo de “Professor de Educação Básica I”, de forma provisória ou definitiva ou, 

subsidiariamente, que os impetrados ao menos a incluam no plano de saúde e pagamento de 

auxílio alimentação, ou seja, no mínimo existencial possível. Juntou documentos (fls.25/241).  

Houve parecer do Ministério Público opinando pela concessão da medida  

liminar pleiteada pela impetrante (fls.246/251). 

É o relatório. 

FUNDAENTO E DECIDO. 

1. Defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Afixe-

se a tarja  

correspondente para observação.  

2. Diz a Lei n° 12.016/09: "Art. 7º - Ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará: ... III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". 

Consigno, também, o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil: "A  

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". De sua leitura, é possível 

inferirmos que dois são os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

No caso concreto, diante das alegações da impetrante e documentação  

encartada, mormente a “CONVOCAÇÃO PARA POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO” (fl.145), “Ato 

de Posse” (fl.151), recebimento do “Manual de Integração dos Servidores Públicos da  

Estância Turística de Olímpia” (fls.152/172), negativa da parte impetrada ao requerimento  

administrativo formulado pela impetrante (fls.176/180) e o “COMUNICADO” da Secretaria 

Municipal de Educação, datado de 24/04/2020, acerca da retomada e realização de atividades 

educacionais na modalidade “remota” (fl.185), vislumbro a presença dos requisitos autorizadores 

da medida liminar, mormente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se concedida 

somente a final.  

Assim, a conduta tomada pelos impetrados afigura-se, in initio litis, abusiva  
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frente ao direito líquido e certo da impetrante até aqui demonstrado, no sentido de obter, 

efetivamente, o exercício da função para o cargo que restou aprovada, nomeada e empossada 

através de concurso público.  

De se notar, ainda, que, com a retomada das atividades educacionais, mesmo  

que remotamente, passou a ser possível à impetrante exercer as funções do cargo para o qual 

tomou posse, conforme bem afirmou a I. Representante do Ministério Público em seu parecer de 

fls.246/251.  

Dito isto, DEFIRO a medida liminar, e o faço para DETERMINAR aos  

impetrados que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetivem a posse da impetrante no cargo 

de “Professor de Educação Básica I”, para que, concretamente, possa iniciar suas atividades 

profissionais, inscrevendo-a no quadro de servidores públicos municipais da Estância Turística de 

Olímpia, sob pena de desobediência, sem prejuízo de demais cominações legais cabíveis na 

espécie, inclusive penalidade de multa.  

Intimem-se os impetrados por ofício. Nesse passo, servirá o presente, por  

cópia digitada, como ofício, visando atender a celeridade imposta pela EC nº 45/2004. 

Deverá a parte impetrante providenciar a impressão e o envio à parte impetrada,  

comprovando nos autos no prazo de 10 (dez) dias. 

3. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s), para que no prazo de 10 dias, contado da  

notificação (e não da juntada aos autos) apresente(m) as informações que achar necessárias.  

4. Cientifique-se sobre a existência do feito, por meio de ofício, o(s) órgão(s)  

de representação judicial da(s) pessoa(s) jurídica(s) interessada(s), enviando-lhe(s) cópia da inicial 

sem documentos, para que, querendo, ingresse(m) no feito, no prazo de 10 dias, prazo contado a 

partir da prova da cientificação ou da entrega (e não da juntada aos autos) a estes ou da sua recusa 

em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4º da Lei 12.016/09, da comprovação da remessa.  

5. Após prestadas as informações ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Processo 

nº 1001523-96.2020.8.26.0400 - p. 3 

Ministério Público, tornando os autos conclusos posteriormente. 

Ciência ao Ministério Público.  

Intimem-se e cumpra-se. 

Olímpia, 12 de maio de 2020. 
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

Destinatário(a,s): 

( X ) PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP. 
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