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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000551-23.2013.815.1071 
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacaraú
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Jacilene da Silva Carvalho
ADVOGADO: Cláudio Galdino da cunha
APELADO: Município de Lagoa de Dentro
ADVOGADO: Antônio Gabínio Neto

APELAÇÃO CÍVEL.  ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA  OCUPANTE  DE  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO  DURANTE  A  GESTAÇÃO.  GARANTIA  DE
ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  ART.  7º,  INCISO  XVIII  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88  E  ART.  10,  INCISO II,  “B”,  DO
ADCT.  INDENIZAÇÃO  EQUIVALENTE  À  REMUNERAÇÃO  QUE
FARIA  JUS  DA  EXONERAÇÃO  ATÉ  CINCO  MESES  APÓS  O
PARTO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  OCORRÊNCIA.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO DO ART.  557 §
1º-A DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A  Constituição  da  República  assegura  aos  servidores
ocupantes de cargos públicos, comissionados ou não, o gozo de
férias remuneradas com pelo menos um terço a mais e licença
maternidade.

2. O  Supremo  Tribunal  Federal  possui  consolidada
jurisprudência, fundada no art. 7°, inciso XVIII da Constituição
Federal,  e no art.  10,  inciso II,  “B”,  do Ato das  Disposições
Constitucionais  Transitórias,  no  sentido  de  que às  servidoras
públicas em estado gestacional, ainda que detentoras apenas
de cargo em comissão, têm direto à licença maternidade e goza
de  estabilidade  provisória  quando  se  encontrar  em  estado
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gravídico,  a  contar  da  confirmação  da  gravidez  e  até  cinco
meses após o parto.

3. Diante da constatação de que os fatos alegados no recurso
apelatório se encontram pacífico no STF e no STJ, é imperativo
dar provimento à apelação com fulcro no artigo 557 § 1º-A do
CPC.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível  interposta por JACILENE DA SILVA
CARVALHO contra sentença (f.  42/47) proferida pelo Juiz de Direito da
Vara  Única  da  Comarca  de  Jacaraú,  nos  autos  da  ação  ordinária  de
cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO, que
julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando o recorrente a
pagar indenização referente à estabilidade provisória da autora, a partir de
sua exoneração até 4 (meses) meses após o parto, bem como as férias
acrescidas de um terço do período aquisitivo de maio de 2011 a maio de
2012 e de junho a dezembro de 2012, com juros e correção monetária na
forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº
11.960/2009. 

Nas razões recursais (f. 50/52) a apelante pede a reforma da
sentença, para que a indenização referente a estabilidade provisória seja
devida da sua exoneração até 5 (cinco) meses após o parto. Por  fim,
alega a inocorrência da sucumbência recíproca. 

Sem contrarrazões (f. 56). 

Neste  grau  de  jurisdição,  instada  a  manifestar-se,  a
Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso apelatório
sem manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que
torne necessária a intervenção ministerial (f. 60/63).

É o relatório.

DECIDO.

Colhe-se dos autos que a autora/apelante foi contratada em
abril de 2011, para exercer o cargo comissionado de Diretor de Divisão
Unidade III, com lotação na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Lagoa
de Dentro-PB, conforme ficha financeira e  contracheques às  fls.  08/09.
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Contudo, alega que em 31 de dezembro 2012 foi exonerada quando
se encontrava em estado gestacional. Diante disso, sustenta que teve
seu direito violado, embora garantido pelo art. 7º, inciso I, da Constituição
Federal, estendido aos servidores públicos pelo art. 39 da Lei Maior, sendo
vedada a dispensa de gestante, conforme dispõe, ainda, o art. 10, inciso
II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O Magistrado julgou procedente, em parte,  o pleito exordial.
Por oportuno, destaco trecho da sentença (f. 46): 

[…] condenando o promovido MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO a
pagar  à  autora  JACILENE  DA  SILVA  CARVALHO  a  indenização
referente  à  estabilidade  provisória  e  licença  maternidade
correspondente, correspondente aos vencimentos, férias e 1/13 de
férias  desde a  data  de sua  exoneração até  quatro  meses  após  o
término da gestação, bem como férias e 1/3 constitucional do período
aquisitivos de maio de 2011 a maio de 2012 e de junho a dezembro
de 2012 […].

Irresignada com a decisão, a apelante alega que a sentença
merece  reforma,  para  que  a  indenização  referente  a  estabilidade
provisória seja devida da sua exoneração até 5 meses após o parto.

Compulsando os autos, verifica-se exame do ultrassonografia
obstétrica de f. 10, datado de 18/08/2012, que a servidora estava grávida
com  idade  gestacional  de  06  semanas  e  5  dias.  Conclui-se  daí  que,
quando  da  sua  exoneração  em  dezembro  de  2012,  a  mesma  já  se
encontrava em período gestacional.

Assim, entendo que assiste razão à apelante,  pois a sentença
encontra-se  em  desarmonia  com  dispositivos  constitucionais  e  a
jurisprudência  sedimentada  nos  Tribunais  Superiores,  que  garantem  à
empregada  gestante  estabilidade  provisória  desde  a  confirmação  da
gravidez até cinco meses após o parto. 

O direito ora postulado encontra-se assentado na Constituição
Federal.  Assim,  apesar  da  precariedade  do  vínculo  existente  entre  a
servidora  e  a  administração  pública  estadual,  não  afasta  seu  direito  à
estabilidade, ainda que provisória, decorrente da situação excepcional –
gestante –  salientando que o fato de ocupar  cargo comissionado em
nada modifica seu direito a perceber indenização, decorrente da aplicação
do art. 7°, incisos VII, VIII, XVII, XVIII, da CF/88 e art. 10, inciso II, ‘b’,
do  ADCT,  pois  o  benefício  da  licença-maternidade  foi  estendido  às
servidoras públicas (art. 39, § 3°, da CF/88), sem distinção do cargo que
ocupa.
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O  artigo  10,  inciso  II,  “b”,  do  ADCT  garante  estabilidade
provisória  da  empregada  gestante  (trabalhadoras  urbanas  e  rurais
mencionadas no caput do artigo 7º da CF), nos seguintes termos:

Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se 
refere o art. 7º, I, da Constituição:

[...]

II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]

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

Desse modo, ainda que contratada temporariamente, ausente
norma  expressa  garantidora  de  período  de  estabilidade,  a  servidora
gestante tem direito à indenização correspondente ao período de licença-
gestante,  por  se tratar  de um direito  social  que efetiva o princípio  da
dignidade da pessoa humana, assegurado a todos os trabalhadores.

  Portanto,  trata-se  de  um direito  fundamental  que lhe  fora
assegurado.  Logo,  é  devido  a  apelante  a  indenização  decorrente  da
aplicação dos citados dispositivos. 

 Entendo  que  essa  estabilidade  provisória,  como  norma
protetiva à maternidade e ao nascituro, sendo materializadora do princípio
da  dignidade humana,  alcança  à  situação das  gestantes  ocupantes  de
cargo em comissão, que, conquanto não possam anular o ato exoneratório
para serem reinvestidas nos cargos, fazem jus, a meu ver, à indenização
equivalente  à  remuneração  que  perceberiam  se  não  tivesse  sido
dispensada, até cinco meses após o parto.

Não  é  outro  o  entendimento  já  consolidado  no  Supremo
Tribunal Federal. Vejamos o seguinte precedente: 

Agravo regimental em recurso extraordinário.  Servidora pública em
licença  gestante.  Estabilidade.  Reconhecimento,  mesmo  em  se
tratando  de  ocupante  de  cargo  em  comissão.  Precedentes.  1.
Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade
provisória,  mesmo  que  seja  detentora  de  cargo  em  comissão.  2.
Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3.
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Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.1

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.  -  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. 2

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORAS  PÚBLICAS  E  EMPREGADAS  GESTANTES.  LICENÇA-
MATERNIDADE.  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  ART.  7º,  XVIII,  DA
CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT.  O Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras
públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a
título  precário,  independentemente  do  regime  jurídico  de
trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte
dias  e  à  estabilidade  provisória  desde  a  confirmação  da
gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º,
XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato
das  Disposições  Constitucionais  Transitórias.  Precedentes.

1 RE  368460  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  27/03/2012,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012. 

2 AgR  no  RE  634093/DF  –  Relator:  Ministro  Celso  Melo  –  Segunda  Turma  –  Julgamento:  22/11/2011  –
Publicação: 07/12/2011.
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Agravo regimental a que se nega provimento.3

Trilha no mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE
SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O
PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º,  XVIII, DA CF E 10, II,  B, DO
ADCT.  INDENIZAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DA  ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.  POSSIBILIDADE.  VALORES  POSTERIORES  À
IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO ART.  97  DO DECRETO N.  3.048/1999.  INOVAÇÃO
RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,  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 os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10,
II,  b,  do  ADCT,  sendo  a  elas  assegurada  a  indenização
correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional
da estabilidade. Precedentes. 2. Como o mandado de segurança não
produz  efeitos  patrimoniais  em  relação  a  período  pretérito  à
impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou
pela  via  judicial  adequada,  em  razão  da  incidência  do  teor  das
Súmulas  269  e  271/STF,  os  efeitos  financeiros,  na  espécie,  são
devidos a partir da data da impetração do mandamus até o quinto
mês após o parto. 3. Não se admite, na via do agravo regimental, a
inovação argumentativa com o escopo de alterar a decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.4

No  tocante  à  exoneração  ou  dispensa  do  exercício  de  função
comissionada  ou  cargo  em  comissão,  tal  como  ocorrido  no  caso
vertente,  o Superior  Tribunal  de Justiça,  porque constatado que a
motivação da exoneração do cargo em comissão deu-se em razão da
gravidez, assegurou à servidora pública não o direito de permanecer
no  cargo,  mas  de  receber  indenização  correspondente  ao  que
receberia, caso não tivesse sido dispensada, até 5 (cinco) meses após
o parto.5

RECURSO  ORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM

3 AgRg no RE 600057/SC - Relator:  Ministro Eros Grau – Segunda Turma – Julgamento: 29/09/2009.

4 AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe
28/10/2013.

5 RMS  22.361/RJ  –  Relator:  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima –  Quinta  Turma  –  Julgamento:  08/11/2007  –
Publicação: DJ 07/02/2008, p. 1.
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CARÁTER  PRECÁRIO.  EXONERAÇÃO  DURANTE  A  GESTAÇÃO.
LICENÇA-MATERNIDADE.  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  ART.  7º,
XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA  DA  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  POSSIBILIDADE.
VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF.
PRECEDENTES. 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. 2. […] 3. Recurso ordinário parcialmente provido para
assegurar  à  impetrante  o  direito  à  percepção  da  indenização
substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data
da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.6

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO  PÚBLICA.  VÍNCULO  TEMPORÁRIO  E  PRECÁRIO.
DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  E  DE
MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA. PERÍODO DE GESTAÇÃO. FRUIÇÃO DE
LICENÇA  MATERNIDADE.  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  10,  II,  "b",  DO  ADCT.  1.  Se  a  Lei
Complementar Estadual n.º 59/2001, de Minas Gerais, estabelece o
Diretor do Foro como autoridade competente para designar, a título
precário,  o  substituto  em  função  judicial  na  Comarca,  mutatis
mutandis,  a  ele  compete  dispensar  quem anteriormente  designou
(Precedente:  RMS  19415/MG,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJU  de
05.04.2006). 2. Ante a precariedade do ato de designação, revela-se
legítima a dispensa ad nutum de servidor nestes termos designado
para o exercício de função pública, independentemente da existência
de processo administrativo para tanto (Precedentes: RMS 11.464/MG,
Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJU  de
14/05/2007;  RMS 15.890/MG,  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da  Fonseca,
Quinta  Turma,  DJ  de  17/11/2003).  3.  A  estabilidade  do  serviço
público,  garantia  conferida  aos  servidores  públicos  concursados
ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo,  não  pode  servir  de
fundamento para a dispensa de servidora pública não estável, como a
ora recorrente, por motivo de gravidez ou por se encontrar a mesma
no  gozo  de  licença-maternidade.  4.  Assim,  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.  5.  Recurso  ordinário

6 RMS 26069/MG – Relatora: Maria Thereza de Assis Moura  – Sexta Turma. Julgamento: 28/04/2011. 
Publicação: 01/06/2011.   
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parcialmente  provido  para,  concedida  em  parte  a  segurança
pleiteada,  assegurar  à  impetrante  o  direito  à  indenização
correspondente  aos  valores  que  receberia  caso  não  tivesse  sido
dispensada, até 05 (cinco) meses após a realização parto.7 

Portanto,  dúvida  não  há  quanto  ao  direito  da  apelante  a
indenização correspondente aos valores que receberia se não tivesse sido
exonerado durante o período gestacional.

Por fim, no tocante a  sucumbência recíproca,  não assiste
razão à apelante. Não tendo a autora obtido tudo quanto formulou na
petição inicial,  já que sucumbiu no pleito relativo aos 13º terceiros
salários,  é  correto  a  aplicação  da  sucumbência  recíproca.  Dessa
forma,  devem  ser  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados  entre  eles  os  honorários  advocatícios  e  as  despesas
processuais, na forma do art. 21 do CPC.

Diante do exposto, com arrimo no art. 557, § 1º-A do CPC, dou
provimento  parcial  à  apelação, apenas para  que  o  pagamento  de
indenização referente à estabilidade provisória da autora seja a partir de
sua exoneração até 05 (cinco) meses após o parto, mantendo a sentença
nos demais termos.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 24 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                               Relator 

7 RMS  25555/MG -  Relator:  Vasco  Della  Giustina  (Desembarcador  Convocado  do  TJ/RS)  –  Sexta  Turma  -
Julgamento: 18/10/2011 - Publicação: 09/11/2011.   


