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EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL  GESTANTE.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  RESCISÃO.
ESTABILIDADE  EXTRAORDINÁRIA.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
SEGURANÇA.  RETORNO  AO  SERVIÇO  PÚBLICO.  PAGAMENTO  DA
REMUNERAÇÃO  DA  DATA  IMPETRAÇÃO  AO  EFETIVO  REINGRESSO.
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  ESTABILIDADE
EXTENSÍVEL  ÀS  AGENTES  PÚBLICAS  CONTRATADAS
TEMPORARIAMENTE.  APLICAÇÃO  AO  ART.  10,  II,  “B”,  DA  ADCT.
REINTEGRAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
RESCINDÍVEL  AD  NUTUM.  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO  SUBSTITUTIVA.
VENCIMENTOS DO PERÍODO DA ESTABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 271, DO STF.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DA APELAÇÃO.

1. O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  as
servidoras  cujo  contrato  temporário  tenha  sido  rescindido  durante  a  gravidez,
embora tenham direito à estabilidade provisória do momento da confirmação do
estado gestacional até cinco meses após o parto, consoante dispõe o art. 10, inciso
II,  alínea  "b",  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  não  devem
retornar ao serviço público, ante a possibilidade de rescisão do contrato temporário
ad  nutum,  cabendo-lhes  tão  somente  o  direito  ao  recebimento  de  indenização
substitutiva  referente  à  remuneração  que  fariam  jus  durante  o  período  da
estabilidade provisória.

2.  A  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 (Súmula nº 271, do STF).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  e  à  Apelação  Cível  n.º  0004544-40.2013.815.0371,  em que  figuram
como Apelante  o  Município  de  Sousa e  como Apelada  Laurineide  Casimiro  de
Moura.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa  Necessária  e  da
Apelação, e dar-lhes provimento parcial.

VOTO.

O Município de Sousa interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  5ª  Vara  Única  daquela  Comarca,  f.  40/44,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança  impetrado  Laurineide  Casimiro  de  Moura  em  face  do Prefeito
Constitucional daquele Município, que concedeu parcialmente a segurança para



declarar a nulidade do ato que ensejou a rescisão do contrato temporário firmado
com a Impetrante e determinar a continuidade do vínculo jurídico-administrativo,
condenando o Ente Federado ao pagamento das remunerações vencidas da data da
impetração  do  Mandamus  até  o  restabelecimento  da  vigência  do  contrato,
submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 47/51, o Município de Sousa alegou que a Impetrante foi
admitida em caráter precário para exercer função própria de servidor efetivo e que a
rescisão de seu contrato temporário não ocorreu em razão do período gestacional,
mas  por  determinação  judicial  decorrente  de  Ação  ajuizada  perante  a  Justiça
Laboral.

Asseverou que a Impetrante já havia sido contratada em estado gravídico e
que a Constituição proíbe a dispensa da gestante apenas quando arbitrária ou sem
justa causa, requerendo o provimento do Apelo para que seja denegada a segurança
pleiteada.

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões, f. 54/56, afirmando que seu
direito encontra amparo no art. 10, II, “b”, da Constituição Federal, que concede a
estabilidade provisória à gestante até o quinto mês posterior ao parto.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  101/104,  opinou  pelo  desprovimento  da
Apelação  e  da  Remessa  Necessária,  ao  argumento  de  que  as  trabalhadoras  sob
qualquer regime gozam da estabilidade provisória no período gestacional.

É o Relatório.

Conheço  da  Remessa  Necessária  e  da  Apelação,  porquanto  presentes  os
requisitos  de  admissibilidade,  analisando-os  conjuntamente  em  virtude  de  seus
argumentos serem indissociáveis.

O Superior Tribunal de Justiça1 firmou posicionamento no sentido de que as

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

ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DE GESTANTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PREMISSAS FÁTICA E JURÍDICA DISTINTAS
DAS  DOS  AUTOS.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  DO  ART.  35  DA  LEI  Nº  8.112/90.  NÃO
OCORRÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA À PERCEPÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE
À  REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA  NO  CARGO  DURANTE  O  PERÍODO  DA  LICENÇA-
MATERNIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao direito ou não da impetrante em receber os efeitos
financeiros da função comissionada (cargo de confiança) após a exoneração ad nutum, durante o
período da licença-maternidade. 2. Os julgados confrontados partem de premissas fática e jurídica
distintas.  Enquanto  no  aresto  colacionado  discute-se  a  permanência  da  gestante  no  cargo



servidoras  cujo  contrato  temporário  tenha  sido  rescindido  durante  a  gravidez,
embora tenham direito à estabilidade provisória do momento da confirmação do
estado gestacional até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII,
da Constituição Federal2 e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições
Constitucionais  Transitórias3,  não  devem  retornar  ao  serviço  público,  ante  a
possibilidade  de  rescisão  ad  nutum  do  contrato  temporário,  cabendo-lhes  tão
somente o direito ao recebimento indenização substitutiva relativa à remuneração
que fariam jus durante o período da estabilidade provisória.

Ilustrativamente:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PREJUÍZO  À  DEFESA.
INEXISTÊNCIA. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER
PRECÁRIO. PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF/88 E  10, II, B,
DO  ADCT.  INDENIZAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  VALORES  POSTERIORES  À
IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 1. O reconhecimento de ausência
de prestação jurisdicional pressupõe a ocorrência de prejuízo à defesa. A assertiva, no
entanto,  não  pode  ser  confundida  com  o  mero  inconformismo  da  parte  com  a
conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 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. 4. Em
relação  a  eventuais  vencimentos  anteriores  à  impetração,  incidem  os  óbices  das
Súmulas  n.  269  e  271,  ambas  do  STF. 5.  Recurso  ordinário  em  mandado  de
segurança  parcialmente  provido.  (RMS  26.107/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

A Recorrida foi admitida por meio de contrato temporário por excepcional
interesse público em 1º de março de 2013, momento em que já estava em período
gravídico, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, f. 12, e que foi
dispensada em 31 de maio do mesmo ano (f. 39), segundo o Apelante, em virtude
do cumprimento de determinação judicial oriunda de processo em trâmite na Justiça
do Trabalho, argumento que, além de não afastar a estabilidade provisória garantida
pela Constituição, está destituído de comprovação documental.

Considerando,  portanto,  que  o  Mandamus  não  gera  efeito  patrimonial
comissionado, o cerne da controvérsia no acórdão recorrido cinge-se ao direito da gestante exonerada
do cargo comissionado em receber os valores correspondentes à função durante o período da licença-
maternidade. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. 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,  2ªT,  DJe
17/2/2012)

2 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;

3 Art. 10. […]. 
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.



retroativo,  conforme  as  Súmulas  269  e  271,  do  STF4,  a  Recorrida  faz  jus  ao
recebimento de indenização substitutiva decorrente da data da sua impetração, e não
da confirmação da gravidez,  até o quinto mês posterior ao parto, sem direito de
retorno  ao  serviço  público,  nos  termos  do  precedente  supracitado  e  da
jurisprudência dos Órgãos Fracionários desta Corte5.

Posto isso,  dou provimento parcial à Remessa Necessária e à Apelação
para reformar a Sentença, concedendo parcialmente a segurança, apenas para
garantir  o  direito  à  Apelada  receber  indenização  substitutiva  em  razão  da
rescisão de seu contrato durante a gestação correspondente à remuneração do
período  compreendido  entre  a  impetração  do  Mandamus  até  o  quinto  mês
posterior ao parto.

É o voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

4 Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 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.

5 AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  PRESTADORA  DE  SERVIÇO.  LICENÇA  MATERNIDADE.  EXONERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, INCISO XVIII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E ART. 10, INCISO II, B, DO ADCT. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  AGRAVO.  -  "É  direito  constitucional  garantido  a  toda
trabalhadora  que  se  encontra  em  período  gestacional,  independentemente  do  regime  jurídico  de
trabalho adotado, a licença-maternidade e a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez
até  cinco  meses  após  o  parto,  sendo  assegurada  a  indenização  correspondente  às  vantagens
financeiras  pelo  período  constitucional  da  estabilidade.  É  devida  a  indenização  substitutiva
correspondente à remuneração desde a dispensa da servidora até cinco meses após o parto." (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00013945520128150381,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 17-11-2015)

APELAÇÃO CÍVEL ¿ AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. ART. 7º,
XVIII, CF/88 E ART. 10, II, `B¿, DO ADCT. - DIREITO A INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE À
REMUNERAÇÃO QUE FARIA JUS DA EXONERAÇÃO ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO
¿ MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO. - É direito constitucional
garantido a toda trabalhadora que se encontra em período gestacional, independentemente do regime
jurídico de trabalho adotado, a licençamaternidade e a estabilidade provisória, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto, sendo assegurada a indenização correspondente às vantagens
financeiras  pelo  período  constitucional  da  estabilidade.  É  devida  a  indenização  substitutiva
correspondente à remuneração desde a dispensa da servidora até cinco meses após o parto. (STJ,
RMS 25274/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia filho, 5ª turma, DJ de 17/12/2007). (TJPB; APL
073.2009.000552- 8/001; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 25/11/2010)  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00020830320108150371,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 02-12-2014)


