
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000237-65.2014.815.0611 – COMARCA DE MARI

RELATOR : Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado em substituição ao
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Estado da Paraíba, representado por seu procurador Tadeu Almeida
Guedes.
APELADA : Angela Maria Barbosa.
ADVOGADO : Suênia de Sousa Morais – OAB/PB 13.115.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  —  SERVIDORA  PÚBLICA  GESTANTE  —
CONTRATO  DE  TRABALHO  POR  TEMPO
DETERMINADO — TÉRMINO DA AVENÇA — PEDIDO
DE  INDENIZAÇÃO  DO  PERÍODO  GRAVÍDICO  ATÉ
CINCO MESES APÓS O PARTO E DEMAIS VERBAS —
PROVIMENTO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  –
PRECEDENTES DOS TIBUNAIS SUPERIORES E DESTA
CORTE — SEGUIMENTO NEGADO.
 
— AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA EM LICENÇA GESTANTE.ESTABILIDADE.
RECONHECIMENTO  MESMO  QUANDO  SE  TRATA  DE
OCUPANTE  DE  CARGO  TEMPORÁRIO.  PRECEDENTES.  1.
Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade
provisória,  mesmo que  seja  detentora  de  cargo  em  comissão  ou
temporário.  2.  Jurisprudência  pacífica  desta  suprema  corte  a
respeito do tema. 3.  Agravo regimental  a que se nega provimento.
(STF; RE-AgR 652.406; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli;
Julg. 27/03/2012; DJE 07/05/2012; Pág. 20).

Vistos e etc.,

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra a sentença de fls. 52/58 que julgou procedente o pedido autoral, condenando o
promovido ao pagamento de férias e respectivo terço, referente ao período 2012/2013,
de forma dobrada; recolhimento do FGTS de todo o período laborado; pagamento dos
salários como se em atividade estivesse, da confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto; acrescido juros de mora e correção monetária na forma do art. 1º - F da
Lei nº 9494/97, com alterações implementadas pela lei 11.960/09, a apartir da citação.

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs recurso apelatório (fls.
62/73), requerendo a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido
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autoral;  na  eventualidade  de  reforma  apenas  parcial,  que  seja  excluída  a  verba
honorária.  Por  fim,  acaso seja  mantida  a  sentença recorrida,  que  a  condenação seja
acrescida de juros de mora e correção monetária, na forma do art.  1º - F da Lei nº
9.494/97, com alterações implementadas pela lei 11.960/09, a apartir da citação.

Contrarrazões às fls. 84/95.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não
opinou no mérito recursal (fls. 102/104).

É o relatório.

Decido.

A demandante alega que foi  contratada pelo  demandado para
exercer a função de auxiliar de serviços gerais, sob contrato administrativo por tempo
determinado “pro tempore”, com início em 01/03/2012 e término em 30/06/2013

Durante  o  período  laborao  não  percebeu  férias  e  respectivo
terço,  bem como não houve depósito  do  FGTS.  Afirma,  ainda,  que em 08/06/2013
encontrava-se com 39 semanas de gestação, o que lhe conferia estabilidade provisória,
porém, o contrato foi extinto sem observância a este direito social.

Na sentença, o juízo condenou o promovido ao pagamento das
férias  e  respectivo  terço,  referente  ao  período  2012/2013,  de  forma  dobrada;
recolhimento do FGTS de todo o período laborado; pagamento dos salários como se em
atividade estivesse, da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto; acrescido
juros de mora e correção monetária na forma do art.  1º - F da Lei nº 9494/97, com
alterações implementadas pela lei 11.960/09, a apartir da citação.

O  Estado  da  Paraíba  em  seu  recurso  apelatório  (fls.  62/73),
requerendo a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral;
na eventualidade de reforma apenas parcial, que seja excluída a verba honorária. Por
fim, acaso seja mantida a sentença recorrida, que a condenação seja  acrescida de juros
de mora e correção monetária, na forma do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com alterações
implementadas pela lei 11.960/09, a apartir da citação.

Pois bem.

A priori, o contrato por tempo determinado não geraria nenhuma
estabilidade para a servidora contratada sob este regime, não fosse o fato de que, na
hipótese em comento, a servidora encontra-se gestante no momento do término do
contrato. Aqui, tem-se a consolidação de um direito garantido constitucionalmente.

Em tema de dispensa da gestante, o art.10, II do ADCT esclarece
o seguinte:

Art. 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
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meses após o parto. 

Interpretando o dispositivo, extrai-se que o mesmo será sempre
aplicável enquanto não for promulgada a lei complementar a que se refere o art.7º, I da
CF/881, com o objetivo de proteger a maternidade e evitar que o empregador dispense
imotivadamente a empregada. 

De uma análise perfunctória, poder-se-ia crer que o dispositivo
somente acautela o direito da empregada, aquela que faz parte da relação de emprego
tutelada  pela  CLT.  Entretanto,  o  Pretório  Excelso,  como  vetor  interpretativo  da
Constituição Federal entendeu que a benesse também se aplica às servidoras públicas
civis e às militares, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-GESTANTE.  EXONERAÇÃO.  C.F.,  art.  7º,  XVIII;
ADCT, art.  10, II,  b. I.  -  Servidora pública exonerada quando no
gozo de licença-gestante: a exoneração constitui ato arbitrário, porque
contrário à norma constitucional: C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10,
II,  b.  II.  -  Remuneração  devida  no  prazo  da  licença-gestante,  vale
dizer,  até  cinco  meses  após  o  parto.  Inaplicabilidade,  no  caso,  das
Súmulas  269  e  271-STF.  III.  -  Recurso  provido.  (STF  –  RMS
24263/DF  –  Rel.Min.  Carlos  Velloso  –  Segunda  Turma  –  DJ
09.05.2003)

[…]  O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  aplicado  a  garantia
constitucional  à  estabilidade  provisória  da  gestante  não  apenas  às
celetistas,  mas também às militares e servidoras públicas civis [...].
(STJ – RMS 22361 – Rel.Min. Arnaldo Esteves  Lima – Quinta Turma
– DJ 07/02/2008)

Percebe-se, portanto, que não obstante a obrigatoriedade do art.
37 da CF, que impõe a estabilidade decorrente apenas de concurso público, o fato é que
este artigo deve ser interpretado em consonância com o art.10 do ADCT, pois a vontade
do legislador constituinte foi proteger a maternidade.

Essa  garantia  constitucional,  chamada  de  estabilidade
provisória,  ou  período  de  garantia  de  emprego,  visa  assegurar  à  trabalhadora  a
permanência  no  emprego  do início  da  gestação  até  os  primeiros  meses  de  vida  da
criança para evitar a rescisão imotivada, independentemente do vínculo que detenha.

Sendo assim, ainda que o vínculo com a Administração Pública
decorra de contrato temporário, tal fato não pode se sobrepor à garantia constitucional a
que  a  autora  faz  jus.  Indevida,  portanto,  a  dispensa  do  serviço  público,  durante  a
gestação até os primeiros meses de vida da criança, quando poderá haver a dispensa, até
pela própria precariedade do vínculo.

Firmou entendimento nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal
Federal:

1 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
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“A Segunda Turma desta Corte, em casos idênticos ao dos presentes
autos -  no qual  se  discute  a  estabilidade provisória da gestante  em
contrato com prazo determinado -, firmou entendimento no sentido de
que as servidoras públicas têm direito ao benefício da estabilidade
no período gestacional, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”,
do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,
independentemente do regime jurídico de trabalho adotado. Sobre
o tema, anote-se:[...]
“DIREITO  CONSTITUCIONAL E  DO  TRABALHO.  LICENÇA-
MATERNIDADE.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE  TRABALHO.
ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 10, II, "b",
DO  ADCT.  1.  A  empregada  gestante,  independentemente  do
regime jurídico  de  trabalho,  tem direito  à  licença-maternidade,
nos termos do art. 7º, XVIII da CF e do art. 10, II, "b", do ADCT.
Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal.  2.  Agravo  regimental
improvido”  (RE  nº  568.985/SC-AgR,  Segunda  Turma,  Relatora  a
Ministra  Ellen Gracie,  DJe de 28/11/08).  (STF – RE 458807/BA –
Decisão monocrática – Rel.Min. Dias Toffoli – Dj 11.03.2010)

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.Nos
termos  do  art.  10,  II,  b,  do  ADCT,  a  servidora pública  gestante,
mesmo  comissionada,  tem  direito,  desde  a  confirmação  da
gravidez, até cinco meses após o parto, à estabilidade provisória,
não sendo exigida prévia  comunicação da gravidez ao empregador.
Desta  forma,  a possibilidade de o servidor  comissionado poder  ser
demitido ad nutum, em face da precariedade do vínculo funcional que
se estabelece entre ele e a Administração, não se sobrepõe às garantias
sociais  que  lhe  são  destinadas"  (fls.  28-29).(STJ  –  SS  002165  –
Decisão Monocrática – Rel.Min. Cesar Asfor Rocha – DJ 27.04.2009)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORA  PÚBLICA  EM  LICENÇA
GESTANTE.ESTABILIDADE.  RECONHECIMENTO  MESMO
QUANDO  SE  TRATA  DE  OCUPANTE  DE  CARGO
TEMPORÁRIO. PRECEDENTES. 1. Servidora pública no gozo de
licença gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja
detentora de cargo em comissão ou temporário. 2. Jurisprudência
pacífica  desta  suprema  corte  a  respeito  do  tema. 3.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 652.406; RS;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  27/03/2012;  DJE
07/05/2012; Pág. 20) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  SERVIDORA  PÚBLICA  GESTANTE.
Contratação temporária. Direito à estabilidade provisória – Art.
10,  inc.  II,  alínea  b,  do  ato  das  disposições  constitucionais
transitórias – ADCT. Precedentes. Agravo regimental ao qual se
nega  provimento. (STF;  RE-AgR  669.959;  AM;  Segunda  Turma;
Relª Min. Carmen Lúcia; Julg. 18/09/2012; DJE 04/10/2012; Pág. 74).

Esta Corte não destoa:
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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  AUXILIAR  DE  SERVIÇOS
GERAIS. CONTRATAÇÃO PRO TEMPORE. GRAVIDEZ ANTES
DO  TÉRMINO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO.
REINTEGRAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  A
INDENIZAÇÃO  EM  VIRTUDE  DE  ESTABILIDADE
PROVISÓRIA  DECORRENTE  DO  ESTADO  GRAVÍDICO.
PAGAMENTO.  REEXAME  OBRIGATÓRIO.  INDENIZAÇÃO
RELATIVA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
RUPTURA DO VÍNCULO ATÉ O TÉRMINO QUINTO MÊS APÓS
O PARTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO OFICIAL.  Servidora  contratada  a  título  precário  e  por
prazo determinado, assim como a que exerce atividade em comissão,
não tem direito à reintegração ao cargo em virtude de gravidez, ainda
que  tenha  comprovado  essa  condição  no  período  de  prestação  do
serviço,  uma  vez  que  em  não  se  tratando  de  agente  estável  na
Administração  pode  ser  exonerada  a  qualquer  momento,  segundo
conveniência  administrativa,  devendo,  entretanto,  ser  indenizada da
remuneração que perceberia se permanecesse no exercício do cargo,
no período entre a data da exoneração e o término do 5º mês após o
parto,  dada  a  sua  estabilidade  provisória.  Tratando-se  de  relação
jurídica não tributária, os juros de mora devem ser computados desde
a  citação,  com  incidência  dos  índices  aplicados  à  caderneta  de
poupança. Para fins de correção monetária, aplica-se às 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00012110720138150751, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 24-05-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE
OFÍCIO.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  PROFESSORA
PRO TEMPORE. GRAVIDEZ. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  INDENIZAÇÃO  EM  VIRTUDE  DE
ESTABILIDADE  PROVISÓRIA  DECORRENTE  DO  ESTADO
GRAVÍDICO.  PAGAMENTO.  REEXAME  OFICIAL  E  APELO
DESPROVIDOS. Servidora contratada a título precário e por prazo
determinado, assim como a que exerce cargo em comissão, não tem
direito  à  reintegração  ao  cargo  em virtude  de  gravidez,  ainda  que
tenha comprovado essa condição no período de prestação do serviço,
uma vez que em não se tratando de agente estável na Administração
pode  ser  exonerada  a  qualquer  momento  segundo  conveniência
administrativa,  devendo,  entretanto,  ser  indenizada  da  remuneração
que  perceberia  se  permanecesse no exercício do cargo,  no período
entre a data da exoneração e o término do 5º mês após o parto, dada a
sua estabilidade provisória. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00038601820138150371,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 19-05-2016) 

Saliente-se que o apelante requereu que, acaso fosse mantida a
sentença  recorrida,  que  a  condenação  fosse  acrescida  de  juros  de  mora  e  correção
monetária, na forma do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com alterações implementadas
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pela lei 11.960/09, a partir da citação, oq ue já foi observado no édito judicial.

Sendo  assim,  a  sentença  recorrida  deve  ser  mantida  em
todos os seus termos.

Por fim, ressalto que, não obstante a entrada em vigor do novo
Código  de  Processo  Civil,  Lei  nº.13.105/2015,  aplicar-se-á,  ao  presente  recurso,  o
Código de 1973,  Lei  nº.  5.869/73,  tendo em vista  o  seu manejo  ter  se  dado sob a
vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos pro-
cessos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da
regra do Novo Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,
que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de ad-
missibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como os recursos contra ela
manejados se deram em data anterior a 17/03/2016, à hipótese se aplica os requisitos de
admissibilidade do CPC de 1973.

Feitas  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO  CÍVEL,  por  confrontar  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais
Superiores e desta Corte, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado/Relator
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