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APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇO.  SERVIDORA  CONTRATADA  SEM 
CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, 
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONTRATO 
NULO. PLEITO DE PERCEBIMENTO DAS FÉRIAS 
E FÉRIAS DOBRADAS. DESCABIMENTO. MULTA 
DE  40%  SOBRE  O  FGTS  E  DÉCIMO  TERCEIRO 
SALÁRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA NESTE ASPECTO.  FGTS -  FUNDO DE 
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.  DIREITO 
AO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  DISPENSA  DE  SERVIDORA 
CONTRATADA  EM  CARÁTER  PRECÁRIO. 
PERÍODO  DE  GESTAÇÃO.  ARTS.  7º,  XVIII,  DA 
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CF/88  E  10,  II,  B,  DO  ADCT.  INDENIZAÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE 
ESTABELECIDO  PELO  IPCA.  JUROS  DE  MORA. 
FIXAÇÃO  CONSOANTE  O  ÍNDICE  OFICIAL DE 
REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 
CADERNETA DE POUPANÇA. ART.  1º-F,  DA LEI 
Nº  9.494/97,  COM  REDAÇÃO  DETERMINADA 
PELA LEI Nº  11.960/09.  REFORMA DO  DECISUM 
APENAS  NESSE  ASPECTO.  PROVIMENTO 
PARCIAL DOS APELOS.

-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso 
Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de 
repercussão  geral,  na  hipótese  de  admissão  de 
pessoal pela Administração Pública sem a realização 
de  concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do 
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados 
pela Administração Pública sem observância ao art. 
37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal 
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da 
matéria,  decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus 
apenas ao percebimento dos salários referentes aos 
dias trabalhados e ao depósito do FGTS -  Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço.

- Desde a confirmação da gravidez até cinco meses 
após  o  parto,  ainda  que  precário  o  vínculo 
estabelecido entre as partes, faz jus a empregada ao 
direito à estabilidade provisória, correspondente aos 
valores que seriam recebidos caso a dispensa não se 
desse.
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-  No tocante à fixação de correção monetária  e  de 
juros  de  mora,  cumpre  mencionar  a  orientação 
instituída  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF,  que 
declarou, parcialmente, inconstitucional, o art. 5º, da 
Lei nº 11.960/09, restando, pois, estabelecido que nas 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  de 
natureza não tributária, a correção monetária deverá 
ser  arbitrada  consoante  o  índice  estabelecido  pelo 
IPCA,  em  razão  de  melhor  refletir  a  inflação 
acumulada no período.

- Os juros de mora devem ser fixados de acordo com 
o  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros 
aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do 
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação determinada 
pela  Lei  nº  11.960/09,  no  que  se  refere  ao  lapso 
temporal posterior a sua vigência.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente os apelos.

Edvaneide Miguel da Costa ajuizou a presente Ação 
de Cobrança, em face do Estado da Paraíba, alegando ter sido contratada, durante o 
período de janeiro de 2010 até dezembro de 2011, como prestadora de serviço. Aduz, 
para tanto, que mesmo laborando regularmente durante todo esse período, o ente 
Estatal  deixou  de  efetuar  o  pagamento  das  seguintes  verbas:  férias  integrais  e 
proporcionais do período compreendido entre janeiro/novembro de 2011;  férias em 
dobro; décimo terceiro salário do período compreendido entre janeiro/novembro de 
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2011; salários decorrentes da estabilidade gestacional e FGTS + 40%.

A Magistrada  a  quo julgou  procedente  em parte  a 
pretensão disposta na exordial, fls. 123/125, consignando os seguintes termos: 

Diante do exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, 
julgo parcialmente procedente  o pedido inaugural, 
pelo que CONDENO o Estado da Paraíba a pagar a 
promovente  FGTS de todo o pacto laboral. Acresço 
ao valor referido nesta condenação juros de mora no 
importe  de  1%  a  partir  do  ajuizamento  da  ação  e 
correção monetária pelo INPC,  a partir de quando 
cada depósito deveria ter sido realizado. Condeno o 
vencido  ao  pagamento  de  custas  e  honorários 
advocatícios,  estes  à base de 10% sobre o valor da 
condenação.

Inconformada,  a  promovente  ingressou  com 
APELAÇÃO, fls. 129/132, asseverando que fora demitida sem justa causa, quando 
contava com 4 (quatro) meses de gestação, razão pela qual faz jus a todas as verbas 
pleiteadas. Citou jurisprudência e pediu a reforma da decisão atacada.

O  Estado da Paraíba  apresentou contrarrazões,  fls. 
133/139,  requerendo  a  manutenção  da  decisão  recorrida,  sob  o  fundamento  da 
matéria do recurso encontrar-se pacificada no âmbito das Cortes Superiores.

Ato  contínuo,  o  promovido  também  intentou 
APELAÇÃO, fls. 140/152, aduzindo que a contratação da autora é nula porquanto 
realizada sem prévio concurso público apenas fazendo jus aos salários retidos, estes 
devidamente pagos. Discorre acerca da inexistência de direito ao FGTS - Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e à prescrição quinquenária aplicável à hipótese. Por 
fim, diz que a aplicação do índice de correção de eventuais valores devidos pelo 
Estado  não  pode  incidir  dentro  do  mês  vincendo  e  pede  a  reforma  da  decisão 
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atacada.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 162/164.

Sem contrarrazões pela promovente, fl. 172.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 93/95.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos aportaram a essa Corte de Justiça, 
tanto pela interposição do recurso apelatório interposto pela promovente, quanto do 
promovido, os  quais  serão  analisados  conjuntamente,  haja  vista  o  exame  das 
questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Feitas  as  considerações  pertinentes,  destaco  que  o 
desate da controvérsia exige saber se a autora, na condição de gestante, tem direito a 
receber as verbas pleiteadas na inicial/apelação ou tão somente o FGTS - Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço,  conforme consignado na sentença,  assim como a 
correção monetária e os juros aplicados nos termos da decisão a quo.

Como é cediço, embora a investidura em cargo ou 
emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 
provas  e  títulos,  a  Carta  Magna autoriza a  contratação temporária  de servidores, 
excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse 
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das 
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao 
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pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o 
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica  da 
documentação colacionada aos autos, fls. 07/17, a autora foi contratada para prestar 
serviço junto ao Estado da Paraíba, sem que houvesse a justificativa de necessidade 
temporária de excepcional interesse público, o que, por si só, torna seu contrato nulo, 
haja  vista  a  inobservância  aos  dispositivos  constitucionais  relativos  à  matéria.  Os 
serviços, foram comprovadamente prestados, o que enseja, de fato e como firmado 
na sentença, sua remuneração.

Nessa  senda,  no  que  diz  respeito  ao  depósito  do 
FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  é  forçoso  evidenciar  que  o 
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, quando do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 596.478/RR, sob o regime de repercussão geral, de que é devido o 
recolhimento da referida verba no caso de admissão de pessoal pela Administração 
Pública  sem  a  realização  de  concurso  público.  Veja-se  a  ementa  do  julgado  em 
comento:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo. 
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS. 
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de 
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração 
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 
aprovação em concurso público, desde que mantido 
o  seu  direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando 
reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do 
empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 
Constituição  Federal,  subsiste  o  direito  do 
trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando 
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reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços 
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN 
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp 
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg. 
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira 
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369. 

Nesse  trilhar,  entendo  ser  devido  à  promovente  o 
depósito relativo ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Todavia,  muito embora sejam devidos os depósitos 
referentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insta registrar que a 
demandante só faz jus ao recolhimento do referido Fundo de Garantia nos cinco anos 
anteriores  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  tendo  em vista  o  novo  entendimento 
exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que o prazo prescricional 
para percebimento do recolhimento do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço é de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º,  
XXIX, da Constituição Federal. Eis o dispositivo legal:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das 
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de 
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cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 
o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho;

A propósito,  recente  julgado  do  Supremo  Tribunal 
Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho. 
Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço  (FGTS). 
Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da constituição. 
Superação de entendimento anterior sobre prescrição 
trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da 
Lei  nº  8.036/1990  e  55  do  regulamento  do  FGTS 
aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.  Segurança 
jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos  efeitos  da 
decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos  ex  nunc.  Recurso 
extraordinário a que se nega provimento. (STF; ARE 
709.212;  DF;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  Julg. 
13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Igualmente, este Sodalício já se pronunciou acerca da 
temática abordada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA. 
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA  IRREGULAR  PELO  ENTE 
ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO 
EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FUNDO 
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO. 
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 363 DO TST E DO 
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ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTE DO 
STF.  OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. 
Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com 
a  administração,  em  função  da  inobservância  da 
regra constitucional que estabelece prévia submissão 
a  concurso  público,  subsiste  para  o  trabalhador  o 
direito ao levantamento das quantias depositadas na 
sua  conta  vinculada  ao  FGTS,  a  título  de 
indenização. O pretório excelsior, em julgamento de 
recurso  extraordinário  com  repercussão  geral 
reconhecida, chancelou a constitucionalidade do art. 
19-a da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao 
depósito  do  FGTS  para  trabalhadores  contratados 
sem concurso público. Nas relações jurídicas de trato 
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio 
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as 
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 
propositura da ação (súmula nº 85, STJ). (TJPB; APL 
0013364-71.2014.815.2001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho; DJPB 06/04/2015; Pág. 13) - destaquei.

Cumpre,  ainda,  destacar  que  a  Corte  Suprema 
também se posicionou no sentido de que a multa de 40%, prevista no art. 18, § 1º, da 
Lei nº 8.036/90, não se estende aos contratos nulos celebrados pela Administração 
Pública,  pois  se  trata  de  verba  celetista,  razão pela  qual  a  autora  não  faz  jus  ao 
percebimento da referida multa.

A propósito:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO. 
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ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  NULIDADE.  DIREITO  AO 
DEPÓSITO  DO  FUNDO  DE  GARANTIA  DO 
TEMPO  DE  SERVIÇO  -  FGTS.  APLICAÇÃO  DE 
PRECEDENTE  DESTA  CORTE  QUE  JULGOU  A 
REPERCUSSÃO  GERAL  DA  MATÉRIA.  NÃO 
CABIMENTO  DE  RECURSO.  AGRAVO  NÃO 
CONHECIDO.  (…)  O  fato  de  ser  nulo  o  contrato 
firmado  entre  as  partes,  não  exime  o  Município 
apelante de recolher o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço em favor da recorrida, haja vista que, não 
pode recair sobre o trabalhador o ônus do ato ilegal 
praticado  pelo  gestor  púbico  em  prol  da 
Administração  Pública. 4  -  Inexiste  respaldo  à 
pretensão de recebimento de férias em dobro, multa 
de 40/% (quarenta por cento) sobre o valor do FGTS 
ou  aviso  prévio  indenizado,  pois  o  contrato  de 
ordem administrativa, ainda que nulo, não possui o 
condão  de  impor  o  pagamento  ao  servidor  das 
verbas trabalhistas inerentes à legislação celetista. 5 - 
A verba honorária fora fixada em consonância com a 
razoabilidade e  os  preceitos  do  artigo  20,  §  4º,  do 
Código  de  Processo  Civil,  inexistindo  qualquer 
evidência de desproporção no seu arbitramento. Em 
virtude da sucumbência recíproca, as partes devem 
arcar  com  o  pagamento  pro  rata  nas  custas 
processuais  e  honorários  advocatícios  de  10% (dez 
por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação.  (...).  Ex 
positis,  NÃO  CONHEÇO  do  agravo,  com 
fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.  Brasília,  18  de  dezembro  de 
2014.Ministro  Luiz  FuxRelatorDocumento  assinado 
digitalmente (STF - ARE: 851349 TO , Relator: Min. 
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LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data de 
Publicação:  DJe-021  DIVULG  30/01/2015  PUBLIC 
02/02/2015).

A  jurisprudência  pátria  se  coaduna  com  o 
entendimento acima reportado:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE 
MANIFESTA  EM  FACE  DA  AUSÊNCIA  DE 
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA. NULIDADE DO 
CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS 
VERBAS  PREVISTAS  NO  CONTRATO  E  AO 
DEPÓSITO  DO  FGTS,  ESCLUÍDA  A  MULTA. 
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  Se  o 
contrato  firmado  entre  as  partes  é  nulo  de  pleno 
direito por conflitar com as possibilidades legais de 
ingresso  da  requerente,  conforme  posição  do 
Supremo Tribunal  Federal,  o direito do contratado 
restringe-se ao pactuado e ao depósito (não a multa) 
do  FGTS  na  conta  vinculada  do  trabalhador  por 
força do art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, já que a 
ilegal  contratação  imposta  impõe  a  nulidade 
absoluta do contrato ilegalmente firmado. Sentença 
reformada  em  parte  no  reexame  necessário, 
prejudicado  o  recurso  voluntário.  (TJMG;  AC-RN 
1.0433.12.018484-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 
26/03/2015; DJEMG 13/04/2015).

Prosseguindo, quanto ao percebimento das férias, ao 
décimo terceiro salário e férias dobradas, cabe evidenciar que o Supremo Tribunal 
Federal,  no  que  diz  respeito  aos direitos  dos  servidores  contratados  pela 
Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, após reconhecer 

Apelação Cível nº 0001256-78.2012.815.0061          11



a repercussão geral da matéria, decidiu que tais contratações irregulares não geram 
quaisquer  vínculos  jurídicos  válidos,  a  não  ser  o  direito  ao  percebimento  dos 
salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito    FGTS - Fundo de Garantia   
por Tempo de Serviço.

Eis a ementa do respectivo julgado:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO. 
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  PELA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SEM  CONCURSO. 
NULIDADE.  EFEITOS  JURÍDICOS  ADMISSÍVEIS 
EM  RELAÇÃO  A  EMPREGADOS:  PAGAMENTO 
DE  SALDO  SALARIAL  E  LEVANTAMENTO  DE 
FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO  GERAL). 
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 
A  TÍTULO  INDENIZATÓRIO.  1.  Conforme 
reiteradamente  afirmado  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente 
as  contratações  de  pessoal  pela  Administração 
Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso 
público,  cominando  a  sua  nulidade  e  impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. 
No que se refere a empregados,  essas contratações 
ilegítimas  não  geram  quaisquer  efeitos  jurídicos 
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários 
referentes ao período trabalhado e, nos termos do 
art.  19-A  da  Lei  8.036/90,  ao  levantamento  dos 
depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por 
Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido.  (RE  705140,  Relator(a):  Min.  TEORI 
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 28/08/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 
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- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) - destaquei.

Assim,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do 
contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  a  demandante 
possui  direito apenas ao  depósito  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 
Serviço  nos  cinco  anos  anteriores  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  não  havendo, 
portanto, que se falar em percebimento das demais verbas postuladas na exordial.

Com  relação  ao   direito  à  estabilidade  provisória, 
desde  a  confirmação  da  gravidez  até  cinco  meses  após  o  parto,  apesar  da 
precariedade do  vínculo estabelecido entre a promovente e a Administração Pública, 
entendo que a mesma faria jus a permanência no emprego, consoante expresso no 
art. 10, II, 'b', do ADCT, da Constituição Federal.

A dispensa arbitrária ou sem justa causa no período, 
enseja  direito à  indenização correspondente aos valores  que seriam recebidos até 
cinco meses após o parto, caso a dispensa não se desse. Sobre o tema, destaco:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. 
LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR.  ADMISSÃO 
EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO.  ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA.  POSSIBILIDADE.  ISONOMIA.  ART. 
7º,  XVIII,  DA CONSTITUIÇÃO  E  ART.  10,  II,  b, 
DOADCT. AGRAVO IMPROVIDO. 
I  –  As servidoras públicas e empregadas gestantes, 
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, conforme o 
art.  7º,  XVIII,  da  Constituição e  o  art.  10,  II,  b,  do 
ADCT. 
II  –  Demonstrada  a  proteção  constitucional  às 
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trabalhadoras  em geral,  prestigiando-se o princípio 
da  isonomia,  não  há  falar  em  diferenciação  entre 
servidora pública civil e militar. 
III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 597989 
AgR,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski, 
Data de Julgamento: 09/11/2010, Data de Publicação: 
29/03/2011). 

E,

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.
[...]
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 oparto, 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 
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impetração, incidem os óbices das Súmulas n. 269 e 
271, ambas do STF.
5.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança 
parcialmente  provido.  (STJ,  RMS  26.107/MG,  6ª 
turma,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Data  de 
julgamento:  26/08/2014,  Data  de  Publicação: 
08/09/2014). 

Também tem decidido esta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  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.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO DO APELO.
-  "É  direito  constitucional  garantido  a  toda 
trabalhadora que seencontra 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,  Processo  Nº 
00013945520128150381, Rel. Des. Leandro dos Santos, 
Data de Julgamento: 02/10/2015).
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Ainda,

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL CIVIL – Reexame necessário – Ação 
de cobrança – Servidor a estadual – Investidura sem 
prévia  aprovação  em  concurso  público  –   Pleitos 
sociais e saldo de salário –  Gestante  – Procedência 
parcial  no Juízo de primeiro grau –  Contrato nulo – 
Pagamento  do  FGTS   –   Pagamento  à   título  de 
indenização decorrente da estabilidade provisória – 
Garantia Constitucional devida  – Súmula nº 363 do 
TST e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 –  Manutenção 
da sentença de primeiro grau  –  Art. 557,  “caput” do 
CPC – Seguimento negado.
- A respeito dos direitos dos servidores contratados 
pela  Administração  Pública  sem  observância  ao 
art.37,  II,  da  Constituição  Federal,  o  Supremo 
Tribunal  Federal,  após  reconhecer  a  repercussão 
geral da matéria, decidiu que tais servidores fazem 
jus  apenas  ao  percebimento dos  salários  referentes 
aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS.
- Os Tribunais Superiores tem firmado entendimento 
no  sentido  de  que  as  servidoras  públicas, 
independentemente do regime jurídico de trabalho, 
têm direito a licença maternidade nos termos do art. 
7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT.
-  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” 
(art.  557  do  CPC).  (TJPB  -  Processo  nº  0002868-
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62.2010.815.0371,  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha 
Ramos, Data de Julgamento: 03/11/2015).

Assim,  faz  jus  a  promovente  à  indenização 
correspondente aos valores que seriam recebidos desde a dispensa até cinco meses 
após o parto, merecendo reforma a sentença neste aspecto.

Por fim, no tocante à fixação dos juros de mora e da 
correção monetária,  insta  registrar  a  orientação instituída  no  julgamento  da  ADI 
4.357/DF, que declarou, parcialmente, inconstitucional, o art. 5º, da Lei nº 11.960/09, 
restando, pois,  estabelecido que nas condenações impostas à Fazenda Pública,  de 
natureza  não  tributária,  a  correção  monetária  deverá  ser  arbitrada,  desde  o 
vencimento  de  cada  parcela  devida, consoante o índice estabelecido pelo IPCA, 
em razão de melhor refletir a inflação acumulada no período; quanto aos juros de 
mora, estes devem ser fixados a partir da citação, de acordo com o índice oficial de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 
1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação determinada pela Lei nº 11.960/09, no que se 
refere  ao  lapso  temporal  posterior  a  sua  vigência.  Logo,  entendo  que  a  decisão 
carece de reparo nesse ponto.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA.  DIFERENÇAS 
DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS 
MORATÓRIOS.  INCIDÊNCIA  APENAS  SOBRE 
EVENTUAL  SALDO  REMANESCENTE. 
POSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  DOS  VALORES 
PAGOS A MAIOR, AINDA QUE POR EQUÍVOCO 
DA ADMINISTRAÇÃO. 
[...] 
6. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 
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0,5% (meio por cento) ao mês após a vigência do art. 
1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,  incluído  pela  MP  2.180-
35/2001,  e  no  percentual  estabelecido  para  a 
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº 
11.960/2009.  7.  Para  fins  de  correção  monetária, 
aplica-se  a  sistemática  prevista  na  resolução  n. 
134/2010  do  conselho  da  justiça  federal,  que 
aprovou o manual de orientação de procedimentos 
para os cálculos na justiça federal. Após a vigência 
da Lei nº 11.960/2009, adota-se o IPCA, em virtude 
de  sua  inconstitucionalidade  parcial,  declarada 
pelo  Supremo  Tribunal  Federal.  8.  Embargos  à 
execução parcialmente procedentes. (STJ; Rec. 11.371; 
Proc.  2008/0060878-6;  DF;  Terceira  Seção;  Rel.  Min. 
Rogério Schietti Cruz; DJE 18/02/2014) - negritei.

E,

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FUNDO  DE 
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO 
ENSINO  FUNDAMENTAL E  DE  VALORIZAÇÃO 
DO  MAGISTÉRIO  (FUNDEF).  VALOR  ANUAL 
MÍNIMO  POR  ALUNO  (VMAA).  FIXAÇÃO. 
CRITÉRIO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO 
FIRMADO  EM  SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL 
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 
Nº  11.960/09.  MATÉRIA  PENDENTE  DE 
JULGAMENTO  NO  STF.  ADI  4.357/DF. 
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  DESCABIMENTO. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...]
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2. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do 
RESP 1.270.439/PR,  submetido ao rito  do art.  543-c 
do CPC, adequou seu entendimento ao decidido na 
ADIN  4.357/DF,  julgada  pelo  STF,  que  declarou  a 
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº 
11.960/09. Assim, os juros de mora nas ações contra 
a Fazenda Pública devem ser calculados com base 
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros 
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da 
regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação da 
Lei nº 11.960/09. Já a correção monetária, por força 
da  declaração de  inconstitucionalidade parcial  do 
art. 5º da Lei nº 11.960/09, deverá ser calculada com 
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 
acumulada  do  período.  3.  "segundo  a 
jurisprudência  desta  corte,  a  pendência  de 
julgamento pelo STF, de ação em que se discute a 
constitucionalidade  de  Lei,  não  enseja  o 
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ" 
(agrg no RESP 1.359.965/RJ, Rel. Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, terceira turma, dje 31/05/2013). 4. 
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 
130.573;  Proc.  2012/0010119-4;  BA;  Primeira  Turma; 
Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima;  DJE 24/02/2014)  - 
destaquei.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL 
AO  RECURSO  DA  PROMOVENTE  para  determinar  o  pagamento,  pelo  ente 
Estatal, da indenização correspondente aos valores que seriam recebidos até cinco 
meses  após  o  parto  E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO  DO 
PROMOVIDO,  apenas para fazer incidir juros de mora e correção monetária nos 
termos  do índice  estabelecido pelo  IPCA,  em razão  de  melhor  refletir  a  inflação 
acumulada  no  período,  e  aqueles  fixados  de  acordo  com  o  índice  oficial  de 
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remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 
1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09,  mantendo-se, por 
conseguinte, os demais termos da decisão hostilizada.

Por conseguinte, atento ao teor dos arts. 20, § 4º, e 21, 
do  Código  de  Processo  Civil,  mantenho  os  honorários  advocatícios  fixados  na 
sentença, porquanto a alteração ora determinada é mínima.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator

Apelação Cível nº 0001256-78.2012.815.0061          20


