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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
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mora devem ser computados desde a citação, com incidência
dos índices aplicados à caderneta de poupança.

Para  fins  de  correção  monetária,  aplica-se  às  verbas  não
alcançadas pela prescrição, desde cada vencimento, o IPCA,
haja  vista  ser  o  indexador  que melhor  reflete  a depreciação
inflacionária de cada período.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de

Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  APELO  E  PROVER
PARCIALMENTE O RECURSO OFICIAL.

RELATÓRIO

O  Município de Bayeux interpôs Apelação contra a Sentença (fls.32/34),

prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux, nos autos da Ação de Obrigação

de Fazer intentada em seu desfavor por Regina Coely Firmino, que julgou parcialmente

o pedido para determinar ao Ente federado o pagamento de valor equivalente ao salário

que seria recebido pela Autora, pelo período que compreende da confirmação da gravidez

até  seis  meses  após  o  parto, acrescido  de  juros  e  correção  monetária,  a  título  de

indenização pela ruptura do vínculo funcional, bem como ao pagamento de honorários

advocatícios fixados em 20% sobre o valor  da condenação,  submetendo o Aresto ao

duplo grau de jurisdição.

Nas  razões  do  Recurso  (fls.35/42),  alegou  que  a  Autora,  em  sendo

ocupante  de cargo comissionado,  não tem estabilidade,  e,  nessa condição,  pode ser

exonerada a qualquer tempo, justificando, entretanto, que a ruptura do liame de trabalho

entre  as  partes  decorreu  pelo  término  do  contrato  de  prestação  de  serviço  junto  ao

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.

Por derradeiro, pugnou pelo provimento do Apelo para que seja reformada a

Decisão recorrida e julgado improcedente o pedido. 

Des. José Ricardo Porto
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Sem contrarrazões (fls. 48/50)

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

desprovimento da Apelação e provimento parcial do Reexame Oficial, para que os valores

sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E.

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do  Apelo  e  da

Remessa  Necessária,  analisando-os  conjuntamente  pela  indissociabilidade  dos

argumentos

No caso dos autos, a Promovente pretendeu a reintegração ao cargo que

ocupava na Administração Municipal porque foi desligada do serviço quando já estava

grávida.

O Município defendeu que a Apelada não tem direito, uma vez que, sendo

“cargo comissionado”, o liame funcional é de livre nomeação e exoneração. 

Na confrontação entre os direitos assegurados à Administração Pública e as

garantias sociais constitucionais, deve prevalecer àqueles que resguardem o princípio da

dignidade humana.

Nesse sentido, a despeito da discricionariedade da Administração Pública,

na nomeação e exoneração de seus servidores, subsiste à servidora desligada do serviço

e que esteja gestante, o direito a indenização correspondente a remuneração do período

em que a Constituição da República lhe garante estabilidade.

É  incontroverso  que  a  Demandante  foi  admitida  pelo  Demandado  em

1º/12/1012,  por  excepcional  interesse público,  para exercer  a atividade de Auxiliar  de

Des. José Ricardo Porto
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Serviços Gerais, sendo dispensada do trabalho em 21/12/2012, quando estava grávida

(fls. 02, 06 e 07). 

Dentre os benefícios sociais, a todos garantidos, encontra-se a proteção à

maternidade (art. 6º, da Constituição Federal de 1988), tanto é que o art. 7º, inciso XVIII,

diz que "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à

melhoria de sua condição social: (...) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do

salário, com a duração de cento e vinte dias ".

O  art. 39, §  3º,  da Carta  Magna,  estendeu  esse  direito  às  servidoras

públicas, sem fazer ressalva quanto ao vínculo funcional: se estável, comissionado ou

jurídico-administrativo.

Por  sua  vez,  o  art.  10,  inciso  II,  letra  b,  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da Constituição  Federal de  1988,  preconiza  a  vedação  da

dispensa  arbitrária  ou  sem  justa  causa:  (...)  “b)  da  empregada  gestante,  desde  a

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto".

É  certo  que  tanto  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  em

comissão,  como  ao  “Pro  tempore”,  não  é  conferida  a  estabilidade  a  seu  ocupante,

podendo ser demitido “ad nutum” a critério do poder público, visto que esse tipo de cargo

ou atividade não possui a virtude de outorgar aos seus exercentes as mesmas vantagens

asseguradas aos servidores efetivos/estáveis.

Esse  entendimento  vale,  obviamente,  para  as  servidoras  em  situações

normais, pois em relação as grávidas vigora a norma especial de estabilidade provisória a

que se refere o mencionado art. 10, inciso II, letra b, do ADCT da Carta Magna, como tem

decidido diuturnamente o Supremo Tribunal Federal:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante.
Cargo  em  comissão.  Exoneração.  Licença-maternidade.
Estabilidade  provisória.  Indenização.  Possibilidade.  1.  As
servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras
apenas de cargo em comissão, têm direto à licença- maternidade
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e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c
o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea
b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido."(STF, RE 420839
AgR,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em
20/03/2012,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-
2012 PUBLIC 26-04-2012).

"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."(STF, RE 634093 AgR, Relator (a): Min.
CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  22/11/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC
07-12-2011  RTJ  VOL-00219-  PP-00640  RSJADV jan.,  2012,  p.
44-47).

"Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento.  2.  Estabilidade
provisória.  Gestante.  3.  Cargo  em  comissão.  4.  Benefício
constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo
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regimental a que se nega provimento."(STF, RE 612294 AgR, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-217  DIVULG  14-11-2011
PUBLIC 16-11-2011 RSTP v. 23, n. 271, 2012, p. 91-93 REPIOB v.
2, n. 4, 2012, p. 124-123).

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CARGO  EM
COMISSÃO.  SERVIDORA  GESTANTE.  EXONERAÇÃO.
DIREITO  À  INDENIZAÇÃO.  1.  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.  Precedentes:  RE  n.  579.989-AgR,  Primeira  Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE
n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o
Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento."(STF, AI 804574 AgR, Relator (a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-178 DIVULG
15-09-2011  PUBLIC  16-09-2011  EMENT  VOL-02588-03  PP-
00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494).

"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 Constituiçãodo Brasil  e do art.  10, II,  b,  do Ato
das  Disposições  Constitucionais  Transitórias.  Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento."(STF, RE 600.057-
AgR, Rel. Min. Eros Grau).

No mesmo sentido:  RMS 24.263,  Rel.  Min.  Carlos Velloso;  AIs
811.376-AgR, Rel.  Min.  Gilmar Mendes REs 287.905,  Rel.  Min.
Joaquim Barbosa; 568.985-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; 569.552,
Rel.  Min.  Cármen  Lúcia;  597.989-AgR,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski; e 613.564, Rel. Min. Dias Toffoli.

Idêntica é a orientação desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE
OFÍCIO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  NULIDADE.
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SALÁRIO.  PAGAMENTO  COMPROVADO  NOS  AUTOS.  1/3  DE
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS INDEVIDAS. FUNDO DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  POSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº  363  DO TST E DO
ART.  19-A  DA  LEI  Nº  8.036/90.  PRECEDENTE  DO  STF.
INDENIZAÇÃO  EM  VIRTUDE  DE  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA
DECORRENTE  DE  GRAVIDEZ.  NATUREZA  DE
CONTRAPRESTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO.  REMESSA  NECESSÁRIA  PROVIDA.  APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. A contratação de servidor público após
a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso
público,  encontra óbice em seu art.  37, II  e §2º,  salvo quando se
tratar de cargo comissionado criado por lei ou de temporário, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento  do  Recurso
Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão
geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que "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 nº 8.036/90, ao
levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
Tempo  de  Serviço  –  FGTS.”  –  É  consabido  que  as  servidoras
públicas  e  empregadas  gestantes,  independentemente  do  regime
jurídico de trabalho,  tem 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 Federal e o art. 10, II, b, do ADCT. Entretanto, tratando-
se de contrato nulo, pela não observância da regra constitucional do
concurso  público,  só  resta  garantido  ao  trabalhador  a  estrita
“contraprestação” pelo serviço prestado, ou seja, o salário mensal,
no  intuito  de  coibir  qualquer  enriquecimento  sem justa  causa  por
parte da Administração Pública. Desta feita,  da mesma forma que
não há que se falar em terço de férias e décimo terceiro salário para
o contratado irregular, também não há que se cogitar a percepção de
indenização  em  virtude  de  estabilidade  provisória,  porquanto
inexistente  a  efetiva  prestação  do  serviço.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009371920108150211, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO , j. em 08-03-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  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.
PEDIDO  DE  DANOS  MORAIS.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
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 licença-maternidade e a estabilidade provisória,
desde  a  confirmação  da  gravidez até  cinco  meses  após  o  parto,
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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."  Embora  a
exoneração da Promovente  tenha ocorrido  em desacordo com os
preceitos legais vigentes, não existem provas de que a situação em
si tenha gerado algum transtorno para além do aceitável.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 02021613320138150201, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS
, j. em 08-03-2016) 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  DISPENSA  INJUSTIFICADA  DO  SERVIÇO.
EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESDE A
GESTAÇÃO  ATÉ  CINCO  MESES  APÓS  O  PARTO.  GARANTIA
PREVISTA NO ART. 10, II, B, DO ADCT. NATUREZA PRECÁRIA DA
CONTRATAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
COMPREENDIDAS ENTRE O ATO EXONERATÓRIO ATÉ CINCO
MESES  DEPOIS  DO  PARTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  DECISÃO  EM  CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº
253,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SEGUIMENTO
NEGADO  AOS  RECURSOS.  -  Às  servidoras  públicas,  inclusive
àquelas designadas a título precário, são assegurados os direitos à
licença gestante e à estabilidade provisória,  com fulcro no art.  7º,
XVIII, art. 39, § 3º e art. 10, II, "b", do ADCT. - O art. 557, caput, do
Código de Processo Civil, permite ao relator, de forma isolada, negar
seguimento  a  recurso,  conferindo  à  parte  prestação  jurisdicional
equivalente a que seria concedida, caso a demanda fosse julgada
pelo órgão colegiado. - De acordo com a Súmula nº 253, do Superior
Tribunal  Justiça,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,  que
autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso  por  meio  de  decisão
monocrática,  alcança  o  reexame  necessário.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00004364620138150151,  -
Não possui -, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA
COUTINHO , j. em 03-12-2015) 

A  Promovente  tem  o  direito  de  ser  indenizada  da  remuneração  que

perceberia  se  permanecesse  no  exercício  da  atividade,  no  período  entre  a  data  da

exoneração e o término do 5º mês após o parto, dada a sua estabilidade provisória, ainda

que possível a exoneração "ad nutum".

Tratando-se de relação jurídica não tributária, e considerando o julgamento,

pelo STF, dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs n.° 4.357 e 4.425, os juros de
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mora devem ser computados desde a citação, com incidência dos índices aplicados à

caderneta de poupança, por força da redação conferida pela Lei n.11.960/2009.

Para fins de correção monetária, aplica-se às verbas não alcançadas pela

prescrição, desde cada vencimento, o IPCA, haja vista ser o indexador que melhor reflete

a depreciação inflacionária de cada período.

Ante  o  exposto, conhecidos  a  Apelação  e  o  Reexame  Oficial,  nego

provimento ao Apelo, e provejo parcialmente a Remessa, determinando que seja paga

indenização correspondente ao que perceberia a Autora se permanecesse no exercício da

atividade no período entre a data da exoneração e o término do  5º mês após o parto,

acrescida de juros de mora, computados desde a citação com base no índice aplicado à

caderneta  de  poupança,  bem  como  de  correção  monetária,  desde  cada  vencimento

mensal, calculada com base no IPCA.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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