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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO. 

GESTANTE  EXONERADA  DE  CARGO
COMISSIONADO.  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO.
DEPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA 

- Exoneração durante a gestação. Justa causa que
reside no poder discricionário da Administração para
nomear e exonerar  ad nutum servidores ocupantes
de cargo em comissão (CF, art. 37, II).

-  Direito  e  garantia  constitucional  decorrente  da
aplicação  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa
humana.

-  Indenização  à  servidora  exonerada  do  valor
equivalente à remuneração que teria até cinco meses
após o parto. Inteligência dos arts. 5º, §2º, e 7º, XVIII,
da CF/88 c/c art. 10, II, “B”, do ADCT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
DESPROVER OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 52.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível, esta

interposta pelo Município  de  Marizópolis  contra a Sentença (fls. 24/25)

proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Souza, que julgou procedente a

pretensão inicial para condenar o Município de Marizópolis ao pagamento de

R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro reais) em favor da Promovente,

referente a soma dos vencimentos da data da exoneração até o encerramento

da estabilidade (cinco meses após o parto).

Irresignado, o Município de Marizópolis Apelou, às fls. 29/33,

alegando, em preliminar, a nulidade da sentença pela ausência de requisitos e,

no mérito, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa, impugnando

todos os termos do recurso (fls. 35/39).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e,

no mérito, pelo prosseguimento do recurso (fls. 44/48). 

É o relatório.

VOTO

Da  Preliminar  de  Nulidade  da  Sentença  por  Ausência  de
Requisitos

O Município Apelante, no bojo de sua irresignação, aduz que a

sentença  guerreada  não  informa  em  sua  parte  dispositiva  o  valor  da

condenação.

Contudo, não assiste a menor razão ao argumento proposto, uma

vez que o decisório é claro ao determinar, na parte dispositiva, que o montante

devido à Promovente, perfaz o valor de R$ 4.704,00(quatro mil setecentos e

quatro  reais),  a  ser  acrescido  de  juros  e  correção,  e  ainda,  de  honorários

advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.
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Mérito

Antes da análise do presente recurso, cumpre esclarecer a

questão do duplo grau de jurisdição, considerando o teor do art. 475 do CPC. É

que, se a condenação envolver a Fazenda Pública, a dicção do referido artigo

impõe o reexame necessário como condição de validade e cautela para a

sujeição da pessoa jurídica de direito público a ônus imposto por decisão do

Poder Judiciário. 

É  fácil verificar que a condenação se amolda às hipóteses do

art. 475 do CPC. O citado artigo reza: “está sujeito ao duplo grau de jurisdição,

não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença: I-

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as

respectivas autarquias e fundações de direito público;”.

Logo, no caso em testilha, não  há  dúvida  que o feito está

sujeito também ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Assim, entendo que o julgamento deve ser apreciado sob a

ótica não somente de Apelação, mas sim, de Remessa Necessária. 

Quanto ao mérito, verifica-se que a Autora foi nomeada, em 01

de novembro de 2011, para exercer o cargo de Coordenadora Pedagógica,

lotada na secretaria Municipal  de Educação. Em 31 dezembro de 2013,  foi

exonerada por meio da Decreto nº 24/2013 (fl. 11).

Dos documentos acostados ao feito, constata-se que na data

da exoneração (dezembro de 2013) a Autora encontrava-se, aproximadamente,

no quinto mês de gravidez, conforme comprova a Ultrassonografia obstétrica

realizada  em 15/05/2013,  onde está  registrado uma gestação  tópica  de 20

semanas (fl. 12). 

A  priori,  sob  a  ótica  da  legalidade  estrita,  nenhuma
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irregularidade  houve  na  exoneração  da  Autora,  pois,  por  ocupar  cargo  em

comissão, a justa causa para a exoneração se encontra no poder discricionário

do administrador.

Aliás, a possibilidade de nomeação e exoneração “ad nutum”

dos ocupantes de cargos em comissão é matéria com arrimo no art. 37, inc. II,

da Magna Carta, onde consta:

“Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal  e  dos Municípios  obedecerá aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...).”

De  outro  lado,  a  meu  sentir,  não  se  pode  afirmar  que  a

Constituição Federal não assegura à servidora gestante o direito de perceber

indenização equivalente à remuneração que faria jus da data da exoneração

até cinco meses após o parto, pelo simples fato de ser ocupante de cargo em

comissão, de livre nomeação e exoneração.

É certo que o administrador público tem o poder discricionário

de exonerar servidora gestante ocupante de cargo em comissão, pois a justa

causa para tal exoneração está na própria natureza precária do cargo. Todavia,

a Constituição Federal não nega à gestante exonerada o direito à remuneração

até cinco meses após o parto.

Malgrado não haja norma constitucional expressa a respeito,

tal possibilidade decorre da aplicação imediata do Princípio da Dignidade da

Pessoa Humana, principal fundamento do Estado Democrático de Direito (art.

1º inc. III, da CF/88).

 A Magna Carta, ao tratar “Dos Direitos Sociais”, preconizou ser
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direito  dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  além  de  outros  que  visem  à

melhoria  de  sua  condição  social  a  “licença  à  gestante,  sem  prejuízo  do

emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias” (art. 7º, inc. XVIII). 

Este  direito  social  é  aplicável  aos  servidores  ocupantes  de

cargo público, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88, acrescentado pela EC nº

19, de 4-6-1998.

Modo  igual,  no  art.  10,  inc.  II,  alínea  “b”,  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, restou vedada a dispensa arbitrária

ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez

até cinco meses após o parto.

 A Sexta Turma do Superior  Tribunal  de Justiça,  analisando

caso análogo ao presente, quando do julgamento do RMS nº 3313-SC, relator

Min. Adhemar Maciel, entendeu que a servidora gestante, ocupante de cargo

em comissão,  embora possa ser  exonerada “ad nutum”,  tem direito  a  uma

indenização que decorre da aplicação do art. 5º, §2º, c/c o art. 7 º, inc. XVIII,

ambos do CF/88 e art. 10, inc. II, alínea “b”, do ADCT.  

A linha argumentativa adotada pelo Colegiado foi no sentido de

que,  mesmo  na  ausência  de  norma  expressa  garantidora  de  período  de

estabilidade à servidora gestante ocupante de cargo em comissão, tem direito

à indenização correspondente ao período de licença-gestante, pois é direito

social que efetiva o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, assegurado a

todas  as  trabalhadoras.  A  extensão  preconizada  é  possível  porque  a

Constituição Federal não elencou de forma taxativa os direitos e garantias, mas

sim, abarcou àqueles que, embora não expressos, decorrem do regime e dos

princípios adotados pela Lex Legun (§2º do art. 5º da CF/88).

Assim, restou ementado o precedente da Corte Especial:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO
DE  SEGURANÇA.  CARGO  EM  COMISSÃO.
GESTANTE.  EXONERAÇÃO.  FALTA DE  MOTIVAÇÃO
DO ATO  ADMINISTRATIVO NO SENTIDO DE QUE A
EXONERAÇÃO  SE  DEU  POR  OUTRA RAZÃO  QUE
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NÃO A DA GRAVIDEZ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A
PERMANECER NO CARGO, QUE É DE CONFIANÇA.
DIREITO,  CONTUDO,  A  UMA  INDENIZAÇÃO
EQUIVALENTE A CINCO MESES DE REMUNERAÇÃO,
A CONTAR DA GRAVIDEZ. INVOCAÇÃO DE NORMAS
PROTETIVAS DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO PARA O
TRABALHADOR IN GENERE (ARTS 5º,  §2º,  7º,  INC.
XVIII,  E  10,  INCISO,  II,  ALÍNEA  B,  DO  ADCT).
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
I  –  A impetrante  foi  nomeada  para  exercer  cargo  em
comissão.  Alega  que  foi  exonerada  simplesmente  por
estar  grávida.  O  impetrado,  em  suas  informações,  ao
fazer a defesa do ato impugnado, não alegou nenhuma
razão  para  a  exoneração.  Restou,  assim,  claro  que  o
motivo  foi  a  gravidez.  II  –  Ainda  que  não  haja  norma
expressa para proteger a recorrente, pode-se-lhe aplicar,
por  força  do  art.  5º  da  Constituição,  dispositivos
constitucionais relativos ao trabalhador em geral (art.7º,
inc. XVIII, combinado com o art. 10, inc. II, b, do ADCT).
III – Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido
para que à recorrente, que não tem direito a permanecer
no  cargo,  seja  paga  uma  indenização  equivalente  à
remuneração que ela teria em 5 (cinco) meses a contar
da  gravidez.”  (RMS 3313/SC,  Sexta  Turma –  STJ,  rel.
Min. Adhemar Maciel, em 28nov94)

A solução ora preconizada de garantir à servidora a percepção

do  valor  referente  à  licença-gestante  não  dissona  do  mandamento

constitucional previsto no art. 7º, inc. XVIII, que merece transcrição:

“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.” 

Assim,  possível  à  servidora  gestante  perceber  indenização

equivalente à remuneração que faria jus da data da sua exoneração até cinco

meses após o parto, merecendo reforma o decisum.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA  DO  SUL.  CARGO  EM  COMISSÃO.
GESTANTE.  EXONERAÇÃO.  Gestante  ocupante  de
cargo em comissão  do  Município  de  Cachoeira  do  Sul
exonerada. Embora a Constituição declare a possibilidade
de  exoneração  ad  nutum  dos  ocupantes  de  cargo  em
comissão (art. 37, II, da CF), estabelece ela, ao longo de
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seu texto (7, XVIII; 39, § 3º, 201, II; art. 10, II, b, ADCT),
um  nítido  regime  de  proteção  à  maternidade,
especialmente na fase da gestação. Reconhecimento
à  gestante  comissionada  exonerada  de  direito  à
indenização  correspondente  ao  período  da
estabilidade,  prevista  no  art.  10,  II,  b,  do  ADCT,  ou
seja,  desde  a  exoneração  até  cinco  meses  após  o
parto.  Possível  a  execução,  no  mandado  de
segurança, das parcelas que se vencerem a contar de
sua  impetração (art.  14,  §  4º,  da  Lei  12.016/2009).
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  MODIFICADA.
APELAÇÃO PROVIDA.  (APC nº  70033269788,  Terceira
Câmara Cível  –  TJRS,  rel.  Des.  Paulo  de Tarso  Vieira
Sanseverino, em 10-12-2009)

SERVIDORA  PÚBLICA.  CARGO  EM  COMISSÃO.
EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO.
DEVER DE INDENIZAÇÃO POR PARTE DO ESTADO. A
gestante contratada para exercer cargo em comissão
não  pode  ser  readmitida,  em  vista  da  natureza
precária do vínculo entretido com o Estado, mas deve
ser  indenizada  diante  da  estabilidade  provisória,
conforme  art. 7º, XVIII, da CF/88, c/c art. 10, inc. II, b,
da ADCT. APELAÇÃO PROVIDA. (APC nº 70021838446,
Terceira Câmara Cível – TJRS, rel.  Des. Rogério Gesta
Leal, em 6-12-2007)

Registre-se que sobre as diferenças averiguadas incidirão os

índices aplicáveis à caderneta de poupança, a título de atualização monetária e

juros, durante a integralidade do período da condenação, nos termos da Lei nº

11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Face ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

DESPROVEJO OS RECURSOS.

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti e José Ricardo Porto.

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

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

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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