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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO.
CONTRATO  POR  TEMPO  DETERMINADO.
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS.  GRAVIDEZ
DURANTE  A  VIGÊNCIA  DA  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  SERVIDORA  DEMISSÍVEL  “AD
NUTUM”.  INVIABILIDADE  DE  DETERMINAÇÃO
DO  REINGRESSO  AOS  QUADROS  DA
ADMINISTRAÇÃO.  DIREITO  À  ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CF E ART. 10, II,
“B” DO ADCT. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
JUROS  DE  MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
RETIFICAÇÃO.  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA
PELO  ÍNDICE  DA CADERNETA DE  POUPANÇA
ATÉ  25/03/2015,  DATA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO DO IPCA-E
NO  PERÍODO  POSTERIOR.  JUROS  DE  MORA.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
QUE  ATINGIU  SOMENTE  CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.  UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
CADERNETA  DE  POUPANÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E DA APELAÇÃO CÍVEL.

- A servidora ocupante de cargo temporário faz  jus,
quando  grávida,  à  estabilidade  provisória  de  que
trata  o  art.  10,  II,  b,  do  ADCT,  que  veda,  até
adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou
sem justa causa de empregada gestante, desde a
confirmação  da  gravidez  até  cinco  meses  após  o
parto. Entretanto, diversamente do que foi  anotado
na  Decisão  recorrida,  inviável  se  mostra,  na
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presente hipótese,  a  reintegração da Servidora  ao
cargo,  tento  em  vista  tratar-se  de  Contrato
Administrativo por prazo determinado, tendo direito a
Autora/Apelada,  tão  somente,  a  uma  indenização
correspondente à sua remuneração pelo restante do
período de gravidez até o quinto mês após a data do
parto,  nos  termos  do  entendimento  do  Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

-  A correção monetária  e  os  juros  de mora,  como
consectários  legais  da  condenação  principal,
possuem natureza  de  ordem pública  e  podem ser
analisados de ofício, o que afasta suposta violação
do princípio do non “reformatio in pejus”. Por força da
declaração de inconstitucionalidade do art.  1º-F, da
Lei  nº  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09,  a  correção  monetária  há  de  ser
computada  desde  que  cada  parcela  passou  a  ser
devida,  utilizando-se  como  indexador  o  índice  da
caderneta  de  poupança  até  25/03/2015,  data  da
modulação dos efeitos, momento em que incidirá o
IPCA-E. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER EM PARTE a Remessa Necessária e a
Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
74.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoa

Grande,  inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação

Reintegração  de  Cargo  movida  por  Jaciara  Barbosa  da  Silva,  na  qual  o

Magistrado da Vara Única daquela Comarca julgou procedente o pedido para

determinar  o  reingresso  da  servidora  ao  cargo  que  ocupava  antes  da

exoneração, com estabilidade provisória até os 05 (cinco) meses após o parto,

bem como o pagamento dos salários devidos desde sua exoneração até o fim

da estabilidade legal.

Em suas razões recursais, o Apelante afirmou que a Servidora

em momento algum provou que comunicou a Administração municipal de que

estava grávida, de forma que não houve negativa à concessão do benefício da

estabilidade decorrente da gravidez. No mais, sustentou que a impossibilidade

de retorno da servidora, tendo em vista que ela exercia um contrato por tempo
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determinado para atender situação de excepcional interesse público. Por fim,

pugnou pela adequação dos juros e correção monetária fixados na Sentença

(fls. 45/54).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  Apelada  não  oferecer

Contrarrazões, conforme certidão de fl. 57.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento parcial da Apelação Cível e da Remessa Necessária apenas para a

adequação dos juros e correção monetária (fls. 63/68).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que, nos termos da Súmula nº 490

do  STJ,  não  se  aplica  às  Sentenças  ilíquidas  a  dispensa  de  Reexame

Necessário  quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for

inferior  a  sessenta  salários  mínimos,  motivo  pelo  qual,  torno  sem  efeito  a

determinação  exarada  na  Decisão  Recorrida  para,  “ex  officio”,  conhecer  a

Remessa Necessária.

Dito  isso,  tem-se  que  a  presente  controvérsia  cinge-se  no

debate acerca do direito da Autora à reintegração no cargo que exercia junto ao

Município de Alagoa Grande e ao recebimento de indenização até cinco meses

após o parto.

Nessa senda, não há dúvida de que o vínculo empregatício da

Autora  com  a  Administração  Pública  era  de  natureza  temporária,

sucessivamente  prorrogado,  conforme  demonstram  os  comprovantes  de

pagamento acostados aos autos, até a rescisão do contrato em 1º.11.2012,

quando ela já se encontrava grávida de três meses (fl. 19).

Pois  bem.  Com  relação  a  alegação  de  suposta  falta  de

conhecimento da gravidez por parte do Apelante, ainda que o Município não

tivesse tomado ciência do estado da servidora pública antes do ajuizamento da

Ação, esta não teria o seu direito prejudicado, eis que cabe a Administração
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Pública  certificar  a  situação  médica  individual  de  seus  servidores  antes  de

promover a dispensa.

No mais, a licença-maternidade é um direito social assegurado

no art. 7º, XVIII, da Constituição Federal. Leia-se:

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  da  lei
complementar,  que preverá indenização compensatória,
dentre outros direitos;

(...)

XVIII  -  licença à gestante,  sem prejuízo do emprego e
salário, com duração de cento e vinte dias."

No caso específico dos autos, acerca da estabilidade provisória

das  servidoras  gestantes,  aplica-se  também  o  que  dispõe  o  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal: 

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 meses após o parto. 

Nessa senda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é

pelo  reconhecimento  do  direito  das  gestantes  à  estabilidade  funcional

provisória prevista no artigo 10, inciso II, b, do ADCT, sejam elas servidoras

públicas  ou  trabalhadoras  sob  a  égide  de  qualquer  outro  regime  jurídico,

dando, assim, patente proteção de garantia social ao estado de gravidez.

"SERVIDORA  PÚBLICA  GESTANTE  OCUPANTE
DECARGO  EM  COMISSÃO  ESTABILIDADE
PROVISÓRIA (ADCT/88,  ART.  10,  II,  b)-CONVENÇÃO
OIT  Nº  103/1952  -  INCORPORAÇÃO  FORMAL  AO
ORDENAMENTO  POSITIVO  BRASILEIRO  (DECRETO
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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."  Ministro Celso de Mello no julgamento RE
634093 AgR realizado no dia 22/11/2011 com publicação
do acórdão no dia 07/12/2011:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  LICENÇA-
MATERNIDADE.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE
TRABALHO.  SUCESSIVAS  CONTRATAÇÕES.
ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.  ART.  7º,  XVIII  DA
CONSTITUIÇÃO.  ART.  10,  II,  b  do  ADCT.  RECURSO
DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação
temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos
do art.  7º,  XVIII  da  Constituição e  do art.  10,  II,  b  do
ADCT,  especialmente  quando  celebra  sucessivos
contratos  temporários  com  o  mesmo  empregador.
Recurso  a  que  se  nega  provimento.(RE  287905,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
28/06/2005,  DJ  30-06-2006  PP-00035  EMENT  VOL-
02239-03 PP-00466 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 247-
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268) 

Desse modo, diferente do alegado pelo Apelante, o direito a

estabilidade provisória é concedido a qualquer trabalhadora, uma vez que o

seu  intuito  é  dar  proteção  social  não  só  a  maternidade,  como  ao  próprio

nascituro,  sendo  inadmissível  qualquer  distinção  em razão  da  natureza  da

relação jurídica, como no caso, o trabalho temporário, em respeito ao princípio

da isonomia.

Entretanto,  diversamente  do  que  foi  anotado  na  Decisão

recorrida, inviável se mostra, na presente hipótese, a reintegração da Servidora

ao  cargo,  tento  em  vista  tratar-se  de  Contrato  Administrativo  por  prazo

determinado, tendo direito a Autora/Apelada, tão somente, a uma indenização

correspondente à sua remuneração no período em que possuía a estabilidade,

nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"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.  7°,  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" (STJ, RMS 26.107/MG,
Rel.  Ministro  ROGÉRIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
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TURMA, DJe de 08/09/2014).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.308 -
RS  (2008/0150556-5)  RELATOR  :  MINISTRO
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE :  SULEIMA
MATURANA  ROHENKOHL  ADVOGADO  :  ODACIR
SECCHI RECORRIDO  : ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL PROCURADOR:  (….) De fato, em se tratando de
servidora contratada em caráter temporário, a garantia de
emprego não autoriza a sua permanência no cargo, em
vista da natureza precária do vínculo estabelecido com o
Estado.  Vale dizer  que,  nesse tipo de contratação,  por
força  do  poder  discricionário  e  da  prevalência  do
interesse público,  dispõe a  Administração da faculdade
de  rescindir  unilateralmente  o  contrato,  quando  melhor
lhe convir, porquanto não se trata de servidores titulares
de cargos de provimento efetivo, aprovados em concurso
público. Assim, não há falar em direito líquido e certo à
reintegração.  Todavia,  apesar  de  não  ser  cabível  a
reintegração,  não  há  como  ser  afastada  a  garantia
prevista no art.  7º,  XVIII,  da Constituição Federal,  uma
vez que a sua dispensa, no período compreendido entre
a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
revela-se ato contrário à Constituição Federal. O Superior
Tribunal  de Justiça,  em consonância  com a orientação
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal,  tem
enfatizado, em sucessivas decisões, que, às servidoras
públicas,  incluídas  as  contratadas  a  título  precário,
independentemente  do  regime  jurídico  de  trabalho,
possuem direito, quando gestante, à licença-maternidade
e  à  estabilidade  provisória  de  que  tratam  os  arts.  7º,
XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT. (...)
Publique-se. Brasília,  11 de setembro de 2013. Ministro
Sebastião  Reis  Júnior  Relator  (Ministro  SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, 17/09/2013)

No que diz respeito aos juros e correção monetárias, o STF

declarou  a  inconstitucionalidade  da  aplicação  dos  índices  de  caderneta  de

poupança para a correção monetária, no julgamento das ADINS 4.357/DF e

4.425/DF6, modulando os efeitos dessa Decisão para 25 de março de 2015, de

modo que, no caso presente, deverão as verbas serem corrigidas da vigência

da Lei nº 11.960/09 até a referida data, pelo índice oficial de remuneração da

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e, a partir

do dia 25/03/2015, pelo IPCA-E, que vem sendo usado naqueles julgados do

STF. 

A declaração de inconstitucionalidade da redação atual do art.

1º-F  atingiu,  quanto  aos  juros  de  mora,  apenas  as  dívidas  de  natureza

tributária, mantendo-se em relação a créditos salariais. Na hipótese vertente, o
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marco  inicial  dos  juros  (citação)  ocorreu  após  a  promulgação  da  Lei  nº

11.960/09, razão pela qual incidirão os índices de caderneta de poupança. 

Isso posto, PROVEJO EM PARTE a Remessa Necessária e a

Apelação Cível, para condenar o Município de Alagoa Grande, tão somente, a

pagar  à  Autora/Apelada  a  indenização  (com  base  na  última  remuneração

recebida) pelo restante do período de gravidez até o quinto mês após a data do

parto, com os reflexos devidos sobre as férias, terço constitucional e décimo

terceiro, adequando os juros de mora e a correção monetária aos termos acima

delineados.

Considerando que as partes foram vencedoras e vencidas na

Demanda e, ainda observando a modificação parcial  do julgado de primeiro

grau,  condeno  ambas  as  partes,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e

honorários sucumbenciais, ficando, em relação a estes, cada litigante obrigado

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte contrária,

nos  termos  do  novo  Código  de  Processo  Civil,  observando,  quanto  a

Promovente,  o  fato  de  ser  beneficiária  da  Justiça  Gratuita,  e  quanto  ao

Município, a isenção das custas.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o 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, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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