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 A  Constituição  da  República  assegura
aos  servidores  ocupantes  de  cargos
públicos a licença maternidade.

 O  Supremo  Tribunal  Federal  possui
consolidada jurisprudência, fundada no art.
7°, inciso XVIII  da Constituição Federal,  e
no  art.  10,  inciso  II,  “B”,  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias, no
sentido de que às servidoras públicas em
estado gestacional, ainda que em contrato
temporário,  têm  direto  à  licença
maternidade  e  goza  de  estabilidade
provisória quando se encontrar em estado
gravídico,  a  contar  da  confirmação  da
gravidez e até cinco meses após o parto.



–  O prequestionamento  de  temáticas  não
encontra  respaldo  neste  momento
processual,  porquanto,  só  pode  ser
admitida  se  detectada  na  decisão  algum
das  eivas  enumeradas  no  artigo  535,  do
Código de Processo Civil.

–  À luz de orientação emanada do STF na
Reclamação Constitucional nº 16.705, deve
continuar incidindo, para fins de fixação dos
consectários legais das diferenças salariais
relativas ao período posterior à entrada em
vigor da Lei nº 11.960/09, o disposto no art.
1ª-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada
pelo  art.  5º  daquela  Lei,  haja  vista  ainda
não ter ocorrido a modulação dos efeitos do
julgamento das ADIs Nº 4.357 e nº 4.425.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao recurso apelatório e ao reexame necessário, nos termos do
voto do relator e de súmula de julgamento de folha retro.

                                                   R E L A T Ó R I O 

Trata-se de reexame necessário e apelação
cível interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA, objetivando reformar a sentença
prolatada  pela  MM.  Juíza  de  Direito  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Campina Grande que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por JENIERE
SANDRELI DE MACEDO SILVA, julgou procedente a pretensão deduzida na
exordial  e  condenou a Edilidade ré  ao  pagamento  dos valores  relativos  a
licença  maternidade  deferida  anteriormente  a  partir  de  julho  de  2012,
acrescido  de  correção  monetária  a  partir  de  cada  vencimento  e  juros
moratórios  de  acordo  com  os  índices  oficiais  aplicados  à  caderneta  de
poupança, na forma do art.1º da Lei 9.494/97.

Condenou  ainda  em  honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

Nas  suas  razões  recursais  (fls.  42/51),  o
apelante suscitou a nulidade contratual e o pagamento restrito aos salários
retidos, se houver. Caso o entendimento seja pela manutenção do  decisum,
verberou serem os juros de mora devidos com a aplicação do art. 1º, F da Lei
9.494/97.



Contrarrazões às fls.  56/61,  pleiteando os
honorários sucumbenciais na fase recursal.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de Justiça proferiu parecer, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação  de  mérito,  por  ausência  de  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção Ministerial (fl.68).

É o que tenho a relatar.

V O T O
 
Vislumbra-se no caso “sub examine”, que o

cerne  da  questão  é  se  a  autora/apelada  é  detentora  de  estabilidade  em
virtude de licença maternidade, mesmo que esta tenha sido contratada por
prazo determinado, sem ter sido admitida através de concurso público.

O  direito  ora  postulado  encontra-se
assentado na Constituição Federal. Assim, apesar da precariedade do vínculo
existente entre a servidora e a administração pública estadual, não afasta seu
direito  à  estabilidade,  ainda  que  provisória,  decorrente  da  situação
excepcional,  licença  gestante,  salientando  que  o  fato  de  ser  servidora
temporária nada modifica seu direito a perceber indenização, decorrente da
aplicação do art. 7°, incisos VII, VIII, XVII, XVIII, da CF/88 e art. 10, inciso II,
‘b’,  do  ADCT,  pois  o  benefício  da  licença-maternidade  foi  estendido  às
servidoras públicas (art.  39,  §  3°,  da CF/88),  sem distinção do cargo que
ocupa.

O artigo 10, inciso II, “b”, do ADCT garante
estabilidade  provisória  da  empregada  gestante  (trabalhadoras  urbanas  e
rurais mencionadas no caput do artigo 7º da CF), nos seguintes termos:

Artigo 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.

Entendo  que  essa  estabilidade  provisória,
como norma protetiva à maternidade e ao nascituro, sendo materializadora do
princípio da dignidade humana, alcança à situação das gestantes contratadas
em caráter precário, que, conquanto não possam anular o ato exoneratório
para  serem reinvestidas  nos cargos,  fazem jus,  a  meu ver,  à  indenização
equivalente à remuneração que perceberiam se não tivesse sido dispensada,
até cinco meses após o parto.



A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal também tem se firmado no sentido de que as servidoras públicas,
incluídas  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, e que a exoneração de servidora pública no gozo de licença-
gestante é ato arbitrário e contrário à Constituição. 

Nesse sentido:

“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” (RMS 24.263, Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ 9.5.2003).

Também:

“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  287.905,  Rel.  Min.  Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJ 30.6.2006).

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que agiu corretamente o
Juiz de primeiro grau ao condenar o Estado da Paraíba ao pagamento dos
salários  dos  meses  restantes  ao  fim da  estabilidade gerada em razão da
gravidez da servidora temporária.

No tocante aos juros e correção monetária
A partir da entrada em vigor da Lei nº  11.960/09, devem ser observados os
parâmetros fixados pelo seu art. 5º, que deu nova redação ao citado art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, passando a dispor 
in verbis: 

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
independentemente  de  sua  natureza  e  para  fins  de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e



compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma  única
vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices  oficiais  de
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança.

A  questão  relativa  aos  índices  a  serem
aplicados  para a  correção  monetária  e  juros  moratórios  contra  a  Fazenda
Pública,  enquanto  não  for  estabelecida  a  modulação  dos  efeitos  do
julgamento daquelas ADIs, chegou ao Supremo Tribunal Federal mediante a
Reclamação Constitucional Nº 16.705, manejada contra decisão do Superior
Tribunal  de  Justiça,  que,  diante  da  inconstitucionalidade  declarada  pelo
Supremo,  afastou  de  imediato  a  aplicação  do  dispositivo  declarado
inconstitucional por arrastamento. No julgamento da referida Reclamação, o
Ministro  Luiz  Fux  decidiu  pela  procedência  do  pedido,  para  cassar  o  ato
reclamado no ponto em que abordou a referida questão, determinando que
“os pagamentos devidos pela Fazenda Pública sejam efetuados respeitada a
sistemática  anterior  à  declaração  de  inconstitucionalidade  nas  referidas
ações, até que sejam modulados seus efeitos”. 

Destarte,  mesmo  diante  da  supracitada
declaração de inconstitucionalidade, deve incidir, no caso dos autos, para fins
de fixação dos consectários legais dos salários não pagos estando a autora
em  licença  maternidade,  período  posterior  à  entrada  em  vigor  da  Lei  nº
11.960/09, o disposto no art. 1ª-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo
art. 5º daquela Lei, haja vista ainda não ter ocorrido a modulação dos efeitos
do julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

       DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO
à apelação cível, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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