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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL – nº. 0002083-03.2010.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Sousa-PB, representado pro seu Procurador 
Theófilo Danilo Pereira Vieira

Apelada: Thereza Sybelle da Silva Lima - Adv.: Lincon Bezerra de 
Abrantes

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO -  SERVIDORA 
PÚBLICA  -  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  - 
ESTABILIDADE  PROVISÓRIA  DA  GESTANTE. 
ART. 7º, XVIII, CF/88 E ART. 10, II, ‘B’,  DO 
ADCT.  -  DIREITO  A  INDENIZAÇÃO 
EQUIVALENTE  À  REMUNERAÇÃO  QUE  FARIA 
JUS  DA  EXONERAÇÃO  ATÉ  CINCO  MESES 
APÓS  O  PARTO  –  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,  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. (STJ, RMS 25274/MG, Rel. Min. Napoleão 
Nunes  Maia  filho,  5ª  turma,  DJ  de 
17/12/2007).  (TJPB;  APL  073.2009.000552-
8/001;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides; DJPB 25/11/2010) 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível,  interposta pelo  Município 
de Sousa-PB, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Mista 
da  Comarca  de  Sousa-PB,  que  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  c/c 
Indenização,  manejada  por  Thereza  Sybelle  da  Silva  Lima,  julgou 
procedente o pedido contido na inicial. 

Nas  razões  recursais  (fls.  98/108),  alega  o  apelante 
preliminarmente  o  cerceamento  de  defesa  e  no  mérito  que,  a  ficha 
financeira  individual  contendo  a  quitação  dos  vencimentos  vindicados 
exibidas  pelo  ente  público,  equivale  a  um  ato  administrativo  com 
presunção de veracidade segundo os princípios do direito administrativo.

  
Alega  ainda  que,   a  prova  documental  da  suposta 

inadimplência  é  a  única  imprescindível  para  comprovação  dos  atos 
apontados  na  inicial,  que  pelo  princípio  da  lealdade  e  estabilidade  da 
demanda, não pode haver postergação de produção ulterior ressalvada a 
exceção legal.

Aduz  que,  a  apelada  não  conseguiu  colecionar 
nenhuma prova de suas afirmações, não se desincumbindo do ônus de 
provar o suposto fato constitutivo de seu direito.

  
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 111/114.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo 
desprovimento do recurso. (fls. 121/126).

É o relatório.
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V O T O

O cerne da questão consiste em torno da possibilidade 
de indenizar servidora pública, contratada temporariamente para o cargo 
Enfermeira  na  Secretária  de  Saúde  do  Município  de  Sousa-PB  e  que 
engravidou ainda na vigência de seu contrato de trabalho celebrado com o 
Município de Sousa-PB. 

Depreende-se do caderno processual que apelada, em 
abril de 2008 foi contratada para exercer o cargo Enfermeira no “CAPS III 
Tozinho Gadelha” vinculado a Secretária de Saúde do Município de Sousa-
PB, sendo que a apelada só foi dispensada em janeiro de 2009.

Ocorre que,  segundo atestado médico de fls.  10, em 
31/10/2008, a servidora apelada estava grávida com idade gestacional de 
1 mês e meio. Conclui-se daí que, quando do término do seu contrato de 
prestação de serviços, a mesma já se encontrava em período gestacional. 

Logo,  não  há  que  se  falar  em  desconhecimento  do 
quadro da recorrida a fim de afastar a estabilidade pretendida, uma vez 
que tal situação restava evidente a “olhos nus”, ante o adiantamento do 
estado gestacional daquela. 

Ademais, em que pese a argumentação do apelante, o 
fato de a autora estar prestando serviços temporariamente ao Município, 
não  o  dispensaria  do  dever  de  indenizá-la  pelo  prazo  da  estabilidade 
gestacional. 

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal assentou 
entendimento  de que  as  servidoras  públicas,  independentemente do 
regime  jurídico  de  trabalho,  têm  direito  à  estabilidade  provisória 
durante o período de gestação, sob o suporte do art. 7º, XVIII, da CF, e do 
art. 10, II, b, do ADCT: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E 
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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 Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do 
Ato  das  Disposições  Constitucionais 
Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a 
que se nega provimento "(RE 600057 AgR/SC, 
rel. Min. Eros Grau, DJ 23/10/2009). 

E ainda:

ADMINISTRATIVO.  CARGO  COMISSIONADO. 
EXONERAÇÃO  DE  GESTANTE.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO. 
PREMISSAS  FÁTICA  E  JURÍDICA  DISTINTAS 
DAS  DOS  AUTOS.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  DO 
ART.  35  DA  LEI  Nº  8.112/90.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  DIREITO  DA  SERVIDORA  À 
PERCEPÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À 
REMUNERAÇÃO  PERCEBIDA  NO  CARGO 
DURANTE  O  PERÍODO  DA  LICENÇA-
MATERNIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao 
direito ou não da impetrante em receber os 
efeitos  financeiros  da  função  comissionada 
(cargo  de  confiança)  após  a  exoneração  ad 
nutum,  durante  o  período  da  licença-
maternidade.  2.  Os  julgados  confrontados 
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partem de premissas fática e jurídica distintas. 
Enquanto no aresto colacionado discute-se a 
permanência  da  gestante  no  cargo 
comissionado,  o  cerne  da  controvérsia  no 
acórdão  recorrido  cinge-se  ao  direito  da 
gestante  exonerada  do  cargo  comissionado 
em  receber  os  valores  correspondentes  à 
função  durante  o  período  da  licença-
maternidade.  Dissídio  jurisprudencial  não 
caracterizado.  3.  As  servidoras  públicas 
civis  contratadas  a  título  precário, 
embora  não  tenham  direito  à 
permanência no cargo em comissão, em 
virtude da regra contida no art. 35, inciso 
I,  da  Lei  nº  8.112/90,  fazem  jus  ao 
recebimento  de  indenização  durante  o 
período  compreendido  entre  o  início  da 
gestação  até  o  5º  mês  após  o  parto. 
Precedentes. Agravo regimental  não provido. 
(AgRg  no  AREsp  26.843/DF,  Rel.  Ministro 
CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado 
em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Outro não é o entendimento do Superior  Tribunal  de 
Justiça:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E  MATERIAIS.  SERVIDORA  COMISSIONADA 
GESTANTE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
Aplicação  do  art.  10,  II,  b  e  princípio  da 
dignidade da pessoa humana. Permanência no 
cargo  até  cinco  meses  após  a  gravidez. 
Indenização. Indenização. Danos psicológicos. 
Confirmação  da  decisão  de  primeiro  grau. 
Desprovimento. Servidora pública temporária, 
ocupante  de  cargo  de  livre  nomeação, 
exonerada  durante  a  gestação,  em 
contrariedade ao inciso XVIII do art. 7º da CF 
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e alínea b do inciso II do art. 10 do ADCT. 2. É 
devida  a  indenização  substitutiva 
correspondente  à  remuneração  desde  a 
dispensa  da  servidora  até  cinco  meses 
após o parto. (STJ, RMS 25274/MG, Rel. Min. 
Napoleão nunes maia filho, 5ª turma, DJ de 
17/12/2007).  (TJPB;  APL  073.2009.000552-
8/001;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides; DJPB 25/11/2010; Pág. 9) 

Destarte, indubitável o direito da apelada em perceber 
indenização  substitutiva  correspondente  à  remuneração  desde  a  sua 
dispensa  até  cinco  meses  após  o  parto,  motivo  pelo  qual  a  sentença 
vergastada não merece ser reformada.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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