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REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-
MATERNIDADE.  DIREITO  PREVISTO  NA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONCESSÃO EM PRAZO INFERIOR AO DEVIDO.
PRORROGAÇÃO  PARA  180  (CENTO  E  OITENTA)  DIAS.
DETERMINAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA
DO  MUNICÍPIO.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA.

-  A Constituição Federal  consagra,  no inciso XVIII,  do art.  7º,  a
todas  as  trabalhadoras,  urbanas  e  rurais,  o  direito  a  licença
maternidade  com duração  de  120  (cento  e  vinte  dias),  podendo,
contudo, a lei infraconstitucional ampliar citado direito.

-  A  pretensão  da  promovente  tem  amparo  na  Lei  Municipal  nº
771/2007,  que  prorroga  a  licença  maternidade  as  servidoras
municipais, pelo prazo de cento e oitenta dias, sem prejuízo dos
seus vencimentos

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade,  negar provimento ao recurso,  nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 79.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial contra sentença proferida pelo MM. Juízo
da 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira que concedeu a segurança pleiteada.



Prolatada  a  sentença,  não  houve  o  oferecimento  de  recurso
voluntário, de modo que os autos subiram a esta Corte por força, unicamente, do Recurso
Oficial, nos termos da inteligência inscrita no artigo 496, do CPC.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento
da remessa.

É o relatório.

VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto ou não do juízo
exarado no pronunciamento judicial, que prorrogou a licença-maternidade da autora para
180 (cento e oitenta) dais, com base na Lei Municipal nº 771/2007.

Como sabido,  a  Constituição Federal  em seu art.  7º,  inciso  XVIII,
garante a todas as trabalhadoras, urbanas e rurais, licença gestante com a duração de 120
(cento e vinte) dias.

Referido  artigo  traça  direitos  mínimos  do  trabalhador,  podendo,
todavia, a lei infraconstitucional ampliá-los, porém, nunca restringi-los.

Assim,  a  Lei  Municipal  de Guarabira,  em seu art.  1º,  assegura as
servidoras municipais licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, senão vejamos:

“Art. 1º. Fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias a duração da
licença-maternidade,  prevista  nos  art.  7º,  XVIII  e  39,  §3º,  da
Constituição Federal, destinada às servidoras públicas municipais
do Município de Guarabira.”

Dessa forma, como bem dito pelo Magistrado a quo, “tendo em vista
a qualidade de servidora que tomou posse e entrou em exercício no cargo, a promovente
faz jus a prorrogação em tela, uma vez que tal matéria está devidamente regulamentada,
inclusive, por meio de Lei Municipal”.

Nesse norte, a jurisprudência deste Sodalício, em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR.  AGENTE  COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.
PRORROGAÇÃO  DE  LICENÇA  MATERNIDADE  PARA  180
DIAS.  PREVISÃO  EM  LEI  MUNICIPAL.  RESTRIÇÃO.
SEGURADA  DO  IPM.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA,  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.
-  A  intenção  do  legislador  municipal,  ao  majorar  o  período  de



licença maternidade para 180 (cento oitenta) dias foi de propiciar
ao recém-nascido mais tempo de convívio com a mãe, acautelando,
desta  forma,  o  bom  desenvolvimento  da  criança.  Assim,  não
obstante  ser  a  mulher  a  beneficiária  mediata  da  licença,  em
verdade é a criança sua principal destinatária.
- Não deve se tratar desigualmente mães servidoras públicas em
iguais condições, ou seja, incumbidas do divino mister de cuidar e
proteger o novo ser gerado, não sendo razoável que a natureza do
vínculo funcional seja obstáculo para que a lei  atinja  seus reais
objetivos.  (TJPB,  AI  nº  2001090-  64.2013.815.0000,  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, J. 15/04/2014).

Desta feita, considerando que a autora é servidora do Município de
Guarabira, imperioso se torna manter a decisão que prorroga a sua licença maternidade
para 180 (cento e oitenta) dias, conforme pleiteado na exordial.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira .

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


