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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. CARGO COMISSIONADO. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. 
FGTS. VÍNCULO DE NATUREZA 
ADMINISTRATIVA COM O MUNICÍPIO. 
IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 
INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- O Servidor comissionado estabelece vínculo 
com a Administração decorrente de contrato 
administrativo, sendo descabido o pagamento 
de FGTS e multa rescisória.

- “O servidor municipal ocupante de cargo de 
provimento em comissão pode ser exonerado a 
qualquer tempo, inclusive durante o período de 
licença médica, sendo desnecessária a 
perquirição de motivo. (TJ-SC - AC: 753861 SC 
2009.075386-1, Relator: Jaime Ramos, Data de 
Julgamento: 04/03/2010, Quarta Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: Apelação 
Cível n. , da Capital)”  

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO 



APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl. 77.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renata Santino da 

Silva contra a sentença de fls. 55/57-v prolatada pela Juíza da Comarca de 

Esperança, que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta contra o 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA.

Tempestivamente, a Autora apelou, pugnando pela reforma da 

sentença, para que o Município Apelado seja condenado a depositar os valores 

correspondentes ao FGTS e a pagar Indenização por Danos Morais, devido ao 

assédio moral sofrido, uma vez que foi demitida, quando estava acomitida de 

doença, que afirma ter adquirido em razão de seu labor. 

Sem Contrarrazões – Certidão de fl. 66-v.

Instada a se pronunciar no feito (fls. 72/73), a Procuradoria de 

Justiça, não se manifestou sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

Em sua razões, a Autora defende o direito de receber FGTS 

pelo período em que exerceu o cargo de Assistente Intermediário, assim como 

danos morais por ter sido dispensada. 

Não merece reforma a sentença de primeiro grau.

Na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o regime 

jurídico estatutário “é o conjunto de regras que regulam a relação jurídica 

funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. (...) Essa relação não 

tem natureza contratual, ou seja, inexiste contrato entre o Poder Público e o 

servidor estatutário. Tratando-se de relação próprio do direito público, não 



pode ser enquadrada no sistema dos negócios jurídicos bilaterais do direito 

privado” (Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Ed. Lumen Juris, 2005, p. 

482s).

Como dito acima, aos comissionados aplicam-se as regras do 

art. 39, § 3º, da CF/88, que reconhece aos servidores ocupantes de cargo 

público apenas alguns direitos previstos no art. 7º, dentre os quais não se inclui 

o direito à percepção do FGTS. 

Além disso, seguindo essa norma, o art. 15, § 2º, da Lei nº 

8.036/90 (que dispõe sobre o FGTS) define o conceito de trabalhador para os 

fins daquela lei, excluindo expressamente “os servidores públicos civis e 

militares sujeitos a regime jurídico próprio”.

Portanto, a Promovente, nomeada para exercício de cargo 

comissionado, regido por regime jurídico próprio, não faz jus ao recolhimento 

de FGTS, direito de caráter eminentemente trabalhista, devido somente aos 

servidores celetistas.

No mesmo sentido são os seguintes  julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
MUNICÍPIO. FGTS. CARGO COMISSIONADO. De 
acordo com o art. 37 da Constituição da República, os 
titulares de cargo de provimento em comissão são de 
livre nomeação e exoneração. Nesse caso, esta Corte 
tem entendido que não é cabível a condenação ao 
pagamento dos depósitos do FGTS, bem como a 
respectiva multa. Violação do art. 7º, III, da CF/88 não 
demonstrada. Arestos oriundos do mesmo Tribunal 
prolator da decisão recorrida. Ressalte-se que não se 
discute a competência desta Justiça especializada para 
julgar o feito, de modo que a questão não será analisada, 
por se tratar de recurso cuja natureza extraordinária 
exige o prequestionamento de toda a matéria debatida, 
nas instâncias percorridas (OJ nº 62 da SBDI-1/TST). 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - 
AIRR: 633409820035150088  63340-98.2003.5.15.0088, 
Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 
19/08/2009, 5ª Turma,, Data de Publicação: 04/09/2009, 
undefined)



RECURSO DE REVISTA. DEPÓSITOS DO FGTS. 
CARGO EM COMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE. O 
entendimento que tem prevalecido nesta Corte é de que 
o ocupante de cargo em comissão, mesmo submetido ao 
regime celetista, não tem direito ao FGTS, porquanto se 
trata de contratação a título precário, sem concurso 
público, sendo o cargo de livre nomeação e exoneração, 
nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 
Precedentes . Recurso de revista conhecido e provido. 
(TST - RR: 2359820105150122  235-98.2010.5.15.0122, 
Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 
15/05/2013, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
17/05/2013)

Com efeito, não sendo o FGTS devido a Autora/Recorrente, 

deve ser mantida a sentença a quo.

Quanto aos danos morais alegados, também não assiste razão 

a Apelante. 

É sabido que o dano moral reveste-se de um caráter subjetivo 

para ser configurado, sendo que tal pretensão está vastamente amparada em 

nossa legislação, inclusive na própria Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, 

incisos V e X. Só estará vislumbrado, quando, do fato, ocorrer ruptura do 

equilíbrio emocional da pessoa em face da sua normalidade cotidiana. 

Quanto a exoneração de cargo em comissão, durante 

acometimento de doença em servidor, já se manifestou a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 
GERENTE DE RÁDIO - CARGO EM COMISSÃO - 
EXONERAÇÃO NO PERÍODO DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO 
DE PRECONCEITO - PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANO 
MORAL - INVIABILIDADE. O servidor municipal ocupante de 
cargo de provimento em comissão pode ser exonerado a 
qualquer tempo, inclusive durante o período de licença médica, 
sendo desnecessária a perquirição de motivo. (TJ-SC - AC: 
753861 SC 2009.075386-1, Relator: Jaime Ramos, Data de 
Julgamento: 04/03/2010, Quarta Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital)



AÇÃO ORDINÁRIA - CARGO DE RECRUTAMENTO AMPLO - 
DISPENSA DESTE - POSSIBILIDADE - CARGO EM 
COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - 
DESLIGAMENTO NO PERÍODO DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE - FATO QUE NÃO AFASTA A 
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Nos termos do 
disposto no art. 37, inciso II, da CF, inviável se torna a 
pretensão do requerente ao recebimento do valor da 
remuneração durante o período em que se encontrava em 
licença médica, por se tratar de cargo de livre nomeação e 
exoneração. (TJ-MG - AC: 10024089428858002 MG , Relator: 
Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/01/2014, 
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
07/02/2014, undefined)

Não restou configurado do exame dos autos nenhum 

cometimento de ato ilícito por parte do Apelado. Tornando-se evidente não 

prosperar as alegações trazidas pela parte Apelante, pois incabível no caso em 

tela a reparação relativa aos danos morais.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos 
expostos acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo incólume 
a sentença recorrida.

É o voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, 
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos 
Santos, a Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza 
convocada para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e 
o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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