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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE
CARGO  COMISSIONADO.  DIREITO  À
REMUNERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
DO  ADIMPLEMENTO  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ÔNUS  QUE  LHE
INCUMBIA.  ART.  373,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS APELOS.

- É direito de todo servidor público perceber seu salário pelo
exercício do cargo comissionado desempenhado, nos termos
do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato abusivo e
ilegal qualquer tipo de retenção injustificada.

-  Levando-se  em  conta que  a  alegação  de  pagamento  de
verbas  trabalhistas  representa  fato  extintivo  de  direito,
compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a
presunção de veracidade existente em favor dos servidores,
que  buscam o recebimento  das  verbas  salariais  não pagas.
Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

- Não logrando êxito, a Fazenda Municipal, em comprovar a
sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da
verba  salarial  a  que  faz  jus o  servidor.  Precedentes  desta
Corte de Justiça.

- A simples  alegação de ausência de pagamento de salário
não é suficiente para caracterizar o dano moral, haja vista a
não comprovação de que a parte sofrera ofensa psicológica
capaz de provocar abalo no meio social e na sua reputação.

VISTOS.



Trata-se de Apelações Cíveis, a primeira interposta pela autora, Elenice Julião
da Silva (fls. 82/85), e a segunda pelo Município de Damião (fls. 90/98), ambas desafiando a
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Barra de Santa Rosa, que, nos autos
da  Ação  Ordinária  de  Cobrança,  movida  pela  primeira  apelante,  julgou  parcialmente
procedente o pleito  autoral  para condenar a edilidade municipal  a pagar à promovente os
salários  correspondentes  aos  meses  de  setembro,  outubro  e  novembro  de  2012,  com  os
acréscimos legais.

Em suas razões, a autora alegou que a sentença deve ser reformada porque
deixou de condenar a parte ré no pedido de pagamento do FGTS e o consequente reflexo da
multa sobre oi seu valor, correspondente a 40%, além da indenização por danos morais.

Igualmente Irresignado, o Ente Municipal defendeu que a relação contratual
obtida entre as partes não tinha o condão de criar vínculo de estabilidade, nem muito menos
direito  a  obter  verbas  trabalhistas,  pois  a  autora  fora  contratada  para  desempenhar  cargo
comissionado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação nas
verbas trabalhistas pleiteadas.

Após  a  regular  intimação  das  partes  para  contrarrazoarem  os  recursos,  o
Município de Damião manifestou-se nos autos, afirmando não ter mais nada a acrescentar
além do recurso de apelação (fl. 104). A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls.
111/114.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
de ambos os recursos (fls. 119/124).

É o breve relatório.

DECIDO.

A autora  ingressou  com a  presente  demanda  alegando  que  fora  contratada
irregularmente  em 01/07/2005  para  exercer  o  cargo  de  “Diretor  de  Departamento”,  com
lotação na Secretaria de Administração do Município de Damião-PB; apesar de exercer o seu
labor regularmente, teve o pagamento de seu salário suspenso desde o mês de setembro de
2012, sem qualquer justificativa por parte do promovido.

Logo,  segundo  a  exordial,  em  se  tratando  de  contrato  de  trabalho  nulo,
acreditava que tinha direito a receber as verbas trabalhistas retidas (setembro a novembro de
2012), incluindo o FGTS e a multa de 50% (cinquenta por cento) prevista na CLT, além do
dano moral. 

A  sentença  registrou  que  a  promovente  exerceu  o  cargo  comissionado de
Diretor  de  Departamento,  com  lotação  na  Secretaria  de  Administração  do  município
demandado, no período de julho de 2005 a novembro de 2012.

De fato, analisando toda a documentação comprobatória anexada ao processo,
especialmente as Portarias de Nomeação n. 056-A/2005 e 031/2009 (fls. 12/13), além dos
contracheques às fls. 13/63, todos demonstram claramente que a promovente sempre exerceu
cargo  comissionado,  caracterizando,  por  conseguinte,  vínculo  de  trabalho  jurídico-
administrativo.



Em razão disto, não tem nenhuma sustentação jurídica o argumento da primeira
apelante, autora da ação, de que tem direito a receber a verba de natureza fundiária (FGTS).

Da  mesma  forma,  as  razões  do  recurso  do  segundo  apelante  são
incompreensíveis, porquanto, resume-se a defender que a relação contratual obtida entre as
partes não tinha o condão de criar vínculo de estabilidade, nem muito menos direito a obter
verbas trabalhistas, ou seja, exatamente como decidiu a sentença.

Em relação ao cargo comissionado, ressalte-se que a Carta Magna prevê no
inciso II, do artigo 37, a possibilidade de nomeação de pessoal para cargo em comissão sem
certame público. Essas hipóteses realmente não geram nenhum vínculo de estabilidade ou
efetividade entre o servidor e a Administração, que pode, a qualquer momento, por juízo de
conveniência  e  oportunidade,  exonerá-lo  em  prol  de  melhor  atender  aos  interesses  da
coletividade. 

Contudo,  a  despeito  da  precariedade  do cargo, isto  não quer dizer que o
vínculo empregatício não deva gerar efeitos.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FGTS.  MUNICÍPIO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
Continuidade  da  prestação  do  serviço  após  o  término  do
contrato. Não realização de concurso público. Contrato nulo
por afronta ao artigo 37, II, c. F. Depósito do FGTS devido.
Inteligência do art.  19-a da Lei nº 8.036-90. Férias,  terço
constitucional  e  13º  salários  devidos.  Impossibilidade  de
enriquecimento  sem  causa.  Reforma  da  sentença.
Procedência  em  parte.  Provimento  parcial.  É  devido  o
depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato  de  trabalho  seja  declarado  nulo  nas  hipóteses
previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário. (art. 19-a da Lei nº 8.036-90).
Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público,
após  a  CF/1988,  sem  prévia  aprovação  em  concurso
público,  encontra  óbice  no  respectivo  art.  37,  II  e  §2º,
somente  lhe  conferindo  direito  ao  pagamento  da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo,
e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Enunciado
nº  363  TST,  revisado  pela  ra  nº  121/03,  DJ  19.11.03,
republicado DJ 25.11.03).  Faz jus  o apelante  aos  valores
referentes ao FGTS que não foram depositados em sua conta
vinculada,  durante  todo  o  período  laborado.  Ainda,  aos
valores  referentes  ao  pagamento  das  parcelas  salariais
basilares,  tais  como a remuneração pelos dias de serviço
prestado,  férias,  o  terço  constitucional  e  décimo terceiro
salários, assim como seus proporcionais, tudo para evitar o
enriquecimento sem causa do município, que se beneficiou
com  o  trabalho  do  recorrente.  (TJPB;  AC
200.2011.009.234-9/001;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.



Manoel  Soares  Monteiro;  DJPB  28/02/2012;  Pág.  12)
(grifou-se)

AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  VERBAS  TRABALHISTAS.
APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
Inadimplemento das verbas remuneratórias  pela edilidade.
Contrato  de  trabalho  nulo.  Irrelevância.  Condenação.
Desprovimento da apelação cível.  Não obstante a nulidade
do contrato de trabalho tem, o poder público, a obrigação
de remunerar aqueles que de boa-fé trabalharam, sob pena
de  manifesta  afronta  aos  direitos  sociais  garantidos  pela
constituição. (TJPB;  AC 047.2009.000279-2/001;  Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 24/02/2012; Pág. ) (grifou-se)

Esse entendimento, inclusive, é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, in
verbis: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.  DIREITOS SOCIAIS
PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO.  EXTENSÃO  AO
SERVIDOR  CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Conforme  a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores
contratados em caráter temporário têm direito à extensão
de direitos sociais constantes do art.  7º do Magno Texto,
nos  moldes  do  inciso  IX do art.  37  da  Carta  Magna.  2.
Agravo regimental desprovido. (grifou-se)
(ARE  663104  AgR,  Relator(a):   Min.  AYRES  BRITTO,
Segunda  Turma,  julgado  em  28/02/2012,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-
03-2012) grifou-se 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
CONTRATADO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  EM  CARÁTER
EMERGENCIAL.  CONTRATO  PRORROGADO
SUCESSIVAMENTE.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO
DEVIDO.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA
PROVIMENTO.
(AI  837352  AgR,  Relator(a):   Min.  CÁRMEN  LÚCIA,
Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG
25-05-2011  PUBLIC  26-05-2011  EMENT  VOL-02530-03
PP-00553) 

Portanto,  é  imperioso  destacar  que  o  recebimento  da  retribuição  pecuniária
pelo  trabalho  prestado  à  Administração  configura  direito  dos  servidores  (lato  sensu),
assegurado constitucionalmente (art. 7.º), uma vez que não se admite a prestação de serviço
gratuito.



Ademais, o não pagamento da parcela remuneratória devida configurar-se-ia
locupletamento  ilícito  por  parte  do  Município,  sendo  certo  que  o  servidor  público
comissionado,  como todo trabalhador,  tem direitos  assegurados,  dentre  eles  a  garantia  da
remuneração devida.

Vejamos o posicionamento deste Sodalício:

PROCESSUAL  CÍVEL.  Preliminar  de  incompetência  do
Juízo. Servidor Público estatutário. Competência da Justiça
Comum. Não modificação pela  EC 45/2004.  Aplicação da
Súmula  137,  do  STJ.  Interpretação  do  art.  114,  I,  CF/88
suspensa pelo STF (ADI 3.395-6). Rejeição. Tendo o Pleno
do STF referendado a liminar anteriormente concedida na
ADI nº  3.395,  permanecem sob a  competência  da  Justiça
Estadual  as  ações  decorrentes  de  servidores  públicos
estatutários,  aplicando-se  a  Súmula  nº  137,  do  Superior
Tribunal  de  Justiça:  “Compete  à  Justiça  comum estadual
processar  e  julgar  ação  de  servidor  público  municipal,
pleiteando  direitos  relativos  ao  vínculo  estatutário.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor
público municipal.  Salários e gratificação natalina. Falta
de pagamento.  Presunção de veracidade não elidida  pela
Municipalidade.  Verbas devidas. Desprovimento do apelo.
Manutenção  da  sentença.  Haja  vista  que  a  alegação  de
pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo
de direito, compete ao empregador produzir provas capazes
de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos
servidores, que buscam o recebimento das verbas salariais
não pagas.1 (grifo nosso).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ―  PRELIMINAR  ―
INÉPCIA  DA  INICIAL  ―  REJEIÇÃO  ―  SERVIDORA
PUBLICA  ―  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS  PELO
MUNICÍPIO  ―  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
ILEGALIDADE  ―  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE  ―  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA  ―  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1)  A  retenção  de  vencimento  configura  ato
ilegal, violador de direito líquido e certo de servidor público
municipal.  2)  O  Poder  Público  tem  a  obrigação
constitucional  de  remunerar  seus  servidores,  ativos  e
inativos,  com  estipêndios  nunca  inferiores  ao  salário-
mínimo nacional unificado. 3) Incumbe à parte diligenciar
a juntada de prova, quando a mesma se encontra em seus
próprios arquivos. 2  

1(TJPB. Processo n. 019.2005.000306-0/001. 1ª Câmara Cível. Rel. Manoel Soares Monteiro. Julg.
20/07/2006. DJ. 25/07/2006).

2 (AC nº 023.2004.000510-2/001 –  Rel. Des. Manoel Paulino da Luz. Pub. em 02/03/2007).



Assim, havendo força de trabalho despendida, nada mais justo que compensá-
la,  por ser  o direito  à  contraprestação tutelado constitucionalmente,  bem como as demais
vantagens autorizadas por lei.

Além  do  mais,  em  nenhum  momento  o  ente  promovido,  detentor  dos
documentos públicos, demonstrou o pagamento das verbas requeridas, não evidenciando fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, segundo expõe o art. 373, II, do
Código de Processo Civil. 

No tocante aos danos morais alegados pela autora/apelante, também deve ser
rechaçado, uma vez que não restou comprovada nos autos que a ausência de pagamento dos
três  meses  de  salário  foi  capaz  de  provocar  abalo  no  meio  social  e  na  reputação  do
promovente/apelante. Ademais, não se encontram presentes os demais elementos necessários
à caracterização do dano, quais sejam, o resultado danoso à moral e o nexo causal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se todos
os termos da sentença.

P. I.  

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de março de 2018.

Desembargador José Ricardo Porto
                             RELATOR
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