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ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0000036-88.2016.815.0551
Origem : Comarca de Remígio
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Município de Remígio
Advogados : João Barboza Meira Júnior – OAB/PB nº 11.823, Vinícius José Carneiro 

Barreto – OAB/PB nº 15.564 e outros
Apelado : Armando José de Lima Júnior
Advogado     : João Rafael de Souto Delfino – OAB/PB nº 20.608

APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. RECOLHIMENTO DO FUNDO
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  -  FGTS.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  CARGO  COMISSIONADO.
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO. VERBA  DE  CARÁTER
CELETISTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DO  DECISUM.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Aos ocupantes de cargos comissionados, aplicam-se as
regras  do  art.  39,  §3º,  da  Constituição  Federal  que
reconhece aos servidores ocupantes de cargo público os
direitos previstos no art. 7º, do mesmo diploma legal.

-  Tendo em vista a natureza do vínculo jurídico existente
entre o servidor comissionado e a Administração, afasta-
se o direito ao recebimento das verbas de caráter celetistas



não estendidas aos servidores públicos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de

Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso apelatório.

Armando José de Lima Júnior ajuizou a presente  Ação
Ordinária  de  Cobrança  c/c  Indenização  por  Dano  Moral, em  face  do  Município  de
Remígio, sob a alegação de ter exercido, durante fevereiro de 2011 até 15 de novembro de
2015,  o  cargo de  Assessor  de  Divisão I,  sem contudo  ter  sido recolhido,  durante  este
período,  o  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  bem  como  pleiteia  ser
indenizado pelos danos morais suportados.

O Município de Remígio, apesar de devidamente citado,
não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 24.

Às fls. 35/39, a Juíza a quo julgou procedente, em parte, a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ISTO POSTO,  mais dos autos conta e aos princípios de
Direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, condenando o réu:
I)  no  pagamento  do  valor  correspondente  ao  FGTS,  do
período de fevereiro de 2011 a novembro de 2012, cujos
valores deverão ser apurados em liquidação de sentença,
com incidência da contribuição previdenciária nos moldes
legais, acrescidos de juros de mora desde a citação, à razão
de  0,5%  (meio  por  cento)  até  29/06/2009  (para  relações
jurídicas não tributárias), por força do artigo 1º-F, da Lei nº
9.494/97, em sua redação original, conferida pela Medida
Provisória n. 2.180-35/2013, e a partir de 30/06/2009, com
incidência dos índices aplicados à caderneta de poupança,
por força da redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, cuja
declaração  de  inconstitucionalidade  somente  atingiu  o



mecanismo de correção monetária, bem omo de correção
monetária,  já  que  não  comprovada  a  existência  de
disposição específica em lei, pelo índice IPCA, desde cada
vencimento;
II) em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 3º, I, do CPC, incluindo juros e correção monetária,
nos termos acima dispostos.

Inconformada,  a parte promovida  interpôs APELAÇÃO,
fls. 43/50, aduzindo, em síntese, que o promovente não possui direitos inerentes e típicos
de celetistas, não fazendo jus, portanto, as verbas peculiares, como FGTS, multa respectiva,
entre outras. Alega, outrossim, que o cargo ocupado pelo autor era comissionado, ou seja,
de livre nomeação e exoneração. Por fim, aduz que, na remota hipótese de ser mantida a
sentença, deve-se observar o marco inicial para a contagem dos juros moratórios, assim
como a Lei Municipal nº 612/2002, que prevê o pagamento das obrigações de pequeno
valor.  

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  54/60,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,  tendo-se  em
vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão, por seus
representantes, deva intervir como fiscal da ordem jurídica; consubstanciado, ainda, no
art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate  da  contenda  exige  saber  se  Armando José  de
Lima Júnior, servidor admitido pelo  Município de Remígio, faz jus ao recolhimento  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Destaque-se, de imediato, que se aplicam aos servidores



ocupantes de cargos comissionados as regras do art. 39, §3º, da Constituição Federal, que
reconhece aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.  7º,  do mesmo
diploma legal.

Nesse sentido, precedente deste Sodalício:

COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL
EXONERADO.  CARGO  COMISSIONADO.  RETENÇÃO
DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO À
PERCEPÇÃO  DAS  VERBAS.  CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  DESPROVIMENTO  DO
APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 
-  Aos comissionados, aplicam-se as regras do art. 39, §3º,
da  Constituição  Federal,  que  reconhece  aos  servidores
ocupantes  de  cargo  público  o  disposto  no  art.  7º,  IV
(salário  mínimo),  VIII  (décimo  terceiro  salário),  XVII
(férias), entre outros.
- É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo
ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do
cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X, da Carta
Magna, considerado ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada.
-  Se  encontrando  a  Recorrida  exonerada,  razão  não  há
para se reformar o julgado no que se refere a percepção
das férias e do terço respectivo, por ser indiscutível esse
direito,  ante  a  impossibilidade  de  gozo  e  recebimento
futuros. (TJPB, ROAC nº 0000333-16.2013.815.1161, Rel. Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado para  substituir  o
Des. Leandro dos Santos, J. 05/07/2016) - sublinhei. 

Analisando a documentação encartada aos autos, verifico
que  o  promovente  exerceu  cargo  em  comissão no  Município  de  Remígio,  sob  o
permissivo legal contido no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal, conforme se vê da
Portaria  de  Nomeação  e  Exoneração  acostada  aos  autos,  fls.  15/16,  bem  como  dos
demonstrativos de pagamento, fls. 17/20, porquanto o vínculo jurídico estabelecido entre o
servidor e a Administração é de natureza estatutária, não havendo, assim, que se falar em



nulidade contratual, e, portanto, na percepção das verbas de índole celetista,   na hipótese,
o pagamento   do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença deve ser
reformada,  pois,  diante  da  natureza  do  vínculo  jurídico  estabelecido  entre  as  partes,
impossível  determinar que o  Município  de  Remígio  recolha o  Fundo de Garantia  por
Tempo de Serviço perseguido pela parte autora.

Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  pela  parte
promovente, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), contudo, em razão do benefício
da justiça gratuita deferido em seu favor, fl. 22, suspendo a exigibilidade nos termos do
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador Romero Marcelo
da  Fonseca  Oliveira,  com  voto.  Participaram,  ainda,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente a Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator


