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Fundação Estatal Saúde da Família

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS,n.o29, da Reunião Ordinária

de nO22 de 08 de dezembro de 2010.

Aprova o Parecer AJURlMB-22/2010
referente ao tratamento jurídico dado às
parcelas rescisórias dos empregados de
confiança da Fundação Estatal Saúde da
Família

o Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 111 do art. 9.° do Estatuto, resolve:

Art. 1.° - Aprovar o Parecer AJUR/MB-22/2010 referente ao tratamento jurídico dado

às parcelas rescisórias dos empregados de confiança da Fundação Estatal Saúde da

Família.

Art. 2°. O referido Parecer segue anexo a esta Deliberação.

Salvador/BA, 08 de dezembro de 2010 .

Hêider Aurélio Pif'J

DiretorGe'( dlfFundação

l

. ia Carlos Silva Magalhães Neto

Presidentedo conselhonr da Fundação

/i /



Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.o 29, da Reunião Ordinária de nO

22 de 08 de dezembro de 2010.

Anexo I - Parecer AJURlMB-22/2010 referente
ao tratamento jurídico dado às parcelas
rescisórias dos empregados de confiança da
Fundação Estatal Saúde da Família

PROCESSOS N° 090505/2010 E 090609/2010

PARECER N° MB22/2010

DEMANDANTES: DIGETS/COGET

ASSUNTO: EMPREGADO PÚBLICO DE COMISSÃO E EMPREGADO PÚBLICO

DE CONFIANÇA

DATA: 06/12/2010

1 - UMA MANIFESTAÇÃO PREAMBULAR.

Prefacialmente, antes de abordar o meritum causae das demandas

propostas, justifica-se que, na presente ocasião, foram reunidos os processos n.o

090505/2010 e n.o 090609/2010, por conta da afinidade de objetos verificada,

possibilitando resposta em único documento. Só e tão-somente só.

2 - DO RELATO DAS DEMANDAS.

Pelas Cl's n.o 044/2010 e n.o 239/2010, respectivame te, DIGETS e

COGET indagam à AJUR sobre diversas questões inerentes ao e regado púb'
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a) direitos trabalhistas dos empregados públicos de comissão,

considerando regime de trabalho, possibilidade de compensação

de horários e rescisão contratual;

b) alteração contratual, redução remuneratória, forma de registro

desses acontecimentos nas CTPS's devidas;

c) gratificações pagas e respectiva possibilidade de incorporação, no

caso dos empregados concursados em exercício de empregos de

confiança.

3 - DO MÉRITO DA QUESTÃO.

3.1. Da Introdução

No enfrentamento das demandas apresentadas, cumpre que se refira, a

priori, ao gênero "trabalhador", dotado, por sua vez, de diferentes espécies, dentre as

quais, o "servidor público", que, a seu turno, subdivide-se, até chegar à subespécie

dos empregados públicos. No interior desta, encontram-se empregados públicos

efetivos e empregados públicos de comissão.

Nessa medida, de acordo com autorizada doutrina, são empregados

públicos os que mantêm relação de emprego com o Estado, sendo efetivos os

contratados pós aprovação em concurso público e de comissão, os que se vinculam a

empregos sem concurso, mediante livre investidura e exoneração, com base em

especial fidúcia do administrador público.

Um e outro, por serem empregados públicos, suportam subsunção ao

chamado regime administrativo, o que significa dizer que, não obstante sujeitos ao

regime celetista, este, em dadas situações e em intensidade modulável, sucumbe,

cedend~ lugar ao r~g~me publicista, que passa a incidir nessas relaçõ~sfrídicas, a

bem do Interesse publico. / I

3.2. - Do empregado público de comissão

E, desse

comissão, para dizê-Ia

público



jurisprudência, isto, porque lhe falta disciplina normativa específica. Delineia-se,

contudo, incipiente quadro de sistematização da matéria, quadro esse, que,

concessa máxima vênia, já autoriza certas posturas e asserções.

Senão vejamos.

i~~mi$$ãoj$uip~iitt:(im;:;:il~gjmi~.ii~\li;FlII"aplicando-se-Ihes a CLT, mas, não, de forma

típica e autêntica, já que, por incompatível, a acessibilidade facilitada inibe a

incidência de certas tutelas trabalhistas. Nessa medida, os empregados públicos de

comissão não recebem do Direito do Trabalho a mesma proteção que os empregados

públicos efetivos, pois a derrogação desse ramo jurídico é mais intensa para os

primeiros empregados citados. Unicuique suum tribuere.1

muito embora sujeitos à regra geral

do art. 7.°, XIII, eles não usufruem do regime de horas extras, sendo-lhes facultada

eventual compensação de horários, de forma individual, como permite o teor da

Súmula 85, do TST, incisos I e 11.Ad litteram:

COMPENSAÇÃO DE JORNADA.

I - A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo

individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva.

II - O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se

houver norma coletiva em sentido contrário.

Na mesma sorte, os empregados públicos de comissão não podem

suportar certas como, por exemplo, uma redução

remuneratória para a função que exercem, podendo, contudo, S ortar outras,

inclusive, in pejus2, por conta dos laços de confiança

administrador público (transferência unilateral, por exemplo).

igestum, brocardo esse q
preconizada por Aristó
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E, nessa vereda, tem-se que, no caso dos empregados que foram

exonerados de determinado emprego de confiança e ato contínuo nomeados para '",.

outro, não há que se falar em alteração dos respectivos contratos de emprego, senão,

cessação de um contrato e celebração de outro, sucessivamente, com as mesmas

partes. E não se diga tratar-se de rescisão fraudulenta3, porque, concessa máxima

vênia, salvo engano, tal é construção trabalhista celetista derrogada na espécie,

pelas normas de Direito Público, que autorizam nomeação e exoneração ad nutum4
.

A teor da legítima discricionariedade administrativa, essas empregadas,

de patente confiança do Administrador da FESF - SUS, foram afastadas das funções

de certos empregos de comissão, para o desempenho das funções de outros, de igual

natureza, independentemente dos ganhos correspondentes, de modo a vislumbrar-se

uma sucessão de vínculos, já que não cabe falar, tecnicamente, em rebaixamento,

reaproveitamento, ou readaptação, por exemplo. As respectivas CTPS's devem,

assim, ser anotadas, inclusive, com reflexo, no cômputo do período aquisitivo de

férias. Simplesmente.

Finalmente,

if~~(~:!mi$$ã~~,pela modalidade de exoneração a que se submetem, eles perdem jus

ao aviso prévio, à multa fundiária de 40% e ao benefício do Seguro-Desemprego.

Em que pesem as divergências, é nesse sentido que está se firmando e

hodierna jurisprudência do TST. lIustrativamente:

RECURSO DE REVISTA. CARGO EM COMISSÃO. ENTE PÚBLICO.

CONTRATAÇÃO A TíTULO PRECÁRIO. VALORES RELATIVOS A

AVISO PRÉVIO, MULTA DE 40% DO FGTS E SEGURO-

DESEMPREGO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando da

ocupação de cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e

exoneração, não há de se falar em pagamento de valores relativos a

aviso prévio, multa de 40% do FGTS e Seguro Dese ego, ainda que o
,/1

4



5

Município adote o regime celetista como regime jurídico aplicável às

relações de trabalho estabelecidas pelo referido ente público, pois os

cargos em questão possuem natureza administrativa, tratando-se de

contratação a título precário, sendo esse entendimento predominante no

âmbito desta Corte. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e não

provido (RR 52200-32.2008.5.15.0140, ReI. Min. Maria de Assis

Calsing, 4.3 Turma, DEJT 06/08/2010).

NÚMERO ÚNICO PROC: RR - 396/2002-026-09-00

PUBLICAÇÃO: DJ - 08/02/2008

ACÓRDÃO

23 TURMA

RECURSO DE REVISTA. CARGO EM COMISSÃO CONTRATAÇÃO

PELO REGIME CELETISTA FGTS E MULTA DE 40%.

A Carta Política, no art. 37, inciso 11,parte final, autoriza as nomeações

para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e

exoneração. Nesses termos, a contratação de servidor, pela

Administração Pública, para o exercício de função comissionada, não

gera vínculo de emprego entre eles, mas sim uma situação diferenciada,

com possibilidade de dispensa ad nutum, mesmo que o regime jurídico

adotado pelo Ente Público seja o celetista, como na hipótese dos autos.

Não há cabimento, dada a precariedade e previsibilidade da dispensa

dos ocupantes de cargos em comissão, falar-se em qualquer tipo de

compensação decorrente da despedida, tal como a multa de 40% do

FGTS, que deve ser excluída da condenação.

De outra parte, em relação aos depósitos do FGTS, nada há a reparar a

decisão recorrida, eis que, mesmo o trabalhador contratado para ocupar

cargo em comissão, em Unidade da Federação ~e adota regime

jurídico único celetista, deve ter direito a esses deppfutbs, o qual decor

da simples existência do fato~all:\.e , conclu~.ã'Ó)~irada na
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Provisória nO 2.164-41/2001, que reconhece o direito ao FGTS ao

trabalhador, mesmo na hipótese de ser nulo o contrato por não

observância da admissão mediante concurso público. conforme

determina o art. 37. inciso II e §2°. da Constituição Federal.

Recurso de revista parcialmente provido.

Vistos. relatados e discutidos estes autos do Recurso de Revista nO

TST-RR-396/2002-026-09-00.9. em que é Recorrente MUNiCíPIO DE

CRUZ MACHADO e Recorrido TEODORO BUSCH.

Traz-se ainda a colação o Recurso de Revista nOs759/2005-081-15-00.8.

apreciados pelo TST, dos quais destaco a ementa:

"RECURSO DE REVISTA - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E

EXONERAÇÃO - DEPÓSITOS DE FGTS -INCOMPATIBILIDADE

1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem por finalidade

prover o trabalhador desempregado de fundos, para que enfrente o
período de inatividade, ocasionado pela inesperada dispensa, até que

obtenha nova colocação e volte a auferir rendimentos.

2. Por outro lado, a teor do art. 37, li, da CF, os ocupantes de cargos

de livre nomeação e exoneração possuem com a Administração

Pública uma relação de natureza administrativa, caracterizada pela

transitoriedade e previsibilidade de dispensa ad nutum, em face da

confiança entre o administrador público e o contratado, incompatível,

portanto, com o princípio da continuidade da relação de emprego

inserto no art. 7Q, I, da CF (relação de emprego protegida contra

despedidas arbitrárias ou sem justa causa) que justifique o
pagamento de indenização compensatória em caso de rompimento

imotivado do vínculo empregatício.



,\

depósitos de FGTS, visto que estes se destinam a
trabalhador surpreendido com a inesperada dispensa.

revista desprovido".

amparar o
Recurso de

Registrou, também, o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDENIZAÇÃO

COMPENSATÓRIA PAGA PELOS COFRESPÚBLICOS POR OCASIÃO DA

EXONERAÇÃO OU DISPENSA DE QUEM, SEM OUTRO VíNCULO COM O
SERVIÇO PÚBLICO, SEJA OCUPANTE DE FUNÇÃO OU CARGO EM

COMISSÃO DE LIVRE EXONERAÇÃO, ART. 287 DA CONSTITUIÇÃO DO

ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A nomeação para os cargos em comissão

é feita sob a cfáusula expressa de livre exoneração. A disposição que

prevê o pagamento pelos cofres públicos de indenização

compensatória aos ocupantes de cargos em comissão, sem outro

vínculo com o serviço público, por ocasião da exoneração ou

dispensa, restringe a possibilidade de livre exoneração, tal como

prevista no art. 37, 1/, combinado com o art. 25 da Constituição

Federal. 2. Ação direta julgada procedente para decfarar a

inconstitucionalidade e a conseqüente ineficácia do art. 287 da

Constituição do Estado de São Paulo, desde a sua promulgação.(ADI-

326/SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Paulo Brossard, DJ 19/09/97)
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Destaco ainda o pronunciamento do

Federal sobre o tema:

É importante frisar que diante a controvérsia nascida de decisões
divergentes sobre o tema, a antecedente interpretação da instituição não pode ser
considerada descabida, mas diante da consolidação da jurisprudência dos Tribunais
Superiores no sentido contrário, qual seja, de ser indevidas as indenizações
compensatórias pela despedida imotivada, penso que deve a instituição adotar o
entendimento hoje majoritário no TST.



DECISÃO TCDF N° 4108

o Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a
instrução e o parecer do Ministério Público, decidiu: I - tomar
conhecimento dos resultados da auditoria e dos documentos
colhidos na realização do trabalho, conforme determinado pela
alínea "e", item 1, da Decisão nO2.521/02; 11 - considerar: a)
sanadas as faltas de descontos do adiantamento de 13° salário
ocorridas em relação aos empregados elencados no parágrafo 36
de fi. 187, uma vez que os descontos das verbas devidas pelos
empregados da Terracap ocorreram em data oportuna,
solucionando a omissão verificada; b) ilegal o pagamento
por parte da Terracap das verbas indenizatórias
relativas ao aviso prévio, multa rescisória de 40%
sobre os depósitos de FGTS (art. 18, § 1°, da Lei nO
8.036/90 - redação dada pela Lei 9.491, de 09/09/97)
aos empregados comissionados não integrantes da
Tabela de Emprego Permanente e da contribuição
social de 10% ao Governo Federal por demissão
imotivada (LC nO 110/01), tendo em conta que o
emprego em comissão, de livre nomeação e
exoneração, após a edição da Constituição da
República de 1988 (art. 37, 11), é incompatível com a
dispensa nos moldes da legislação trabalhista, não
fazendo o seu ocupante jus às aludidas verbas
rescisórias, dispensado, excepcionalmente, o
ressarcimento das quantias pagas indevidamente,
dadas a boa-fé dos dirigentes da Empresa e dos
empregados beneficiados e a falta de
pronunciamento anterior da Corte sobre a matéria

Por oportuno, transcrevo ainda o seguinte aresto:

"EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO.
DIREITO ADMINISTRA TlVo. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA.
"EMPREGO EM COMISSÃO". POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE
DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO SEM O
ACRÉSCIMO DA MULTA DE 40%. MULTA ART. 477 INDEVIDA.
SEGURO-DESEMPREGO INDEVIDO, NÃO SE TRATANDO DE
DISPENSA IMOTlVADA. FÉRIAS EM DOBR COMPROVA0

P~GAMENTO, DEVI.D..A DE M..O.C!..Q~.S...'.M.PLE.n-' P l -A,[TA DE GO O.
FERIAS p~;'(. ~:A~M[j)EN~ÇA / TIDA, ANT
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'-
PRINCíPIO DO NON REFORMA TIO IN PEJUS. MULTA ART.467.
INDEVIDA. MULTA 40% DO FGTS. INDEVIDA. I. É razoável a
interpretação conferida ao §2° do art. 19 da Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Lex Legum, no sentido da possibilidade
de provimento de emprego comissionado ou de confiança. 1/. Sem
caráter por tempo indeterminado, eis demissível ad nutum , descabem o
disposto no art.477 e o seguro-desemprego, previsto para ocorrência de
emprego involuntário, nos moldes do regime celetista. 1/1.Ainda que de
caráter precário o contrato de trabalho, devido os depósitos
correspondentes ao liame de emprego. IV. Comprovado o pagamento
das férias, sem a comprovação de gozo efetivo, cabível a redução da
condenação, para o modo simples de quitação, afastando-se o
pagamento em dobro. V. Deferida férias em proporcionalidade menor do
que a devida, mantém-se a condenação, conforme o princípio do non
reformatio in pejus. V. Inaplica-se o disposto no art. 467 da CLT,
instaurada controvérsia sobre o pleito laboratício. VI. Não incide multa
rescisória de 40% sobre os haveres fundiários, não versando a hipótese
sobre extinção imotivada, decorrente de contrato por prazo
determinado. Apelo da Ré provido, em parte. Apelo da Autora
improvido."(Proc. TRT6a Reg. -RO-00765-2005-141-06-00-3- 2a Turma,
ReI. Juiz Ibrahim Alves Filho, julgado em 01/02/06, pub. DOE 16/02/06).

3.3 - Do empregado público de confiança.

No mais, ao lado do empregado público de comissão, existe o

empregado público de confiança, que difere do primeiro, posto ser o empregado

concursado, alçado do emprego de origem, para o exercício de função de confiança.

São, portanto, duas figuras que não se confundem e que suscitam tratamento

jurídico diferenciado - de um lado, o empregado público de comissão; de outro,

o empregado público de confiança.

O regramento legal do empregado de confiança não é divergente e tal

tipologia jurídica se encontra na CLT (art. 62, 11; art. 468, p.u.; art. 469, § 1.°; art. 499),

que lhes garante regime de trabalho celetista comum, jornada de 44 (quarenta e

quatro) horas, eventual direito a horas extras, exceto quando percebam gratificação

maior igual a 40% (quarenta por cento) do salário originai. seu~ individual d

emprego não pode ser alterado in pejus, se.ndO.c,erto que,;.pr.n . P,;'rnciaunilat ai

reversão ao emprego de origem são permitidas p~~ lei. /,/
~"',.- /
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No respeitante à incorporação de gratificações percebidas pelo exercício

da função de confiança, a Súmula 372, do Eg. TST, é auto-explicativa. Veja-se, pois:

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - SUPRESSÃO OU REDUÇÃO -

LIMITES.

I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo

empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo

efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da

estabilidade financeira.

II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não

pode o empregador reduzir o valor da gratificação. (Súmula 372, do Eg.

TST).

4 - DA CONCLUSÃO.

S.M.J., eis o parecer, que se submete à apreciação supe I

Salvador/BA, 06 de dezembro de 2010.



PARECER JURíDICO

PROCESSO N° 090505/2010 e 090609/2010.

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMíLIA (FESF) - ASSESSORIA JURíDICA

INTERESSADO: DIGETS/COGET

REF.: Empregado público de comissão e empregado público de confiança

PARECER N° AJURlMB-22/2010

DESPACHO

Aprovo as manifestações da advogada! consignadas no parecer n° AJUR

22/2010.

Envio o processo à Diretoria Geral para as devidas providências.

Salvador, 06 de dezembro de 2010.

AIL TON CARDOZO
Advogado Chefe

AJUR I FESF-SUS

\TW.iLO# ~JIUl-
Ja~aina-P~n~sCerqueira
Gerente de Atos e Contratos

AJUR-FESF-SUS/BA
OAB/BA 14.375

et-tffi.A ~IJ/J..
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