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ASSUNTO: 

AUTORIZAR A DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA DE 40% SOBRE O FGTS 
PARA OCUPANTES DE EMPREGOS EM COMISSÃO. 

I - Relatório/Justificativa: 

A Justiça do Trabalho tem proferido decisões não reconhecendo o direito ao empregado em 

comissão de receber a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS quando da dispensa 

imotivada, em razão da precariedade e transitoriedade do contrato de trabalho, considerando 

que o mesmo ocupa emprego em comissão, portanto, demissível ad nutum. Da mesma forma, a 

Prefeitura alertou a direção da emprea sobre o fato, no mesmo sentido. 

Desta feita, em consonância com o entendimento daquela Justiça Especializada, inexiste 

obrigatoriedade para o pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS aos 

empregados em comissão quando da dispensa imotivada, mister se faz a regulamentação desta 

matéria no âmbito da SPObras. 

11 - Proposta: 

Pelas razões acima mencionadas, propõe-se que a SPObras não efetue o pagamento da multa 

de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS quando da dispensa imotivada do empregado em 

comissão, devendo ser adotadas as providências para ciência desta decisão aos referidos 

empregados. 
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111 - Resolução: 

A Diretoria Executiva da São Paulo Obras, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, 

resolve: 

a) Autorizar a dispensa do pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o 

FGTS para ocupantes de emprego em comissão; 

b) Determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira e a Gerência de Recursos 

Humanos adotem as providências cabiveis para cumprimento desta Resolução, 

bem como cientifiquem os respectivos empregados. 
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PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

FAZENDA 

OFÍCIO SF/SUTEM/DECAP n° 51 /2017 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017. 

SPOBRAS I Presidência 

Prezado Senhor, 

Encaminhamos a manifestação da Assessoria Jurídica - ASJUR da Secretaria da 

Fazenda - SF, em continuidade às tratativas sobre o entendimento a respeito da (não) 

obrigatoriedade do pagamento de multa de 40% do FGTS na demissão de funcionários 

ocupantes de cargos de livre provimento. 

Nesta manifestação a ASJUR emite seu parecer e sugere que encaminhemos a 

questão para consulta da Procuradoria Geral do Município - PGM de modo a prover a 

unificação do entendimento no Município conforme o disposto nos arts. 6°, 14, inciso IV, e 

55, parágrafo único, do Decreto n° 57.263, de 29/08/2016. Contudo, recomenda que o 

encaminhamento se dê acompanhado das manifestações das empresas municipais sobre 

o tema. 

Desta forma, damos o conhecimento sobre o parecer da ASJUR e solicitamos 

informar qual o posicionamento adotado pela empresa com o encaminhamento do parecer 

da unidade jurídica, se disponível. 

Atenciosamente, 

A i_. 
MAURI:J;; 1 1HIRO MAKI 

Diretor do Departamento de Defesa de Capitais 
e Haveres do Município 

Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente 
VITOR LEVY CASTEX AL Y 
São Paulo Obras 
Praça do Patriarca, 96- 8° andar (Protocolo no_3° Andar) 
Centro - São Paulo/SP 

SF/SUTEM/DECAP/mam 
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PREFEITURA DO MUNICfPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

SF/ASJUR - Assessoria Jurídica 
Viaduto do Chá, 15, 12º andar - Bairro Sé- São Paulo/SP - CEP 01002-020 

Telefone: 3113-9533 

Parecer SF/ASJUR ｎ ｾ＠ 2198679 

Senhor Subsecretário 

J 

r 
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Cuida o presente de consulta realizada por DECAP quanto à obrigatoriedade de pagamento de multa de 40% 
do FGTS na demissão pelas empresas municipais de empregados ocupantes de empregos em comissão, bem 
como quanto à necessidade de aviso prévio. 

A presente questão foi originada de informação da São Paulo Urbanismo que encaminhou parecer jurídico 
(documento SEI! n° 1972851) da sua Gerência Jurídica apresentando d iversas decisões judiciais que 
reconhecem que a referida multa seria indevida, porém, também cita decisões favoráveis ao pagamento. Por 
fim, manifesta-se quanto a ser devido o depósito do FGTS e todos os outros direitos decorrentes das relações 
de trabalho sob o regime da CLT, exceto o pagamento da multa de 40% calculada sobre os depósitos do 
FGTS no curso do contrato de trabalho, já que se trata de empregados demissíveis ad nutum, de livre 
nomeação e demissão, sem necessidade de motivação para tanto. 

Considerando a relevância da matéria e a necessidade de uma diretriz única para as empresas municipais. o 
presente foi encaminhado a esta Assessoria para manifestação e avaliação quanto à necessidade de 
encaminhamento de consulta à Procuradoria Geral do Município. 

É a s íntese do necessário. 

Inicialmente deve-se ressaltar que será necessário encaminhar o presente para manifestação da Procuradoria 
Geral do Município, órgão competente para dar um entendimento uniforme para todas as empresas 
municipais, conforme o disposto nos arts. 6°, 14, inciso I V e 55, parágrafo único, do Decreto n° 57.263, de 
29/08/20 16, a saber: 

Art. 6° Os pareceres da Procuradoria Geral do Município, quando aprovados pelo Procurador Geral do 
Município e publicados na imprensa oficial, vinculam a Administração Pública Municipal. cujos órgãos e 
entidadesficam obrigados a dar-lhes fiel cumprimento. 

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Procurador Geral do Município ou pelo Coordenador Geral do 
Consultivo, mas não publicados na imprensa oficial, os pareceres da Procuradoria Geral do Município 
vinculam apenas os órgãos e entidades interessadas, a par/ir do momento em que deles tenham ciência. 

Art. 14. A Procuradoria Geral do Município tem as seguintes atribuições: 

(..) 

IV- uniformizar os entendimentos jurídicos das unidades jurídicas da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, prevenindo e dirimindo as controvérsias, afim de garantir a correta aplicação das leis, 
inclusive mediante a edição de súmulas administrativas; 



"\. ;:lt. 55. São vinculadas institucionalmente à Procuradoria Geral do Município. por meio da Coordenadoria 
ｾ ｇ･ｲ｡ｬ＠ do Consullivo, para .fins de atuação uniforme e coordenada: 

(..) 

Parágrafo único. Vinculam-se tecnicamente à Procuradoria Geral do Município, para fins de atuaçcio 
uniforme e coordenada, os órgãosjuridicos das entidades de direito privado integrantes da Administração 
Pública Municipal Jndire/a. 

Entretanto, conforme o disposto na Portaria Conjunta SNJ/ PG M n° 06/ 13 é necessária, previamente ao envio 
da consulta. manifestação da assessoria jurídica da pasta, assim passaremos a apresentar nossa op inião. 

Em nosso entendimento para que se possa responder à questão jurídica apresentada faz-se necessário analisar 
de forma ampla e geral a s ituação dos empregados em comissão das empresas municipais, o que nos 
obrigará, inclusive, a apontar outras questões jurídicas sobre esta c lasse de empregados. 

A primeira questão a ser apontada é a poss ibilidade das empresas esta ta is (sociedades de economia mista 
e empresas públicas) poderem contratar empregados em comissão sem a realização de concurso público. 

Podemos identificar três correntes doutrinárias e jurisprudenciais, a primeira entende ser 
inconstituc ional a contratação de empregados em comissão sem concurso, a segunda entende possíve l a 
contratação desde que haja previsão legal e a terceira admite a contratação com a aprovação dos órgãos da 
empresa nos termos das normas estatutárias da empresa. 

A primeira corrente se fundamenta na interpretação literal do art. 37, 11 e V da Constituição Federal, a 
saber: 

Art. 3 7. A administraçcio pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade. 
publicidade e eficiência e, também, ao seguime: fRedacfio dada oela Emenda Constitucional n° 19. de 
/998J (. . .) 

JJ- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redacão dada vela Emenda Constitucional n° 19. de 1 998) (. . .) 

' 

V - as.funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada 
vela Emenda Constitucional n° 19. de 1 998) 

Verifica-se que o art. 37, li dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de concurso 
público, excetuando apenas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, 
não exclu i os empregos em comissão. Também o art. 37, V não inclui os empregos em comissão, ao afirmar 
que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Logo, não 
haveria possibilidade constitucional para a ocupação de emprego público sem aprovação prévia em 
concurso público. 

Neste sentido é o entendimento de Lucas Rocha Furtado: 

Em algumas empresas estatais têm sido criados cargos de nível inferior ao de diretoria- em nivel de 
gerência- de livre nomeação. Esta prática não se coaduna com a regra constilucional do concurso público. 
A rigor, não pode haver cargo em comissão em empresa estatal que adote o regime da CLT O cargo em 
comissão é de natureza eminentemente administrativa e, em função do que dispõe a Constituição Federal 



(art. 1 7 3, § 1 ｾ＠ Il) , o regime jurídico a ser observado pelas estatais exploradoras de atividades ･ｭｰｲ･ｳ｡ｲ ｩ ｡ｩｳ ｾ＠
é o próprio das empresas privadas. Em relação ao emprego em comissão, a absoluta falta de previsão 
constitucional impede a adoção desse regime. Desse modo, ressaLvados os dirigentes - que são o 1(J 
presidente. diretores e membros dos conselhos de administração e fiscal -, que se regem pelas normas 
Direito Comercial, em especial peLa Lei no 6.404176, todos os que trabaLham em empresas estatais qu 
explorem atividades empresariais são empregados e se sujeitam à necessidade de prévia aprovação etn 
concurso público. (Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 215/ 216) 

No mesmo sentido é a opinião de Rogerio Neiva, qual seja: 

Portanto, um dos aspectos que implica reconhecimento da incompatibilidade do emprego em comissão 
com o ordenamento pátrio é a ausência de previsão constitucional expressa, associada à ide ia da 
legalidade administrativa. (...) 

Assim, admitindo-se o emprego em comissão, no caso das empresas estatais (empresas públicas e sociedades 
de economia mista), o governante poderia criar e preencher livremente tais empregos, sem necessidade de 
previsão legal. Ou seja, não dependeria de qualquer anuência do legislativo. 

Considerando tais premissas e admitindo-se o emprego em comissão, estariam abertas as portas à 
promiscuidade administrativa, pois, caso o chefe do Poder Executivo tenha a intenção de distribuir 
empregos entre militantes-partidários, sem submissão ao crivo do Poder legislativo, bastaria criar empregos 
em comissão no âmbito das empresas estatais. Segundo a presente tese jurídica. o emprego em comissão 
consiste em mecanismo que permite a prática indiscriminada de apadrinhamentos e guarda afinidade com 
características inerentes ao Estado Patrimonialista. (Direito e Processo do Trabalho aplicados à 
Administração Pública e Fazenda Pública. São Paulo: Método, 2012, p. 47148) 

Com este mesmo entendimento restritivo, o Ministério Público Estadual ingressou com ações civis públicas 
em face da Prodam e da São Paulo Turismo, sendo que em sua petição inicial da ação da Prodam argumenta 
que: 

Embora o artigo 169, § JO, inciso 11, da Carta da República não exija que os empregos públicos nas 
sociedades de economia mista e nas empresas públicas sejam criados por lei, a admissão de seus ocupantes 
deve se dar exclusivamente mediante prévia aprovação em concurso público, à luz do disposto no artigo 37, 
inciso li, da Magna Carta. (...) 

Com efeito, todos os ''empregos em comissão" ou "de livre provimento" da PRODAM- cuja escolha dos 
ocupantes é exclusiva atribuição do seu Presidente -, são ilegais e inconstitucionais. Violam a regra do 
concurso público também incidente para as empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Frise-se que somente os membros do Conselho de A dministração, do Conselho Fiscal e da Diretoria 
Executiva da demandada poderão não pertencer ao quadro permanente de pessoal, uma vez que não se 
submetem à regra do concurso público. (ACP n° 1010396-35.2015.8.26.0053) 

A ação em face da Prodam foi julgada pelo Tri bunal de Justiça nos seguintes termos, ressaltando que no 
momento pende embargos de declaração desta decisão a serem apreciados: 

Nestas circunstâncias, do conjunto probatório constante nos autos, conclui-se que o imperativo 
constitucional da prévia exigência de concurso público, como também as exceções dos cargos em comissão 
para junções de direção, chefia e assessoramento, aplicam-se integralmente às sociedades de economia 
mista, de sorte que a atual situação constante na P RODAM, consubstanciado no fato de que os 
"empregados em comissão" não podem subsistir na sociedade de economia mista, sobretudo sob o regime 
da CLT e recebendo dinheiro público por direitos que não lhes são pertinentes, encontra-se em clara 
desconjormidade ao texto constitucional. 



Sendo assim, em que pese o enlendimento do D. Juízo a quo, de rigor a reforma da r. sentença acolhendo, 
sim, a tutela jurisdicional pretendida pelo Ministério Público, para declarar nulas as contratações sem 

prévio concurso e decretar a dispensa do pessoal admitido em tais condições. 

A ação em face da São Paulo Turismo ainda não foi julgada, contudo teve tutela antecipada, confirmada pelo 
Tribunal de Justiça em sede de agravo, quanto à proibição da empresa admitir novas pessoas para os 
empregos em comissão, salvo para os membros dos Conselhos de Administração e Fisca l e Diretoria 
Executiva (ACP n° I 049059-87.20 14.8.26.0053) 

A segunda corrente admite a possibilidade de se interpretar que a disposição prevista para cargo público no 
art. 37, incisos I I e V, também se estenderia para os empregos públicos, ou seja. seria possível a contratação 
de empregado público em comissão sem concurso público para exercício das atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. Contudo, para esta corrente, se aplicaria também a necessidade de lei para a criação destes 
empregos públicos. 

Neste sentido Marco Aurélio Lustosa Caminha posiciona-se pela necess idade de lei para a criação dos 
empregos em comissão, nos seguintes termos: 

{. . .} as empresas públicas e sociedades de economia mista que desejarem ter cargos de confiança de livre 
nomeação e exoneração deverão adotar as providências para que os cargos pretendidos sejam antes 
criados por meio de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo da unidade da Federação de 
cuja administração indireta sejam integrantes. Caso essas mesmas empresas optem por criar seus cargos de 
confiança por meio de ato de sua direloria, ficam, contudo, obrigadas a somenle preencher ditos cargos com 
empregados já concursados. inregrantes do seu quadro de carreira. Com efeito. uma das duas exigências 
constitucionais deve ser atendida. pelo menos, ou seja, o Princípio da Acessibilidade aos Cargos e 
Empregos Públicos somente por meio de concurso público ou o Princípio do ConLrole Legislativo na criação 
de Cargos Públicos. (O Cargo de confiança do regime da CLT e a exigência constitucional do concurso 
público nas empresas públicas e sociedades de economia mista, In Síntese Trabalhista, Ano XVI, n° 187. p. 
27-3/ ,jan. 2005. Citação apresentada por Lucimar de Oliveira Gonçalves Evangelista. EMPREGO EM 
COMISSÃO NAS EMPRESAS PÚBLiCAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: 
CONSTITUCIONALiDADE. Monografia apresenLada no Instituto Brasiliense de Direito Público-IDP 

Ressa lte-se, também, acórdão prolatado pela 6° Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do 
Recurso de Rev ista 95600-42.2008.5. 10.0009 (Ação Civil Pública 00956-2008-009-1 0-00-0) que possui a 
seguinte ementa: 

"RECURSO DE REVISTA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. 
EMPREGO EM COMISSÃO. CRIAÇÃO AUTO!UZADA POR LEI. NECESSIDADE. A empresa reclamada é 
uma sociedade de economia mista, cuja criação, ao teor do art. 37. XIX, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela EC-1911998. depende de aulorização em lei específica. Por ser uma sociedade de 
economia misla, eslá sujeita ao regime jurídico próprio da iniciativa privada, inclusive quanlo aos direitos e 
obrigações trabalhistas (art. 173, § 1°, li, da Constituição Federal), encontrando-se seus empregados sob o 
regime da CLT, que não prevê. deforma específica e clara, entre as modalidades do contrato (art. 4-13), o 
'emprego em comissão'. A Constituição Federal, por sua vez, dispõe que 'a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e titulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração'" (art. 37, Il, da CF). A Conslituição 
da República faz expressa distinção entre cargo (regido pelo estatuto próprio de natureza administrativa) e 
emprego público (regido pelas regras gerais tipicas da iniciativa privada - CLT), mas exige a prévia 
aprovação em concurso para investidura em ambos e, ao fazer a ressalva, não menciona emprego em 
comissão, cogitando apenas de cargo público. Nesse contexto, percebe-se que não há, no direito positivo, 
previsão de emprego público em comissão, donde se conclui que se trata de uma criação das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, que o instituem em seus regulamentos, nos moldes dos cargos em 
comissão previstos na administração direta. A necessidade de haver espaço para que oulras pessoas, além 
dos empregados públicos stricto sensu, isto é, aqueles ocupantes de empregos permanentes, exerçam funções 



'-t 
de direção. chefia e assessoramento, uma vez que conclusão oposta imobilizaria as perspectivas gerenciais ･ Ｎ ｾ＠
a otimização das atividades próprias das sociedades de economia mista, é uma realidade. Não obstante, fi z
se necessário a observância de determinados requisitos, estes extraídos da própria Carta Magna, entre o 
quais o de que os empregos em comissão sejam criados por lei. O quadro .fático apresentado na decisão 
recorrida mostra que o emprego em comissão não foi criado por lei, o que demonstra a clara intenção d 
burlar a exigência de concurso público. Incidência da Súmula n. o 363 do TST Recurso de revista a que ·e dá 
provimento". 

Por fim, a terceira corrente, adotada pela Prefeitura e suas empresas até o momento, defende que as 
referidas normas constitucionais devem ser interpretadas sistematicamente, ou seja, devem ser interpretadas 
em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como por exemplo o art. 173, §I 0 , I L da Constituição 
Federal que d ispõe que a lei estabelecerá o estatuto juríd ico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subs id iárias que explorem atividade econômica de produção ou comercial ização de bens ou 
de prestação de serviços, que deverá dispor quanto a sua sujeição ao regime juríd ico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

Importante destacar, também, o disposto no art. 6 1, § 1°, IL, a da Constituição Federal que d ispõe sobre a 
iniciativa privativa do Presidente da Repúb lica em propor projeto de lei para a criação a criação de cargos 
púb licos no regime estatutário e dos empregos públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, 
não dispondo acerca desse requisito no que tange aos postos de traba lho no âmbito das empresas estatais. 
Desta forma, podemos entender que não prevê a criação de emprego público nas empresas estata is porque 
não é exigíve l le i para tal criação. 

Neste sentido é o entendimento de Lucimar de Oliveira Gonçalves Evangelista em monografia apresentada 
onde expõe, citando diversos autores, que este seria o entendimento adequado: 

Com efeito, ao analisarem os empregos em comissão nas empresas públicas e sociedades de economia mista, 
Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza afirmam, com base no art. 61, § 1°, I!, .,a" da Carta Magna, 
que para a criação desses postos de trabalho não há exigência de lei, ante a inexistência de norma 
constitucional, tampouco infraconstitucional que imponha esta instituição pela via legislativa. A 
Constituição Federal exige lei apenas para os postos da Administração Direta e das entidades de direito 
público. Desse modo, o silêncio no que tange as demais situações tem o propósito deliberado de exclui-/as 
da exigência ali consubstanciado. 

Concluem os autores, que se o legislador constituinte quisesse exigir lei para a criação desses empregos, 
teria feito referência às referidas entidades no dispositivo em apreço. Se não o fez é porque teve o intento de 
não submetê-las a mencionada exigência. 

( .. ) 

A exigência de lei para a criação dos empregos em comissão nas empresas estatais é não só inexistente, 
pelo fato da Constituição Federal dispor acerca desse requisito apenas para a criação dos postos de 
trabalho da Administração Direta e dos entes de direito público. como também impertinente, na medida em 
que essa exigência não se coaduna com a própria finalidade da organização empresarial dessas entidades, 
já que sua natureza privada tem o propósito de assegurar maior flexibilidade na gestão administrativa, 
precipuamente na gestão do seu pessoal. Caso fosse necessária lei para a criação desses postos de trabalho 
essa flexibilidade almejada ficaria comprometida em um dos seus aspectos mais sensíveis, que é a gestão 
dos seus recursos humanos. EMPREGO EM COMISSÃO NAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA: CONSTITUCIONALIDADE. Monografia apresentada no Instituto Brasiliense de 
Direito Público-IDP 

O mesmo entendimento já admitia o ilustre procurador mun icipal José Eduardo Martins Cardozo em texto 
apresentado há muitos anos: 



via, naturalmente, o mesmo não se pode dizer do emprego público. Estes não são propriamente 
ｾ ｾ＠ ades de competência criadas por lei. São feixes de atribuições funcionais criados por decisões internas 
\ essoa privada a que se integram, nos termos do que ocorre com as pessoas comuns do mundo privado. 

Claro, por conseguinte, que a exigência de lei não se impõe para a definição dos empregos de confiança em 
uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista. São as normas internas destas empresas 
estatais (estatuto, regimento ou outro ato firmado por órgão interno competente) que deverão fzxar não só o 
eventual plano de carreira dos seus servidores (no caso de existirem nos termos do admitido no ar1igo 461, 
parágrafo r. da CLT), mas como também o próprio número, denominação e atribuições destes empregos de 
confiança. 

Seria, aliás, absurdo imaginar-se por uma ilação incorreta extraída de exegese literal do inciso li do artigo 
37 da Constituição da República que deveria ser exigida a definição por lei da natureza jurídica de uma 
unidade de atribuições funcionais própria de pessoa privada e que não exige lei para a sua própria criação. 
Seria o prestigiar da irrazoabi/idade hermenêutica, apenas aceitável para quem não se encontra bem 
sintonizado com os postulados básicos que governam a matéria. 

[. . .} 

Fixa-se então a conclusão de que os cargos de direção e os empregos de confiança de empresas públicas e 
sociedades de economia mista não se submetem ao princípio do concurso público, enquadrando-se na 
exceção consagrada a este princípio no próprio inciso 11 do artigo 37 da nossa lei maior. A definição destes 
empregos de confiança se dará por atos internos dos órgãos competentes destas entidades estatais, não 
sendo de se exigir ato legislativo para tanto. (As empresas públicas e as sociedades de economia mista e o 
dever de realizar concursos públicos no Direito brasileiro. Em h!lps://jus.com.br/arligos/386/as-emvresas
publicas-e-as-sociedades-de-economia-mista-e-o-dever-de-realizar-concursos-publicos-no-direito
brasileiro. Acesso em I 5102120 17) 

Neste sentido é a decisão judicial que segue: 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. EMPREGO EM COMISSÃO CRJAÇÃO AUTORIZADA POR LEI 
ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. O art. 37, XIX, da Constituição Federal prevê a necessidade de lei 
especifica para a criação de Autarquias, mas o mesmo requisito não é exigido para a criação das 
Sociedades de Economia Mista. Portanto, se as Sociedades de Economia Mista não precisam ser criadas 
por lei específica, não é lógico que, para a criação de seus quadros de empregos, seja necessário tal 
requisito. No caso em tela, demonstrado nos autos que a criação dos referidos empregos em comissão 
observaram os requisitos exigidos. ou seja, foram estabelecidos no Plano de Cargos e Salários da CBTU. 
aprovado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, após anuência do Departamento de 
Coordenação e Controle das Empresas Estatais- DEST, não há falar em nulidade de contratação. (Processo 
TRT /0° Região n° 00950-2008-008-10-00-6 RO, 3n Turma. Relatora: Desembargadora Márcia Mazoni 
Cúrcio Ribeiro. Brasília, DEJT de 30.abr.20IO.) 

Im portante ressaltar que a criação das empresas estatais precisa ser autorizada por lei sendo que estas leis 
estabelecem, em regra, o regime de seus empregados, como por exemplo a Lei Municipal n° 15.056, de 8 de 
dezembro de 2009 que tratou da cisão da Emurb, originando a própria São Paulo Urbanismo e a São Paulo 
Obras onde estabeleceu em seu art. 5° que as novas empresas exercerão suas atividades com pessoal próprio, 
suje ito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Ressalte-se, ainda, que o art. 4°, §2° da 
mesma lei previu a possibilidade de criação de novas funções de chefia e assessoramento, resultante da cisão 
prevista nesta lei , nos termos dos respectivos estatutos, contudo previu como única condição que estas novas 
funções não poderiam ocasionar despesas adicionais com pessoal, ou seja, pode-se concluir que 
implicitamente reconheceu que a criação de empregos de chefia e assessoramento são efetivadas de acordo 
com seus estatutos. 



Passemos agora a enfrentar a questão principal que originou o presente expediente, qual seja, o pagam 

ou não da multa do FGTS para os empregos em comissão. 

Se o posicionamento fosse pelas duas primeiras correntes apresentadas, qual sejam, a ilegalidade do emprego 
em comissão ou a necessidade de criação do emprego em comissão por lei , evidentemente estaríamos diante 
de uma contratação nula, visto que no âmbito do Município até o momento entendemos possível a existência 
do emprego em comissão, bem como pela desnecessidade de lei para sua criação. Nestes casos, então, não 
seria devido o pagamento da multa do FGTS, conforme já decidiu o STF na decisão abaixo transcrita. 

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A 
da Lei n° 8.036190. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/ 90, o qual dispõe ser 
devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 
Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde 
que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, nos termos do art. 37, § Ｒｾ＠ da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador 
ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso 
extraordinário ao qual se nega provimento. RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relalor(a) p/ 
Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em !310612012 

Assim, considerando que nossos empregos em comissão são válidos e constitucionais, persiste a dúvida 
quanto ser devido ou não o pagamento da multa do FGTS quando da dispensa imotivada. Contudo, ao 
anal isarmos esta questão não podemos abandonar os nossos argumentos que fundamentam a nossa 
interpretação quanto aos empregos em comissão. 

Como bem apresentado pela manifestação da Gerência Jurídica da São Paulo Urbanismo a matéria é 
controversa na jurisprudência, embora tenha apresentado mais decisões contrárias ao pagamento. Ressalte-se 
que os julgados apresentados ou se referem à administração direta ou autárquica contratando pela CLT ou 
não menciona a entidade contratante, bem como, parte das decisões se fundamentam no vínculo 
administrativo da relação entre o poder público e o servidor, o que, em nosso entendimento até aqui 
apresentado, não existe na contratação do empregado em comissão pe la empresa estatal, visto se tratar de 
vínculo de emprego. 

Importante ressaltar, também, que o trecho apresentado da decisão do STF na manifestação da São Paulo 
Urbanismo se referiu a uma manifestação do Min. Joaquim Barbosa sobre uma questão que não se 
encontrava em julgamento, pois o que se julgava eram os efeitos do contrato nulo, ou seja, se incidiria ou não 
FGTS no contrato nulo, não se tratando de efeitos da demissão de empregado em comissão em empresa 
estatal com contrato juridicamente válido. Por fim, importante ressaltar que o Min. Joaquim Barbosa foi 
vencido no referido julgamento, cujo acórdão acima citamos. 

Apenas para reforçar esta controvérsia, apresento a seguir duas decisões do ano passado do TST antagônicas 
das duas subseções de dissídio indiv idual, iniciando pela decisão contrária: 



MBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N° I 3.015/201-1. 
RGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA . VERBAS RESCISÓRiAS PAGAMENTO. AVISO PRÉVIO. 
'bT4_ DE 40% SOBRE;_ O FGTS. lvfULTA PREVISTA NO ARTIGO 477, § Ｘｾ＠ DA CLT. 

POSSIBILiDADE. NAO CONHECIMENTO. 1. Ainda que contratados sob o regime celelisla, os 
o upanles de cargos de livre nomeação e exoneração. providos na forma do artigo 3 7. I I. da Consliluição 
Federal, não possuem garantias de permanência nem estão assislidos pela legislação trabalhista. de modo 
que não fazem jus ao pagamento de verbas rescisórias por ocasião da exoneração ad nu/um. Dessarle. não 
há falar em direito às multas de 40% do FGTS e do arligo 477, § Ｘｾ＠ da CLT, bem como ao aviso prévio. 
Precedentes desla egrégia SBDJJ. 2. Considerando, pois, que o v. acórdão turmário está em conformidade 
com a atual e iterativa jurisprudência desla co lenda Corte ｓｵｰ･ｲｩｯＱｾ＠ o conhecimenlo do recurso de embargos 
encontra óbice no arligo 894, §r. da CLT. 3. Recurso de embargos de que não se conhece. (TST EEDRR 
1-1183.2014.5.03.0013. DEJT 09112/20I6. Rei. Min. Jane Granzolo Torres da Silva) 

Na fundamentação da dec isão, cabe destacar o seguinte trecho: 

Conforme consignado no v. acórdão Jurmário, a reclamante foi admitida para exercer cargo em comissão. 
Referido cargo está previsto no artigo 37, 11, da ConstilUição Federal, in fine, que assim estabelece: "Ar/. 
37. A adminislração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
rederal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralidade, publicidade 
e eficiência e. também, ao seguinte: II a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e tílulos. de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego. na forma prevista em lei. ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração" (grifo nosso). Tal espécie de conlralação pelo Poder Público, 
segundo a literalidade do disposilivo citado, prescinde de concurso público; todavia, os ocupantes desses 
cargos não possuem garantias de permanência nem estão assistidos pela legislação trabalhista, pois, por 
sua própria natureza de confiança , são de livre nomeação e exoneração, de acordo com critério.\· de 
conveniência do administrador. Não há falar, portanto, em direito às multas de 40% do FGTS e do artigo 
477, § 8°, da CLT, bem como ao aviso prévio, porque, diante do que dispõe o aludido preceito, a 
destituição do cargo em comisstio não pode ser equiparada à dispensa imotivada, sob pena de restar 
contrariada a norma constitucional, que admite a exoneração ad nutum. 

De forma oposta foi a decisão da outra da SDI-2 do TST: 

RECURSO ORDINIÍ.RJO EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA E APRECIADA SOB A LEI No 5.869/73. I 
RECURSO ORDINIÍ.RIO DO RÉU. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. ART. 
485, V, DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO ART. 37, li E§ r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. I. Nos termos do ar/. 173, § } 0

, II. da Carla Magna, "a lei estabelecerá o estalulo 
jurídico da empresa pública. da sociedade de economia misla e de suas subsidiárias que explorem alividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:[. . .} f! a 
sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direi/os e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários:". 2. É já antiga a compreensão de que a Administração Pública, ao 
contratar pelo regime da CLT, eslá equiparada ao empregador da iniciativa privada, quanto às normas 
ordinárias, com o acréscimo das travas de alçada constitucional. 3. Quando a Constiluição Federal, no arl. 
37, inciso 11, alude a "cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração", para dispensar 
o prévio concurso, para provimento, e a ausência dos procedimentos legais, para o afastamento do servidot; 
está, em verdade, no que se cogita de empregados públicos ocupantes de empregos de provimento em 
confiança ou em comissão, a renegar qualquer estabilidade e a afastar a necessidade de motivação para a 
resilição contraJual: garante a dispensa imotivada. A dispensa imotivada do empregado público é 
disciplinada pelos mesmos preceitos que a orientam em campo privado, mesmo que para emprego de 
provimento em confiança. 4. A franquia de que disporá o Poder Público, no caso, será a dispensa imotivada 



aqui contraposta à impossibilidade de dispensa imotivada dos empregados públicos que detenham empregos 
de provimento efeNvo. 5. Assim, à evidencia que a norma constitucional possibilita o exercício de cargo K 
comissão sem a prévia aprovação em concurso público, não há, sob a ótica dos elementos postos na decis 
rescindenda (Súmula 410íJST), como se entender violado o inciso 11 do art. 37 da Constituição Federal. 
Recurso ordinário do réu conhecido e provido. (TST RO 2010914.2014.5.04.0000. DEJT 1911212016. Rei 
Min. Maria Helena Mallmann) . 

Importante reproduzir parte dos fundamentos desta decisão: 

Ademais, na hipótese dos autos, conforme expressamente consignado pela Corte revisora, é incontroversa a 
contratação do reclamante para o exercício de emprego em comissão, na exceção prevista no inciso 11 do 
art. 3 7 da Constituição Federal. Reza o art. 17 3, § 1°, 11, da Carta Magna: "A lei estabelecerá o estatuto 
j urídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:[. . .] 1/ a 
sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários;". É já antiga a compreensão de que a Adminisrração Pública, quando 
conrrafa pelo regime da CLT, está equiparada ao empregador da iniciativa privada, quanto às normas 
ordinárias. com o acréscimo das travas de alçada constitucional. Não resta dúvida, portanto, que a 
Companhia de Desenvolvimento de Gravataí, na condição de sociedade de economia mista, está 
equiparada ao empregador da iniciativa privada, quanto às normas ordinárias, com o acréscimo das 
travas de alçada constirucional, não estando, obviamente, submetida a regime administrativo, como 
entendeu a Corte de origem. Assim, quando a Constituição Federal, no art. 37, inciso 11. alude a "cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração", para dispensar o prévio concurso, para 
provimento, e a ausência dos procedimentos legais, para o ajàstamento do servidor. está, em verdade, no que 
se cogita de empregados públicos ocupantes de empregos de provimento em confiança ou em comissão, a 
renegar qualquer estabilidade e a afastar a necessidade de motivação para a resilição contratual: garante 
a dispensa imotivada. A dispensa imotivada do empregado público é disciplinada pelos mesmos preceitos 
que a orientam em campo privado, mesmo que para emprego de provimento em confiança. Tendo atendido 
a todos os ditames próprios, não pode a Administração Pública furtar-se do integral cumprimento do 
ordenamento trabalhista. A franquia de que disporá o Poder Público, no caso, será a di.spensa imotivada 
aqui contraposta à impossibilidade de dispensa imotivada dos empregados públicos que detenham empregos 
de provimento efetivo. Assim, para além das prerrogativas expressamente definidas pela Constituição 
Federal e pela Lei, o empregador público se equipara ao empregador privado. 

O TRT de nossa região recentemente se mani festou favorável ao pagamento, a saber: 

O jato do servidor ter sido admitido para cargo em comissão demissível ad nutum não implica na exclusão 
a direito trabalhistas rescisórios. A possibilidade de dispensar o servidor ocupante de cargo em comissão ad 
nutum confere apenas maior mobilidade no preenchimento do cmgo por pessoas de confiança do 
administrador. Assim, ao empregado admitido pelo regime da CLT para preenchimento do cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração aplicam-se as regras de terminação do contrato. Veja que o art. 
19-A da Lei n° 8.036/ 1990 e a Súmula n° 363 do C.TST reconheciam até mesmo aos servidores contratados 
irregularmente, sem a observância do critério do concurso público, o direito ao FGTS. Com muito mais 
propriedade deve-se reconhecer aos servidores contratados para cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração já que, embora admitido admitidos precariamente, integram o quadro de servidores da 
Administração P,ública de f orma regular. Ademais, a disciplina do§ 2° do art. 15 da Lei n° 8.03611990 
exclui os servidores civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio do direito aos depósitos fundiários, o 
que não inclui os ocupantes de cargos em comissão pois estes são regidos pela CLT Cumpre observar que a 
possibilidade de dispensa ad nutum implica na ausência de estabilidade no cargo e a dispensa de 



/1 d d" M . - d Ad . . - P 'bl" d . . - . m açao no ato a 1spensa. as 1sso nao esonera a mmzstraçao u zca a SUJezçao as regras 
tra istas referentes à dispensa sem justa causa, mormente porque essas regm s, o que inclui a 
､ｩ ｾ Ｑ＠ /in do FGTS, são compatlveis com a contratação de modo precário. A Administração Pública não 
po e ignorar as regm s celetistas às quais se vinculou no momento da nomeação. Por isso, se contratou o 
se vidor pelo regime da CLT, deve observar os ditames trabalhistas no ato da dispensa. (Proc. TRTISP N° 
0000595-54.2015.5.02.0046 - 20150073550. Recorrente: Companhia Do Metropolitano De São Paulo 
Metrô Rei. PAULO KJM BARBOSA). 

Exposta as duas teses, passo a me posicionar. Entendo que a Constituição Federal é clara ao dispor que as 
empresas estatais devem seguir em suas relações de trabalho a legislação trabalhista (art. 173 da Constituição 
Federal), logo, entendo em conformidade com os argumentos apresentados na decisão retrocitada da SDI-2 
do TST, que a empresa estatal deve seguir os mesmos preceitos da empresa privada quanto à dispensa 
imotivada dos empregados em comissão. Parece-me oportunista, por parte do Poder Público, utilizar-se do 
disposto no art. 173 da Constituição para a criação dos empregados em comissão, mas não querer seguir o 
mesmo dispositivo para o pagamento das verbas rescisórias. 

Reconheço que a finalidade da mul ta do FGTS é a proteção ao emprego, proteção esta aparentemente 
incompatível com a natureza de demissíveis ad nutum dos empregados em comissão, contudo, entendo que 
apenas uma lei poderia excluir a apl icação da legislação trabalhista integralmente aos empregados em 
comissão das empresas estatais. 

É importante destacar que outra solução pode se aplicar quando serv idores em comissão da admini stração 
direta, autarquias e fundações públicas são admitidos sob o regi me da CLT, pois neste caso não se aplica o 
citado art. 173 da Constituição. Cabe ressaltar que boa parte das decisões judiciais apresentadas se referem a 
esta situação jurídica, qual seja, não se discutia emprego em comissão em empresa estatal. 

Parece-me que esta questão jurídica guarda relação com a discussão quanto à extensão da estabilidade do 
servidor público prevista no art. 41 para os empregados das empresas estatais. Depois de vários anos e muita 
discussão o TST decidiu por fim que este regime não se aplica às empresas, conforme Súmula TST n° 390, 
especialmente em razão do art. 173 da Constituição Federal: 

Súmula 390 do TST 

390 - Estabilidade. Art. 4 I da CF/ 1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional. 
Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável. (Conversão das 
Orientações Jurisprudenciais n°s 229 e 265 da SDI-1 e da Orientação Jurisprudencial n° 22 da SDI-2- Res. 
12912005, DJ 20.04.2005). 
I- O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da 
estabilidade prevista no art. 4 I da CF/1988. (ex-OJ n° 265 da SDJ-1- Inserida em 27.09.2002 e ex-OJ n° 22 
da SDI-2 -Inserida em 20.09.00) 
li- Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante 
aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-O} no 
229 - Inserida em 20.06.2001) 



Em suma, como o Município tem aplicado até hoje a interpretação extensiva do art. 173 da Constituição na 
gestão de suas empresas municipais, entendo contraditório mudar esta interpretação de uma hora para ｯ ｾ ｲ｡＠
apenas para economizar recursos financeiros. Parece-me incoerente defendermos que o emprego público s 
empresas possa ser criado por deliberação da empresa com fundamento no art. 173 da Constituição Fede 
mas não aplicarmos o mesmo di spositivo para a relação contratual criada com o empregado em comissfo, 
sem qualquer previsão expressa legal. ' 

O principal argumento em não ser dev ida a multa do FGTS é que o pagamento desta indenização seria 
incompatível com a natureza da demissão dos empregados em comissão, contudo parece-me que a existência 
de um desembolso financeiro por s i só não altera a natureza de livre exoneração do empregado. 

O pagamento da multa do FGTS não iguala a demissão do empregado em comissão ao empregado 
concursado, visto que ao segundo a jurisprudência tem entendido ser necessário que o ato de demissão seja 
motivado, conforme a decisão do STF a seguir exposta: 

EMENTA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- ECT DEMISSÃO !MOTIVADA DE 
SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE 
PARC!ALEMENTE PROVIDO. I- Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 
da CF. salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC n° 1911998. Precedentes. li - Em 
atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso 
público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam 
serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento 
daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. !li - A motivação do ato de 
dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por 
parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV- Recurso extraordinário parcialmente provido para 
afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a 
rescisão unilateral do contrato de trabalho. (RE 589.998 PIAUÍ, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 
20103/2013) 

Importante destacar que existe uma corrente doutrinária e jurisprudencial que entende não se aplicar o art. 
173 para empresas estatais prestadores de serv iços públicos (como por exemplo, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT), contudo é importante destacar que os fundamentos dos defensores deste 
entendimento justificariam também a necessidade de criação destes empregos por lei e a aplicação da 
estab ilidade aos empregados concursados. 

Entretanto, conforme já exposto, em razão das divergências existentes, entendo necessário o 
encaminhamento do presente para a PGM, para que possa uniformizar o entendimento jurídico no âmbito 
deste Município. 

Na hipótese do entendimento da Procuradoria ser contrário ao nosso, logo, contrário ao pagamento da multa 
do FGTS, acho importante incluir dois questionamentos a mais, qual sejam, a aplicação da mudança de 
interpretação aos contratos de trabalho em andamento e à necessidade de aviso prévio ou não, pelas razões a 
seguir expostas. 



atuais empregados em comissão celebraram contrato de trabalho com as empresas municipais onde não 
c tou que não se aplicaria a multa do FGTS e o aviso prévio, pelo contrário, no caso da SPUrbanismo o 
eu p óprio contrato social menciona que seus empregados serão regidos pela legis lação trabalhista, logo, 
uando o empregado aceitou assumir o emprego em comissão ele sabia que poderia ser demitido a qualquer 

tempo, contudo acreditou que receberia as verbas rescisórias previstas na legis lação trabalhista e este era o 
entendimento da empresa, ou seja, podemos entender que se tratou de um ato jurídico perfeito. Em suma, 
parece-me que o não pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias devem constar expressamente do 
contrato de trabalho celebrado, sendo esta cláusula requisito para que possa ser excluído o pagamemo. 
Ressalte-se, inclusive, que a empresa SPUrbanismo até agora vinha rea lizando o pagamento desta 
indenização aos empregados em comissão, ou seja, será uma alteração de interpretação legal que se aplicará 
aos contratos de trabalho celebrados anteriormente à esta alteração. Neste sentido, seria importante confirmar 
junto às demais empresas municipais como elas vem aplicando e interpretando esta questão jurídica. 

Portanto, caso se decida pelo não pagamento da multa do FGTS, esta cláusula deve constar do contrato 
de trabalho e não poderá ser aplicado para os atuais empregados em comissão. 

Por fim, o último ponto que entendo pertinente ser analisado se refere ao pagamento do aviso prévio. A 
maior parte das decisões apresentadas contrárias ao pagamento da multa do FGTS também foram contrárias 
ao pagamento do aviso prévio indenizado, contudo em nenhuma delas foi apresentada fundamentação 
específica para esta negativa. 

O aviso-prévio conforme a doutrina pode ser definido como "instituto de natureza multidimensional. que 
cumpre asjunções de declarar à parte contratual adversa a vontade unilateral de um dos sujeitos 
contratuais no sentido de romper sem justa causa, o pacto, .fixando, ainda, prazo tipificado para a respectiva 
extinção." (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 
1210) 

A bilateralidade (ou reciprocidade) é característica essencial do instituto, estando prevista no caput do arti go 
487 da CLT, qual seja:"( ... ) a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato [ .. .)",e, ainda, nos seus 
parágrafos primeiro e segundo, estabelece ser direito do empregado o pagamento dos sa lários do período, no 
caso de ser dispensado, e o direito do empregador descontar os sa lários correspondentes, quando houve 
pedido de demissão. 

Logo, o aviso prévio nada se relaciona quanto à possibilidade de demissão ou não, ele protege ambos os 
contratantes do efeito surpresa da decisão de rescindir o cont rato de trabalho. É um instrumento de 
proteção bilater a l. 

Desta forma, parece-me que mesmo se adotando o entendimento de que não é devida a multa de 40% do 
FGTS, o aviso prévio deverá ser respeitado, e, caso, dispensado, deverá ser indenizado. 

Na hipótese de não se entender não ser devido o aviso prévio não deverá ser para qualquer umas das partes, 
ou seja, a empresa municipal também poderá ser prejudicada quando o empregado em comissão so licitar sua 
dispensa e não quiser ficar nenhum dia a mais, podendo deixar atividades importantes para a empresa sem 
uma transição para um novo empregado. 



Diante de todo o exposto apresento os quesitos para a consulta à Procuradori a Geral do Município, 
ressaltando que não indago quanto à possibilidade de criação de emprego em comissão por ato da própria 
empresa municipal porque este tem s ido o entendimento da Prefeitura, inclusive nos processos judiciais e 
curso: 

I . A empresa municipal deve pagar a multa pela demissão sem justa causa de empregado em comissão? 

2. Caso seja negativa a resposta do primeiro ques ito, indaga-se: 

a. A empresa municipal pode apl icar a nova interpretação aos contratos de trabalho celebrados 
anteri ormente à alteração de interpretação e sem prev isão expressa no contrato de trabalho celebrado 
com o empregado? 

b. É aplicável ao empregado em comissão da empresa municipal o regime do aviso prévio? 

Submetemos o presente para conhecimento com a sugestão de encaminhamento de consulta, na forma dos 
quesitos propostos, à Procuradoria Geral do Município, o que, conforme previsto na Portaria Conjunta 

NJ/PGM n° 06/2013, o encaminhamento deverá ser prov idenciado pelo Sr. Secretário desta pasta. Sugiro, 
ainda, que preliminarmente ao encaminhamento da consulta sejam colhidas informações sobre o 
comportamento que vem sendo adotado pelas demais em presas municipais. 
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A TÔN IO CA RLOS CINTRA DO AMARAL FILHO 

Procurado r do Município 

OAB/S P n° 162.363 

GABSF/ASJUR 

De acordo. 



LU IZ FERNANDO CAETANO 

Assessor Técnico Chefe 

OAB/ P no 207.856 

GABSF/ASJUR 

....._ ___ __, 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cintra do Amaral, Procurador do 
Município, em 20/02/2017, às 11:24, conforme art. 49 da Lei Municipal14.141/2006 e art. 82, inciso 
I do Decreto 55.838/2015 

･ｬ
ｾｾ＠ Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Caetano, Assessor Jurídico, em 

ｾ＠ • ｾ＠ 20/02/2017, às 13:42, conforme art. 49 da Lei M unicipal14.141/2006 e art . 82, inciso I do Decreto 
assln.:uur3 W 

....._e!e_u_õ_n•u __ _, 55.838/2015 

ｾ＠ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
; https:/ /sei. prefeitura .sp.gov. br /sei/controlador_ externo. php? 
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ｾ ［｣Ｍ ｾｾｬＧ｜ＳＭｾ＠ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O, informando o código verificador 2198679 e 
. o código CRC SCA03704. 
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Referência: Processo n2 6017.2017/0002766·1 SEI n9 2198679 
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Oficio SF/SUTEM/DECAP No ｟ Ｕ ］ＭＱ ］ Ｏ Ｒ ］ Ｐ ｾＱＧＭＧＭＷ＠ ___ _______ _ 

03/03/2017 

DATA ASSINATURA 

GJU - Glãucio Atorre Penna 

No que se refere à questão da obrigatoriedade ou não do pagamento de multa de 40% 

sobre o FGTS, bem como a verba relativa ao aviso prévio aos empregados ocupantes 

de emprego em comissão, temos o seguinte entendimento: 

De fato , como ressaltado pelo parecer jurídico de SF/ASJUR a matéria é bastante 

controvertida, sendo farta as decisões conflitantes proferidas pela Justiça do Trabalho 

em todas as suas instãncias, decisões estas que inclusive foram colacionadas à 

saciedade no referido parecer, bem como na manifestação jurídica exarada pela área 

competente da São Paulo Urbanismo que ensejou a abertura deste debate. 

Desse modo, considerando que o entendimento sobre a matéria em pauta não foi ainda 

consolidado pela Justiça do Trabalho, e tendo em vista que também não houve uma 

uniformização de entendimento no âmbito da Municipalidade, até a presente data coube 

aos gestores das empresas públicas a decisão sobre o pagamento da multa de 40% 

sobre o FGTS e a verba relativa ao aviso prévio aos ocupantes de emprego em 

comissão. 

No caso específico da SPObras vale registrar que as aludidas verbas sempre foram 

pagas aos empregados ocupantes de emprego em comissão pelas gestões anteriores, e 

esta Gerência Jurídica não foi oportunamente instada a se manifestar a respeito da 

matéria. 

No mais, considerando a discussão estabelecida acerca da matéria em questão, em 

especial da multa de 40% sobre o FGTS, atual direção da SPObras decidiu ad caute/am 

suspender o pagamento da referida verba até que se tenha uma orientação definitiva da 

Administração Superior. 

Por fim, em face das interpretações divergentes sobre o tema, comungo do mesmo 

entendimento da SF/ASJUR sobre a necessidade da Procuradoria Geral do Município 

emitir parecer a respeito com o fito de uniformizar o entendimento da matéria em 

discussão. 
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PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA N° 013 

Ofício N° SF/SUTEM/DECAP 51 /2017 / 
I 

03/03/201 7 
DATA ASSINATURA 

PRE-SJU - Dinorah Xavier de Mendonça Vicentini 

Em atendimento às fls . 09 , encaminho parecer do Dr. Johnson Araújo da Silva - fls. 
012, o qual acolho. 

Gla ｊ ｾｾｶＮＺ＠ Penna 
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PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA N° 014 DO 

Oficio - SF I SUTEM I DECAP N° N° 05112017 de 2 102/2017 
Multa 40% - FGTS 

06/03/2017 
DATA 

PRE/CHG - Hilda Mitiko luamoto Pacheco 

Encaminhamos as informações prestadas pelas áreas técnicas competentes da 

SPObras, Gerência Jurídica em fl.12, o qual manifesta - se a favor do envio à 

Procuradoria Geral CÍ)Município para parecer. O qual acolho . 

. v "' ' f I . 
/ --1_ A I ,{ C ｾ＠ ( -r , / / 

'- -
Dinorah Xavier de Mendonça Vicentini 
Superintendente Jurídica 
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