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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL  CÍVEL.  AÇÃO  AJUIZADA 
INICIALMENTE  PERANTE  A  JUSTIÇA  LABORAL  – 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PEDIDO DE 
PAGAMENTO  DE  VERBAS  –  DECLARAÇÃO  DE 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DE  PARTE  DO 
PEDIDO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RESTANTE 
- APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - 
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE 
DE  DECRETAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  SEM  A 
REMESSA DOS AUTOS AO STJ, PARA ANÁLISE DO 
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  –  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  DECLARADA  DE  OFÍCIO  – 
PREJUDICADOS OS RECURSOS E A REMESSA – 
APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC – SEGUIMENTO 
NEGADO.

-  Em demandas  iniciadas  na  Justiça  do  Trabalho  e 
remetidas à Justiça Comum, em razão de decretação 
de  incompetência  absoluta,  o julgador  não  pode  se 
declarar  incompetente,  mesmo  parcialmente,  sem 
encaminhar  o  processo  ao  STJ  para  a  devida 
apreciação do conflito  negativo de competência,  sob 
pena  de  inviabilizar  a  análise  integral  do  pedido  e 
violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VISTOS, etc.

Maurício  Marinho  da  Silva  ajuizou,  em face  do  Município  de 
Sapé,  reclamação trabalhista, alegando que foi contratado pelo promovido, 
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mediante aprovação em processo seletivo, para exercer a função de agente 
comunitário de saúde.

Assevera que faz jus ao recebimento de algumas verbas que 
não vêm sendo honradas pelo promovido. Requer, por tal motivo, a assinatura 
da sua CTPS, com a verdadeira data de admissão (19/05/2002), bem como a 
condenação do réu nas seguintes verbas: adicional de insalubridade, com os 
reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias; recolhimento do FGTS de 
todo o período laborado; férias, acrecidas do terço constitucional; 13º salário; e 
pagamento de indenização pela falta de cadastramento/recolhimento do PIS.

Distribuído o feito na Justiça Laboral, o Município demandado, 
citado, ofereceu contestação, alegando que o promovente ingressou em seus 
quadros sem concurso público, somente sendo efetivado com o advento da Lei 
Federal nº 11.350/06.

Assevera que, no ano de 2007, foi editada a Lei Municipal nº 
946/07 criando cargos efetivos de agentes comunitários, tendo o promovente 
sido  nomeado  em  março  de  2008.  Noticia  que,  desde  2007,  o  recorrente 
começou  a  receber  o  adicional  de  insalubridade  e  que  o  autor  não  é 
cadastrado no PIS, e sim no PASEP.

Aduz que, em razão da contratação irregular do demandante em 
2002,  não foi  efetivado o recolhimento do FGTS, acrescentando que a sua 
regularização  funcional  somente  ocorreu  a  partir  do  normativo  municipal, 
quando foi admitido como estatutário e não como celetista.

Relata que, muito embora as férias não tenham sido pagas, o 
Estatuto dos Servidores locais autoriza a acumulação de apenas dois períodos 
aquisitivos, o que faz com que o promovente somente tenha direito às férias 
relativas aos dois últimos anos.

Por fim, fala sobre a quitação dos 13º salários, bem como sobre 
a impossibilidade de assinatura da CTPS em momento anterior à admissão 
regular (2008), requerendo, por isso, a improcedência dos pedidos.

A Justiça Trabalhista decretou sua incompetência para conhecer 
a demanda, remetendo-a à Justiça Estadual.

Após o trâmite regular do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu 
sentença,  decretando  a  incompetência  absoluta  para  analisar  as  verbas 
anteriores a julho de 2007 e, quanto ao período restante, julgando parcialmente 
procedentes  os  pedidos,  para  condenar  a  municipalidade  reclamada  ao 
pagamento do adicional de insalubridade, a partir da vigência da Lei Municipal 
nº 946/07; décimos terceiros salários proporcionais de 2007 e 2009 e intergral 
de 2008; e férias simples proporcionais de 2007 e 2009, e integrais de 2008.

Inconformada com o teor da decisão, reclamando o pagamento 
do adicional de insalubridade de todo o período laborado, com o reflexo nas 
demais  verbas,  bem  como  o  pagamento  da  indenização  pelo  não 
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cadastramento no PASEP. Requer, outrossim, que os autos sejam remetidos 
ao STJ, para que se pronuncie sobre a competência do período não julgado.

Por  sua  vez,  o  Município  demandado  também  apelou, 
suscitando a prejudicial de mérito relativa à prescrição trienal. No mérito, repisa 
os fatos alegados em contestação, comunicando, ainda, a quitação das férias e 
a exorbitância da verba honorária fixada.

Embora as partes tenham sido intimadas, somente o Município 
réu ofereceu contrarrazões rechaçando a tese recursal que lhe foi adversa.

Instado a se manifestar, o Parquet  Estadual opinou rejeição da 
prefacial, abstendo-se de opinar sobre o mérito dos recursos.

É o relatório. 

DECIDO.

De  início,  se  faz  imperiosa  a  análise  de  questão  de  ordem 
pública  que  implica  na  nulidade  da  sentença  de  primeiro  grau  e, 
consequentemente, na prejudicialidade dos apelos e da remessa necessária.

Conforme relatado, o feito foi inicialmente distribuído perante a 
Justiça Laboral, tendo esta decretado sua incompetência para conhecer todos 
os pedidos constantes da exordial.

Aportando os autos a esta jurisdição, o Magistrado a quo, após 
realizar  as  diligências  necessárias,  proferiu  sentença  declarando-se 
incompetente para conhecer os pedidos no período anterior à edição da Lei 
Municipal  nº  946,  de  11/07/2007,  que  transmudou  o  regime  jurídico  dos 
agentes comunitários de saúde do Município.

A par dessas informações, creio que a sentença é nula, pois o 
julgador  não  poderia  utilizar  como  fundamento  sua  incompetência  absoluta 
para  parte  do  pedido,  sem encaminhar  o  processo  ao  STJ,  para  a  devida 
apreciação do conflito negativo de competência com a Justiça do Trabalho, 
assim como dispõem os arts. 115, II,  e 116, do CPC1,  e art.  105, I, “d”, da 
Constituição Federal2.

Tal  situação  fez  com que parte  do  pedido  empreendido  pela 
demandante ficasse impossibilitado de ser examinado tanto Justiça Estadual 
como na Laboral,  pois,  como relatado anteriormente,  esta já se pronunciou 

1 Art. 115. Há conflito de competência:
II - quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;

Art. 116. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

2 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", 
bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;
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sobre sua incompetência, o que viola diretamente o princípio constitucional da 
inafastabilidade da jurisdição, positivado no art. 5º, XXXV, da Magna Carta3.

É  importante  salientar  que,  mesmo que a Justiça  Trabalhista 
não tivesse se manifestado nos autos, não haveria como decretar parcialmente 
a incompetência absoluta, pois não há como cindir o processo para que seja 
apreciado em esferas diversas de jurisdição, assim como destaca o seguinte 
precedente:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  Inconformismo  contra  decisão 
monocrática  que  deu  parcial  provimento  ao  agravo  de 
instrumento  interposto  pelo  correu,  declarando  a 
incompetência absoluta da Justiça Estadual, para processar 
o feito. Descabimento. Ações trabalhistas propostas por ex-
escreventes  em  face  de  seu  antecessor.  Processos  em 
trâmite  na  Justiça  do  Trabalho.  Agravada  que  assumiu a 
titularidade de serventia  extrajudicial  ingressou com ação 
ordinária  na  Justiça  Estadual  visando  à  declaração  de 
inexistência  das  relações  jurídicas  lá  estabelecidas. 
Impossibilidade. Argumentos que devem ser suscitados na 
Justiça  Obreira.  Incompetência  absoluta  do  Juízo  Cível. 
Impossibilidade de cindir  o processo,  para que parte  dos 
pedidos seja submetido à apreciação da Justiça Estadual e 
parte  à  Justiça  do  Trabalho.  Inobservância  das  regras 
processuais do litisconsórcio e da cumulação de pedidos, 
sendo impossível na mesma demanda formular pretensões 
que  competem  a  juízos  distintos  em  razão  da  matéria, 
hipótese de incompetência absoluta. Causa de pedir remota 
de  todos  os  pedidos  é  a  relação  de  trabalho.  Decisão 
mantida.  Recurso  improvido.” (TJ-SP  -  AGR: 
540786120118260000 SP 0054078-61.2011.8.26.0000, Relator: 
James Siano,  Data de Julgamento: 18/04/2012, 5ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2012)

Ainda merece ser ressaltado que, muito embora o promovente 
tenha mencionado que os autos deveriam ir ao STJ, não faz qualquer citação 
acerca da nulidade da sentença. Por tal razão, é de se conhecer desse tema 
de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, tornando, assim, o recurso 
da  autora  prejudicado,  assim  como  o  apelo  do  promovido  e  a  remessa 
necessária.   

Por fim, é de se esclarecer que, retornando os autos à instância 
primeva, nada impede que o julgador evolua no seu entendimento e julgue a 
demanda considerando todo o período pretendido  pela  parte  autora,  o que 
finalizaria a celeuma a respeito da competência e traria a questão a esta Corte, 
no caso de interposição de eventual recurso apelatório ou de nova remessa 
necessária.

Com essas considerações,  declaro, de ofício,  a nulidade da 
sentença,  para que o feito  retorne ao Juízo  a quo  e, permanecendo o 
entendimento  acerca  da  incompetência  absoluta  de  parte  do  pedido, 

3 Art. 5º […].
      XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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sejam  os  autos  encaminhados  ao  STJ  para  apreciação  do  conflito 
negativo de competência, restando prejudicados os recursos manejados 
pelas partes e a remessa necessária, o que autoriza a aplicação do caput 
do art. 557, do CPC e a negativa de seguimento aos mesmos.

P.I.

João Pessoa, 21 de julho de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                 Relator
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