
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 2009212-32.2014.815.0000
Origem : 4ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Maria José da Silva Costa
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva
Agravado : Município de Bayeux
Advogado : Glauco Teixeira Gomes

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  INCONFORMISMO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE
CONTRATUAL.  PONTOS  ENFRENTADOS  NO
DECISUM RECORRIDO.  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  MANUTENÇÃO  DO  JULGADO.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
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Civil,  nega  seguimento  ao  recurso,  mormente
quando  as  razões  do  agravo  interno  limitam-se  a
revolver a matéria já apreciada.

-  Estando  a  decisão  hostilizada  em  conformidade
com  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais
Superiores  e  deste  Sodalício,  correta  a  decisão
monocrática  que  negou seguimento  ao  apelo,  com
fundamento no art. 557, da Lei Processual Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  228/230,
interposto por Maria José da Silva Costa, contra a decisão monocrática, fls. 216/226,
que negou seguimento  ao Recurso  Apelatório,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil.

Em  suas  razões,  a  recorrente  aduz,  em  síntese,  a
inocorrência de prescrição, sob a alegação de que esta é trintenária para postular os
depósitos alusivos aos recolhimentos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Outrossim, assevera a nulidade contratual em face da inobservância da regra
constitucional  que  estabelece  a  prévia  aprovação  em  concurso  público.  Ao  final,
pugna pelo provimento do recurso.

 

É o RELATÓRIO.

VOTO
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De  início,  convém  ressaltar  que  o  agravo  interno
cuida-se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Defende  a  parte  agravante,  em  suas  razões,  a
nulidade contratual e a prescrição trintenária para requerer os depósitos do FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

 
Em  que  pesem  os  argumentos  da  insurgente,  não

vislumbro motivos para reconsiderar a decisão hostilizada.

Explico.

De antemão, insta registar a rediscussão da matéria
com relação aos pontos elencados a título de nulidade contratual e inocorrência de
prescrição,  haja  vista  as  alegações,  em  comento,  já  terem  sido  devidamente
esmiuçadas e analisadas na decisão hostilizada, nos seguintes moldes:

Igualmente, não merece guarida a alegação de ilega-
lidade do ato que transformou o regime jurídico da
autora de celetista para estatutário, tendo em vista os
entes federativos serem dotados de autonomia polí-
tico-administrativa, pelo que podem os municípios,
com amparo no que estatui o art. 18 c/c art. 39, ambos
da Constituição Federal, escolher o regime jurídico a
ser aplicado aos seus servidores.
Aliás, podem os referidos entes, inclusive, alterar o
vínculo jurídico existente entre servidor e Adminis-
tração, uma vez que, como por demais sabido, não há
direito adquirido à regime jurídico.
Sob esse prisma, é assente a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLI-
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CO. Transposição do regime celetista para o estatutá-
rio. Extinção do contrato de trabalho. Ausência de di-
reito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Agra-
vo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RE-
AgR 661.679; MT; Segunda Turma; Relª Min. Carmen
Lúcia; Julg. 18/09/2012; DJE 04/10/2012; Pág. 73).
Também,
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INS-
TRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  TRANSPOSI-
ÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATU-
TÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRI-
DO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE
DIMINUIÇÃO  OU  SUPRESSÃO  DE  VANTA-
GENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABA-
LHO.  CONTROVÉRSIA  DECIDIDA  COM  BASE
NA  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  -  Esta
corte  firmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  a
transposição  do  regime  celetista  para  estatutário
acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sen-
do  possível  invocar  direito  adquirido às  vantagens
do regime anterior. II - É inadmissível o recurso ex-
traordinário quando sua análise implica rever a inter-
pretação de normas infraconstitucionais que funda-
mentam a decisão a quo. A afronta à constituição, se
ocorrente,  seria  apenas  indireta.  III  -  Agravo  regi-
mental  improvido.  (STF;  AI-AgR 850.534;  MG;  Se-
gunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg.
25/10/2011; DJE 16/11/2011; Pág. 24) - negritei.
Nesse caminho, julgado deste Tribunal de Justiça:
COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICI-
PAL. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. AL-
TERAÇÃO DEREGIME CELETISTA PARA ESTA-
TUTÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE DIREITO AO
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FGTS. DESPROVIMENTO. O STF já afirmou a im-
possibilidade da conjugação dos direitos originados
do regime celetista com os direitos decorrentes da re-
lação estatutária,  em decorrência da inexistência de
direito adquirido a regime jurídico, conforme sua ju-
risprudência  pacífica. (TJPB;  Proc.  015.2011.000225-
8/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
12/06/2012; Pág. 8) - destaquei.
Prosseguindo, doravante, cabe averiguar a ocorrência
ou não da prescrição da pretensão autoral, pois, ape-
sar de não ter sido, a matéria discutida anteriormen-
te, em razão de ostentar natureza de ordem pública,
pode ser analisada a qualquer tempo e grau de juris-
dição. 
A mudança do regime jurídico da promovente de ce-
letista  para  estatutário,  conforme consta  dos  autos,
ocorreu  com  a  edição  da  Lei  Complementar  nº
01/1993,  a qual  estabeleceu o regime jurídico único
dos  servidores  públicos  do  Município  de  Bayeux,
passando, pois, a exibirem a natureza de relação jurí-
dico-estatutária.
Assim, com a mudança do regime jurídico, deu-se a
extinção do contrato  de trabalho existente  entre  as
partes  litigantes,  tendo  a  servidora  passado  a  ser
regida  por  novo  vínculo  de  natureza  estatutária.
Portanto, teria a apelante, a partir de então, 02 (dois)
anos para reclamar o não recolhimento de eventual
verba referente ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Contudo, somente em 18/06/2009, fl.
02,  restou  ajuizada  a  presente  ação,  ou  seja,
decorridos mais de 10 (dez) anos da transmudação
do regime jurídico da servidora/apelante.
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Esse é o entendimento encontrado na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  TRABALHISTA.
TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA
ESTATUTÁRIO.  EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE
TRABALHO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.
PRECEDENTES.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA
SEGUIMENTO. (...). O Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do AI 313.149-AgR, Rel. Min.
Moreira  Alves,  decidiu:  “Agravo  regimental.
Prescrição. Servidor público celetista que pela Lei do
regime  único  passou  a  estatutário.  Aplicação  do
artigo 7º, XXIX, ‘a’, da Carta Magna pela Justiça do
Trabalho a reclamação trabalhista.  -  Inexistência de
ofensa  ao  artigo  7º,XXIX,  ‘a’,  da  Constituição  por
estar correto o entendimento de que a mudança de
regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a
extinção  do  contrato  de  trabalho  dando margem à
aplicação  da  parte  final  do  referido  dispositivo
constitucional. – O § 2º (atualmente § 3º) do artigo 39
da Constituição não restringe os direitos sociais do
servidor  público  celetista.  -  Improcedência  da
alegação de infringência ao princípio do respeito ao
direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna).
Agravo  a  que  se  nega  provimento”  (DJ  3.5.2002  –
grifos nossos). Confiram-se, a propósito, os seguintes
julgados:  “AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  TRABALHISTA.
NORMAS  PROCESSUAIS  ORDINÁRIAS.  OFENSA
INDIRETA.  INVIABILIDADE  DO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  MUDANÇA  DE  REGIME
JURÍDICO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL  A decisão  que
nega seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo
não  atendidos  requisitos  previstos  em  normas
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processuais  ordinárias,  não  é  suscetível  de
impugnação  por  meio  de  recurso  extraordinário.
Hipótese  de  ofensa  indireta  à  Constituição.  2.  A
prescrição,  no  caso  de  transposição  de  servidores
públicos do regime jurídico celetista para estatutário,
é de dois anos, contada da data da mudança. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento”(AI  298.948-
AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ
26.4.2002).  AGRAVO  REGIMENTAL EM  AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  TRABALHISTA.
MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO
BIENAL. I.  A mudança do regime jurídico celetista
para o estatutário acarreta a extinção do contrato de
trabalho,  incidindo  a  prescrição  bienal.II  -  Agravo
regimental  improvido”  (AI  649.133-AgR,  Rel.  Min.
Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma,  DJe
9.11.2007).  6.  O  acórdão  recorrido  não  divergiu  da
jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  razão  pela
qual  nada  há  a  prover  quanto  às  alegações  do
Recorrente.  7.  Pelo  exposto,  nego  seguimento  ao
presente recurso extraordinário (art. 557, caput , do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal).  Publique-se.
Brasília,  31  de  maio  de  2012.  Ministra  CÁRMEN
LÚCIA:  Relatora.  (STF  -  RE:  684042  DF;  Relatora:
Ministra  CÁRMEN  LÚCIA,  Data  de  Julgamento:
31/05/2012;  Data  de  Publicação:  DJe  -109
DIVULGADO 04/06/2012 PUBLICADO 05/06/2012).
Nesse  mesmo  sentido,  cito  os  seguintes  julgados
desta Corte de Justiça:
AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  TRANSMUDAÇÃO  DE
REGIME  CELETISTA  PARA  ESTATUTÁRIO.
EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO.
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PRESCRIÇÃO  BIENAL.  TESE  ACOLHIDA.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  DESPROVIMENTO.  Consoante
precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a
mudança  do  regime  jurídico  celetista  para  o
estatutário acarreta a extinção contrato de trabalho,
incidindo a prescrição bienal. (TJPB, Agravo Interno
nº  0002358-05.2012.815.0751,  Rel.  Ricardo  Vital  de
Almeida,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.
Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides,  julgado  em
14/10/2014).
E,

AGRAVO  INTERNO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA
PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRA-
TO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TESE
ACOLHIDA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. Consoan-
te precedentes do Supremo Tribunal Federal, a mu-
dança do regime jurídico celetista para o estatutário
acarreta a extinção do contrato de trabalho, incidindo
a  prescrição  bienal.  (TJPB;  Rec.  075.2011.004238-
1/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 21/06/2013;
Pág. 20) - negritei. 
Logo,  quando  realizada  a  reclamação  referente  ao
não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de  Serviço  -  FGTS,  não  foi  observado  o  prazo
prescricional  bienal,  que  começou  a  fluir  com  a
transformação do regime jurídico do servidor.
Por  oportuno,  transcrevo  súmulas  do  Tribunal
Superior do Trabalho acerca do assunto:
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Súmula  nº  362/TST:  É  trintenária  a  prescrição  do
direito  de  reclamar  contra  o  não-recolhimento  da
contribuição para o FGTS,  observado o prazo de 2
(dois) anos após o término do contrato de trabalho.
E,
Súmula  nº  382/TST:  A  transferência  do  regime
jurídico de celetista para estatutário implica extinção
do  contrato  de  trabalho,  fluindo  o  prazo  da
prescrição bienal a partir da mudança de regime.
Sendo  assim,  mantenho  os  termos  da  decisão
hostilizada.

Com efeito, sem maiores delongas, estando a decisão
objurgada proferida  em consonância  com a jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

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

Presente a Dra. Marilene de Lima Campos de Carva-
lho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
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                                 Relator
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