
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-33.2010.815.1211 - Lucena
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
APELANTE : Ericka dos Santos Nascimento 
ADVOGADO    : Márcia Carlos de Souza Peixoto
APELADO : Município de Lucena
ADVOGADO           : Francisco Carlos Meira da Silva 

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA – REGIME ESTATUTÁRIO –
RELAÇÃO  JURÍDICA  DE  CARÁTER
ADMINISTRATIVO  –  VERBAS  SALARIAIS
CELETISTAS  –  DESCABIMENTO  –  PREVISÃO
LEGAL UNICAMENTE NA SEARA TRABALHISTA –
SERVIDORA QUE  SE  SUBMETE  EM  DIREITOS  E
DEVERES  AO  REGIME  LEGAL  ADOTADO  PELO
ENTE  AO  QUAL  É  VINCULADA  –  CONTRATO
TEMPORÁRIO  ANTERIOR  –  IRRELEVÂNCIA  –
NATUREZA  DO  VÍNCULO  NÃO  ALTERADA  –
SENTENÇA MANTIDA – NEGADO SEGUIMENTO AO
APELO –  APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 557,
CAPUT, CPC E SÚMULA 253 DO STJ. 

“No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF,
entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da
Constituição  da  República,  não  abrange  as  causas
instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe
seja  vinculado  por  relação  jurídico-estatutária,
entendida  esta  como  a  relação  de  cunho  jurídico-
administrativo.”1

A contratação temporária anterior à nomeação para o
cargo efetivo é  circunstância irrelevante para fins de
modificação  do  regime  jurídico  a  que  a  servidora
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sempre esteve submetida, sendo esse, unicamente, de
natureza  administrativa,  o  que,  por  dedução  lógica,
obsta a concessão de verbas puramente celetistas. 

 
Vistos, etc.

 Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Ericka dos Santos
Nascimento  buscando a reforma da sentença do Juízo de Direito da Comarca
de Lucena, prolatada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante
em face do Município de Lucena/PB.

Na  sentença  vergastada,  o  magistrado  a  quo julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  para  condenar  o  demandado a  pagar  à
promovente as  verbas salariais  referentes às  férias remuneradas,  na  forma
simples, acrescidas do terço constitucional  e ao pagamento do adicional de
insalubridade,  com  correção  monetária  pelo  INPC  e  juros  de  mora  no
percentual de 5% (cinco por cento) a partir da citação. 

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “se submeteu a
processo  seletivo  público  e  em  virtude  da  aprovação  nesse  certame
simplificado, passou a trabalhar para o reclamado, como Agente Comunitário
de Saúde,  na data de junho/2002,  sujeitando-se ao regime jurídico privado
(CLT), posto que o município até então não tinha lei própria regulamentando a
categoria de ACS” (fl. 293).

  
Assevera, ainda, que “torna-se imperioso o reconhecimento da

existência de contrato de trabalho, sob a égide da CLT, nos exatos termos do
artigo 8º da lei 11.350/2006” (fl. 295).   

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 305.

No  parecer  de  fls.313/316,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem exarar  manifestação  sobre  o
mérito da causa, por entender ausente o interesse público primário.

É o Relatório.

Decido.

Ab initio,  registro que, consoante se extrai dos documentos de
fls. 39 e ss, a autora é servidora pública estatutária, regime jurídico no qual a
concessão de benefícios depende de expressa previsão legal, conforme ensina
o professor Edmir Araújo Netto, em sua obra “Curso de Direito Administrativo”,
in verbis:

“O regime estatutário  significa,  basicamente,  que,  ao
tomar  posse  (aceitação)  e  entrar  em  exercício
(incorporação),  o  funcionário  público  nomeado  já



encontra  uma  situação  jurídica  previamente  definida,
que  focaliza  seus  direitos,  deveres,  condições  de
trabalho,  normas  disciplinares,  vencimentos,
vantagens, enfim,  um completo regime jurídico assim
estatuído (...) por lei, e que, a não ser dessa forma, não
pode  ser  modificado  nem  com  a  concordância  da
Administração  e  do  funcionário,  pois  são  normas  de
ordem pública, não derrogáveis”2. (Grifo nosso).  

Portanto,  para  que  seja  concedida  alguma  gratificação  ou
adicional à promovente (servidora pública estatutária) é necessária expressa
previsão em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 

Lecionando sobre a matéria, Helly lopes Meirelles destaca essa
necessidade  de  especificação  dos  serviços  contemplados  pelo  aludido
adicional, nos seguintes termos: 

“Essa gratificação só pode ser instituída por lei,  mas
cabe ao Executivo  especificar,  por  decreto,  quais  os
serviços e os servidores que irão auferi-la. Não será o
servidor, nem o Judiciário, que dirá se ocorre o risco
gratificável, porque o conceito de ‘risco’, para fins de
vantagem pecuniária,  não  é  técnico,  nem jurídico:  é
meramente administrativo. O risco só existe, para efeito
de  gratificação,  onde  a  Administração  o  admitir,  e
cessará quando ela o considerar inexistente. Por esse
motivo, a gratificação por risco de vida ou saúde pode
ser suprimida, ampliada ou restringida a todo tempo,
sem ofensa a direito dos que a estavam percebendo”3.
(Grifo nosso).

Nas  razões  do  recurso,  a  apelante  manifesta  inconformismo
unicamente  acerca  das  verbas  de  caráter  celetista  não  reconhecidas  pela
sentença, as quais entende devidas, sob o argumento de que “se submeteu a
processo  seletivo  público  e  em  virtude  da  aprovação  nesse  certame
simplificado, passou a trabalhar para o reclamado, como Agente Comunitário
de Saúde,  na data de junho/2002,  sujeitando-se ao regime jurídico privado
(CLT), posto que o município até então não tinha lei própria regulamentando a
categoria de ACS” (fl. 293).

  
Assevera, ainda, que “torna-se imperioso o reconhecimento da

existência de contrato de trabalho, sob a égide da CLT, nos exatos termos do
artigo 8º da lei 11.350/2006” (fl. 295). 

Pugna,  portanto,  para  que  sejam incluídas na condenação  a
indenização  do  FGTS  e  o  salário  família,  bem  como  seja  determinado  ao

2  ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo – São Paulo: Saraiva, 2005. p. 258.
3  MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 
414.



Município recorrido que assine e dê baixa na Carteira de Trabalho da autora,
além da adequação da condenação das férias, para que sejam pagas na forma
dobrada,  levando-se em consideração do período anterior  à  sua nomeação
(2002 a 2007).

Pois bem.

Embora vários dos benefícios trabalhistas previstos no art. 7º da
CF,  sejam  assegurados  a  todos  os  trabalhadores  (públicos  e  privados),
independentemente  do  regime  jurídico  regulador  de  seu  cargo,  como,  por
exemplo,  o  décimo  terceiro  salário;  o  terço  de  férias,  o  repouso  semanal
remunerado,  dentre outros;  por  outro lado,  algumas das garantias previstas
nesse mesmo dispositivo (art. 7º, CF) são inerentes, apenas, aos trabalhadores
celetistas,  não podendo ser estendidas aos servidores públicos  estatutários,
antes da edição de lei específica que preveja sua concessão para o respectivo
cargo.

O  dispositivo  que  faz  essa  diferenciação  -  ao  especificar  os
benefícios devidos aos servidores ocupantes de cargos públicos - é o art. 39,
§3º, da própria Constituição Federal, in verbis:

CF/88.Art. 39. Omissis
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.

   
Da  leitura  do  artigo,  verifica-se  que  somente  os  direitos

previstos naqueles incisos taxativamente elencados  (IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX) é  que  são  automaticamente
estendidos  aos  ocupantes  de  cargos  públicos,  ficando  a  concessão  dos
benefícios dos demais incisos do art. 7º na dependência de lei específica que
os institua, consoante previsão da parte final do mesmo dispositivo.  

Trazendo-se essas premissas para o caso dos autos, percebe-
se que as verbas pleiteadas têm previsão na seara trabalhista, razão pela qual
a autora – servidora pública estatutária – só faria jus a esses benefícios se
houvesse lei  municipal  instituindo o pagamento para o seu cargo, conforme
bem observou o juiz singular. 

Nesse  sentido,  em  que  pese  a  sua  contratação  temporária
(junho/2002) e a sua nomeação para o cargo efetivo (junho/2007), considero tal
circunstância irrelevante para fins de modificação do regime jurídico a que a
servidora  sempre  esteve  submetida,  sendo  esse,  unicamente,  de  natureza
administrativa. 

Veja-se julgado recente deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PROMOVENTE.  AÇÃO  DE



COBRANÇA.  SERVIDORA  MUNICIPAL.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  INAPLICABILIDADE  DE  VERBAS
CELETISTAS.  DIREITO  A  PERCEPÇÃO  DAS  VERBAS
BASILARES.  SALDO DE SALÁRIO,  FÉRIAS E  DÉCIMO
TERCEIRO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  APELO.  -  Restando
demonstrado  que  o  vínculo  laboral  da  promovente  é  de
cunho administrativo e não celetista, é inviável a concessão
do FGTS, aviso prévio e multa do  art. 477, previstos para
os  servidores  regidos  pela  Consolidação  da  Leis
Trabalhistas. -  O art.  39, §3º da Constituição Federal não
assegura ao servidores públicos estatutários direito relativo
ao  FGTS,  aviso  prévio  e  multa  do   art.  477,  verbas
trabalhistas,  que  só  se  aplicam  àqueles  contratados  pela
Administração,  abrangidos  por  lei  que  preveja,
expressamente,  a adoção do regime celetista.  RECURSO
ADESIVO DO MUNICÍPIO.  ALEGAÇÃO DE  INGRESSO
DO  REQUERENTE  NOS  QUADROS  MUNICIPAIS  SEM
CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. RELAÇÃO
ESPECIAL TRATADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO  CABIMENTO  DAS  REGRAS  ESTABELECIDAS
PELA CLT.  DIREITO  DO  SERVIDOR EM  RECEBER AS
PARCELAS  SALARAIS  BÁSICAS.  PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO
ADESIVA. - É direito de todo servidor público perceber seu
salário.4

O STJ mantém posição similar à ora adotada. Trago à colação
julgado  em  Conflito  de  Competência  entre  o  Juízo  de  Direito  da  Vara  de
Sumé/PB e o Juízo da Vara Trabalhista de Monteiro/PB:

 :
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVOS
REGIMENTAIS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
DE  DIREITO  E  JUÍZO  LABORAL.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
DIREITO  ESTADUAL.  AGRAVOS  REGIMENTAIS
DESPROVIDOS.
1.   A parte autora reclama verbas trabalhistas supostamente
não pagas durante o período de contrato temporário com o
MUNICÍPIO  DE  SUMÉ/PB,  como  agente  comunitário  de
saúde.
2.   É assente nesta Corte que o recrutamento desse tipo de
Servidor,  com  escora  no  art.  37,  IX  da  CF,  não  revela
qualquer  vínculo  trabalhista  disciplinado  pela  CLT,  sendo,
portanto,  da  Justiça  Comum  a  competência  para  dirimir
questão de pagamento de verbas nestes casos.

4
TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007223420138150471, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO

PORTO , j. em 30-03-2015.



3.  Agravos Regimentais desprovidos.5

E ainda:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO
NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.   CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.
CONTINUIDADE  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
INAFASTÁVEL.EMENDA  CONSTITUCIONAL  19.
PLURALIDADE  DE  REGIMES  JURÍDICOS.SUSPENSÃO
DOS  EFEITOS  PELO  STF.  CONFLITO  CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art.
37,  IX,  da  CF,  tem  natureza  nitidamente  administrativa,
excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a
apreciação dos feitos relativos a esse vínculo.
2.  A  Emenda  Constitucional  19/98,  que  permitia  a
pluralidade  de  regimes  jurídicos  pela  administração,  foi
suspensa,  neste  ponto,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,
impossibilitando  a  contratação  de  servidor  público  pelo
regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF).
3. A Suprema Corte adotou o entendimento de que a mera
prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário
não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo
que este mantinha com o Estado em relação de natureza
trabalhista  (RE  573.202/AM,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski).
4. Conflito de competência conhecido declarar competente o
Juízo  de  Direito  da  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Petrolina/PE, o suscitante.6

O STF vem decidindo reiteradamente nesse sentido:

AGRAVOS  REGIMENTAIS  EM  RECLAMAÇÃO.  ADI-
MC  3.395/DF.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  REGIME
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  2.  No  julgamento  da
medida  cautelar  na  ADI  n°  3.395/DF,  entendeu  o
Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição
da  República,  não  abrange  as  causas  instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado
por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a
relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos
temporários firmados pelo Poder Público com base
no estatuto jurídico de seus servidores submetem-
se  ao  regime  jurídico-administrativo.  3.  Não
compete ao Tribunal,  no âmbito estreito  de cognição
próprio  da  reclamação  constitucional,  analisar  a

5
AgRg  no  CC  126.906/PB,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em

11/03/2015, DJe 23/03/2015
6
CC  100.271/PE,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em  25/03/2009,  DJe

06/04/2009



regularidade  constitucional  e  legal  das  contratações
temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos
regimentais  desprovidos,  à  unanimidade,  nos  termos
do voto do Relator.7

Ementa:  CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  DO
TRABALHO,  JUSTIÇA  FEDERAL  E  JUSTIÇA
ESTADUAL.  PEDIDO  DE  TRANSFORMAÇÃO  DE
VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA.
ANULAÇÃO  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  DE
FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do
STF, não compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as causas fundadas em relação de trabalho
com  a  Administração  Pública,  inclusive  as
derivadas de contrato temporário fundado no art.
37,  IX,  da  CF e  em legislação local,  ainda  que  a
contratação seja irregular em face da ausência de
prévio  concurso  público  ou  da  prorrogação
indevida  do  vínculo. 2.  Agravo  regimental
desprovido.8

Com efeito, estando a sentença recorrida em consonância com
entendimento dominante neste Egrégio Tribunal  e dos Tribunais Superiores,
prescinde-se  da  análise  do  Apelo  pelo  órgão  colegiado,  sendo  possível  a
negativa de seguimento prevista no art. 557, caput, do CPC.

Face  todo  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  Recurso
Apelatório da parte autora, com fulcro no art. 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.
     

     Juiz Ricardo Vital de Almeida
               RELATOR

G/06
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