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                                        Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000553-08.2011.815.0151
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Conceição
RELATOR: João  Batista  Barbosa,  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Edileuza Maria da Silva
ADVOGADO: Cícero José da Silva
APELADO: Município de Conceição
ADVOGADO: Fidel Ferreira Leite

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM
CONCURSO,  ANTES  DA  PROMULGAÇÃO  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA
O ESTATUTÁRIO. VÍNCULOS CELETISTA E ESTATUTÁRIO. CONFLITO
NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  SUSCITADO  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA PELO
COLENDO  STJ.  FGTS.  INCIDÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  BIENAL,  A
PARTIR  DA  EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO.  DIREITO
EXCLUSIVO  DOS  TRABALHADORES  CELETISTAS.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. 

1. Nos  casos  de  transmudação  de  regime  celetista  para  o
estatutário,  a  competência  é  da  Justiça  Comum para  analisar  os
pedidos formulados, inerentes ao período posterior à instituição do
vínculo jurídico-administrativo.

2.  O STF  decidiu  que  a  prescrição  no  caso  de  transposição  de
servidor público do regime jurídico celetista para o estatutário é de
02 (dois) anos, contada da data da mudança.

3. Este Tribunal já assentou que “com a mudança de regime jurídico
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de celetista para estatutário, em 1993, restou configurada a extinção
do contrato de trabalho e, consequentemente, a servidora deveria,
nos  dois  anos  subsequentes  a  esse fato,  ter  ajuizado reclamação
trabalhista perante a Justiça Especializada, visando o pagamento do
FGTS devido quando ainda era servidora celetista. Todavia, veio a
juízo reclamar a verba apenas após sua aposentadoria,  em 2010.
Assim, resta configurada a prescrição bienal, razão pela qual, aplico
ao  caso  a  Súmula  nº  382  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho.”
(Apelação Cível nº 038.2011.000242-5/001, Primeira Câmara Cível,
Relatora:  Juíza  VANDA  ELIZABETH  MARINHO,  convocada  em
substituição ao Des. Leandro dos Santos, publicação: 07/07/2014).

4. É uníssona a jurisprudência pátria no sentido de não ser devido ao
servidor  estatutário  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,
assegurado tão somente aos trabalhadores celetistas, de modo que
incabível o pagamento de FGTS no período posterior à mudança do
regime.

5.  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” (art. 557, caput,
do CPC).

Vistos etc. 

EDILEUZA MARIA DE LIRA ajuizou reclamação trabalhista contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, aduzindo que foi admitida em 24 de agosto de
1987,  mas  não teve  recolhidos  os  valores  referentes  ao  FGTS acrescido  de
multa  de  40%  sobre  o  período  trabalhado,  razão  por  que  os  pleiteia  na
presente reclamação trabalhista.

Inicialmente,  a demanda foi  ajuizada na  Justiça  do Trabalho,  que
declinou da sua competência para a Justiça Comum, nos termos seguintes (f.
64):

RELAÇÃO  DE  TRABALHO  DE  NATUREZA  JURÍDICO  ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DECLARADA. O Supremo Tribunal  Federal  –
STF,  referendado  em  liminar  concedida  na  ADI  3395,  confirmou  a
incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento
de causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Portanto,
na  hipótese,  apesar  dos  pedidos  referirem-se  a  direitos  trabalhistas,  o
vínculo  é  de  natureza  estritamente  administrativo  em  razão  da
transmudação  do  regime  celetista  para  estatutário,  destacando  que
qualquer tese alusiva à inconstitucionalidade da Lei instituidora do regime
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estatutário deve ser apreciada pela Justiça Comum.  

Os autos foram remetidos à Justiça Comum e distribuídos à 2ª Vara
da Comarca de Conceição, quando o pedido exordial foi julgado improcedente
em sentença assim ementada (f. 73/76):

AÇÃO ORDINÁRIA  DE COBRANÇA  –  SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  –
ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – INEXISTÊNCIA
DE DIREITO AO FGTS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Demonstrado que inexiste direito à percepção do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço após alteração  na forma de contratação do servidor
público  pela  Administração  de  “celetista”  para  “estatutário”,  é  de  ser
julgado improcedente o pedido em todos os seus termos. 

Sobreveio  apelação  cível (f.  79/83)  por  meio  da  qual  a  autora
sustenta que faz jus ao FGTS.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão, f. 88). 

Parecer da Procuradoria de Justiça sem opinar sobre o mérito do
recurso (f. 97/99).

Através  do  acórdão  de  f.  101/108,  esta  Segunda  Câmara  Cível
suscitou  conflito  negativo  de  competência,  sendo  os  autos  remetidos  ao
Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  qual  declarou  a  competência  desta  Justiça
Estadual  para  prosseguir  no  julgamento  da  apelação  interposta  pela  autora
(decisão às f. 116/117).    

É o relatório.

DECIDO.

Conforme  relatado,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  apreciar  o
conflito negativo entendeu ser competente a Justiça Comum para   prosseguir
no julgamento da apelação interposta pela autora. 

A autora/apelante aduz que foi admitida pelo réu/apelado em 24 de
agosto  de  1987,  mas  não  teve  recolhidos  os  valores  referentes  ao  FGTS,
acrescido de multa de 40% sobre o período trabalhado. Alega que é aplicável
ao caso em apreço o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

 
Compulsando os autos verifica-se que o Município de Conceição, ora

apelado, transmudou o regime jurídico de celetista para estatutário em 26
de março de 2002, por força da Lei Municipal nº 03/2002.

Faz-se necessário frisar que o Colendo STF decidiu que a prescrição
no caso de transposição de servidor público do regime jurídico celetista para o
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estatutário é de 02 (dois) anos, contada da data da mudança, in verbis:

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 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,  Julgamento:  31/05/2012;
Publicação: DJe - 109 DIVULGADO 04/06/2012 PUBLICADO 05/06/2012).

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 649133 AgR, Relator: Min. RICARDO



AP. n. 0000553-08.2011.815.0151                                                                                                           5

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-139 DIVULG
08-11-2007  PUBLIC  09-11-2007  DJ  09-11-2007  PP-00053  EMENT  VOL-
02297-10 PP-01968).

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
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
298948 AgR, Relator> Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado
em  26/03/2002,  DJ  26-04-2002  PP-00082  EMENT  VOL-02066-04  PP-
00873).

Assim, sendo certo que a mudança de regime jurídico caracteriza a
extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, conforme visto, a partir daí, o
prazo prescricional bienal para cobrança de direitos trabalhistas, não há dúvidas
de que se configurou a prescrição da pretensão ao FGTS do período em que
restou a apelante  submetida  ao regime celetista.  Isso porque,  somente em
22/04/2010 (f. 02), ou seja, após findo o prazo de 2 (dois) anos, contados da
transmudação  do  seu  regime jurídico,  ocorrendo,  portanto,  a  prescrição  do
direito.  E neste sentido, em caso idêntico ao dos autos, vem decidindo este
Sinédrio:

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO.  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
do  contrato  de  trabalho,  incidindo  a  prescrição  bienal.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00023580520128150751, 3ª Câmara
Especializada  Cível,  Relator:  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,
julgado em 14-10-2014). 

ADMINISTRATIVO -  Agravo  interno  em  apelação  cível  -  Ação  de
cobrança  -  Servidor  público  municipal  -  Pretensão  a  declaração  de
invalidade  da  transposição  do  regime  celetista  para  o  estatutário-
Recolhimento de FGTS - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico -
Validade  da  norma  que  transmudou  o  regime  -  Precedentes  do  STF  -
Desprovimento. -  A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o
servidor  não possui  direito  adquirido  ao regime jurídico para o qual  foi
inicialmente contratado. Assim, não há qualquer ilegalidade na norma que
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converteu o regime jurídico da autora de celetista para o estatutário, não
havendo que se falar,  portanto,  em direito  ao FGTS do período após a
mudança, eis que referido benefício é devido apenas aos servidores regidos
pela CLT. (TJPB - Processo nº 0002969-89.2011.815.0751, 2ª Câmara cível,
Relator: Dr. Aluizio Bezerra Filho, Juiz Convocado, julgado em 03-02- 2014).

Ademais,  no  que  se  refere  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo de
Serviço, do período posterior à instituição do Regime Jurídico Único municipal, é
uníssona  a  jurisprudência  pátria  no  sentido  de  não  ser  devido  ao  servidor
estatutário o FGTS, assegurado, tão somente, aos trabalhadores celetistas.

A respeito, os seguintes julgados:

RECURSO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE
ESTABILIDADE  NO  SERVIÇO  PÚBLICO.  ARTIGO  19  DO  ADCT  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INCABIMENTO.  NÃO  PREENCHIMENTO  DO
REQUISITO  TEMPORAL.  OPÇÃO  PELO  REGIME  ESTATUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  ARTIGO  301  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  46/94.
PEDIDO DE DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO.  DESCABIMENTO.  DIREITO  EXCLUSIVO  DOS
TRABALHADORES CELETISTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). 3 - Conforme assente na jurisprudência pátria, somente tem direito ao
fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, os trabalhadores regidos
pela CLT. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES - Rec 100110023502;
Conselho  da  Magistratura,  Relator:  Des.  José  Luiz  Barreto  Vivas,
publicação: DJES 05/08/2011; Pág. 26). 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança. Servidor público. Contrato
temporário. Decisão que garante o recebimento de férias,  13º salário e
FGTS.  Recurso.  Alegação  de  ausência  previsão  de  tais  vantagens  no
contrato.  Inexistência  de  liame  nos  autos.  Ônus  cabível  à  edilidade.
Inteligência do art. 333, II, do CPC.  FGTS. Verba inerente ao regime
celetista.  (...).  '[...] o servidor público estatutário não faz jus ao
FGTS e demais direitos consagrados pela CLT aos empregados do
regime celetista. [...]'  (g. N.) […] a par de tais considerações e com
arrimo nas disposições contidas no art. 557 caput, c/c §1º-a, do CPC, dou
provimento parcial ao recurso. (TJPB - AC 020.2010.000667-3/001, Relator:
Des. João Alves da Silva; publicação: DJPB 20/02/2013; Pág. 6).

Esclareço,  por  fim,  que,  por  estar  o recurso em desconformidade
com a jurisprudência  dominante desta Corte de Justiça  e do STF,  é  de ser
negado o seu seguimento,  nos  termos do  caput do art.  557 do  Código  de
Processo Civil, que reza: 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.
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Por tais razões, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo
Civil, nego seguimento à apelação.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 23 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                               Relator 
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