
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002783-95.2013.815.0751.
Origem : 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa. 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  CONVERTIDA  EM  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAYEUX. PLEITO
DE  RECEBIMENTO  DE  VERBA
TRABALHISTA. FGTS. LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL  Nº   01/1993.  ALTERAÇÃO  DO
REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PRESCRIÇÃO BIENAL.  OCORRÊNCIA. ART
7º,  XXIX  DA  CR/88.  SÚMULA 362  DO  TST.
PERÍODO  POSTERIOR  À  INSTITUIÇÃO  DO
REGIME  ESTATUTÁRIO.  DIREITO
EXCLUSIVO  DOS  TRABALHADORES
CELETISTAS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-   A  partir  a  da  alteração  do  regime  celetista
perpetrada  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº
01/1993, houve a dissolução do vínculo trabalhista e,
consequentemente,  a  extinção  da  relação  contratual
mantida entre o recorrente e a edilidade, ensejando o
direito  de  movimentação  da  conta  vinculada  ao
FGTS, a partir desse momento.

-  Com  o  fim  do  vínculo  celetista  vigente  entre  as
partes  até  então,  começa  a  transcorrer  o  prazo
prescricional,  nos  termos  do  artigo  7º,  XXIX,  da
Constituição Federal.
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- O enunciado da Súmula nº 362 do TST explicita ser
de  dois  anos,  contados  da  extinção  do  contrato  de
trabalho,  o  prazo  para  a  propositura  de  ação  para
cobrança de créditos relativos ao não recolhimento da
contribuição para o FGTS:

-  Considerando que a demanda somente foi ajuizada
após  o  transcurso  do  prazo  prescricional  bienal
contado  da  mudança  do  regime  celetista  para  o
estatutário,  correta  a  sentença  que  reconheceu  a
prescrição da pretensão autoral. 

-  A partir  da  mudança  do  regime  de  trabalho,  o
demandante  passou  a  ser  estatutário,  deixando  de
fazer jus ao recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, verba assegurada tão somente aos
trabalhadores celetistas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Florisa  Ramos
Bezerra da Silva,  hostilizando a sentença proferida  pelo  Juízo da  4ª  Vara
Mista da Comarca de Bayeux, nos autos da Reclamação Trabalhista convertida
em Ação Ordinária de Cobrança, manejada contra o  Município de Bayeux-
PB, julgou improcedente o pedido contido na inicial. 

A demandante ajuizara,  inicialmente,  Reclamação Trabalhista
perante a Justiça Obreira, em face do Município de Bayeux-PB, alegando, em
síntese, ser servidora pública daquela edilidade desde o ano de 1983, quando
fora admitida sem concurso para o exercício do cargo de professora.

Aduziu,  ainda,  que  ingressara  na  prefeitura  sob  o  regime
celetista,  ficando  em  tal  situação  até  o  advento  da  Lei  Complementar
Municipal nº 01/1993. Contudo, considerando inconstitucional a referida lei,
sustenta ser ilegal a transmudação de regime, pugnando pelo recebimento do
FGTS, compreendido desde a data de sua admissão até os dias atuais.

Conforme se depreende dos autos, o processo tramitou perante
a  Justiça  do  Trabalho,  contudo,  já  em  sede  recursal,  declarou-se  a
incompetência daquela justiça especializada, tendo sido os autos remetidos à
Justiça Estadual. 

Aportando  os  autos  perante  o  Juízo  da  4ª  Vara  Mista  da
Comarca de Bayeux, este proferiu sentença de improcedência, cuja  ementa
transcrevo a seguir: 

“ADMINISTRATIVO  –  RECLAMAÇÃO
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TRABALHISTA  TRANSFORMADA  EM  AÇÃO  DE
COBRANÇA  –  SERVIDORA  PÚBLICA  –
MUDANÇA DO REGIME CLT PARA ESTATUTÁRIO
POR FORÇA DE VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVO
-  POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE
DA NORMA MUNICIPAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PAGAMENTO DO FGTS APÓS A MUDANÇA DE
REGIME  –  IMPOSSIBILIDADE  –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

-  Julga-se  improcedente  o  pedido  uma  vez  que  a
mudança de regime CLT para estatutário se deu por
força da vinculação administrativa estabelecida na
CF de 1988, não havendo inconstitucionalidade da
norma municipal, tão pouco direito ao recebimento
do  FGTS  do  período  posterior  à  mudança  de
regime”.

Nas razões recursais, às fls. 225/228, a apelante sustentou que a
não incidência da prescrição bienal ao caso dos autos, e a impossibilidade de
transmudação automática de regime jurídico, requerendo, por fim, a reforma
da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Intimado,  o  Município  apelado apresentou contrarrazões  (fls.
231/233), pugnando pelo desprovimento do recurso,

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 238), opinando
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação meritória.

Intimadas  as  partes,  não  se  manifestaram  sobre  possível
reconhecimento,  de  ofício,  da  prescrição  parcial  do  direito  invocado  pela
autora, quedaram-se silentes (fls. 242).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  processuais  de  admissibilidade,
conheço do agravo interno interposto, passando à análise de seus argumentos.

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  presente  demanda
consubstancia  a  pretensão  de  Florisa  Ramos  Bezerra  da  Silva,  servidora
pública do Município de Bayeux admitida em 02 de maio de 1983, quanto ao
recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,
alegadamente devidos desde a admissão até o ajuizamento da demanda.

Ocorre  que  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  01/1993,
estabeleceu a mudança de regime dos servidores daquela edilidade de celetista
para o estatutário, o que é permitido, tendo em vista que a ausência de prévia
submissão a concurso, antes do advento da Constituição Federal de 1988, não
impede  a  modificação do regime a  que  está  subordinado o servidor  nessa
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situação, mas tão somente barra a efetivação deste no cargo público para o
qual foi admitido, sem a realização de certame para tanto. 

Com  efeito,  adoção  do  Regime  Jurídico  Único  é  medida
imposta  pela  própria  Carta  Magna,  conforme  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal  de  que,  no  regime constitucional  inaugurado em 1988,  a
única  forma  de  vinculação  de  um  trabalhador  ao  Poder  Público  é  por
intermédio de uma relação administrativa.

Pois bem.

Por ocasião  da  análise  das  razões de  apelação,  a  partir  a  da
alteração do regime celetista perpetrada pela Lei Complementar Municipal nº
01/93,  houve  a  dissolução  do  vínculo  trabalhista  e,  consequentemente,  a
extinção  da  relação  contratual  mantida  entre  o  agravante  e  a  edilidade,
ensejando o direito de movimentação da conta vinculada ao FGTS, a partir
desse momento.

Contudo, conforme o disposto no inciso XXIX, do art. 7º, da
Constituição Federal de 1988:

"Art.  7º.  São direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

(...)

XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho;”

Assim, com o fim do vínculo celetista vigente entre as partes
até então, começa a transcorrer o prazo prescricional constante do dispositivo
constitucional supra transcrito para cobrança de verbas trabalhistas.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula nº 362 do TST,
que explicita ser de dois anos, contados da extinção do contrato de trabalho, o
prazo para a propositura de ação para cobrança de créditos relativos ao não
recolhimento da contribuição para o FGTS:

"362. FGTS. Prescrição. É trintenária a prescrição
do direito de reclamar contra o não recolhimento da
contribuição para o FGTS, observado o prazo de 02
(dois) anos após o término do contrato de trabalho.”

No caso em epígrafe, a instituição do regime jurídico único no
município de Bayeux se deu a partir do ano 1993, do que se conclui que a
presente ação deveria ser proposta até o ano de 1995. Contudo, o manejo da
demanda se dera apenas em 2009, quando já havia transcorrido o prazo bienal
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previsto na CR/88, razão pela qual o reconhecimento da prescrição do direito
invocado pela parte autora é medida que se impõe.

Neste  sentido,  é  orientação  pacífica  dos  tribunais  pátrios,
inclusive desta Corte:

“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE  NEGA  SEGUIMENTO  A  RECURSO.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  EMPREGADO
PÚBLICO.  PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
CITRA  PETITA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CARÁTER
JURÍDICO  ADMINISTRATIVO.  CONTAGEM  DO
PRAZO  DA  TRANSMUDAÇÃO  DO  REGIME
CELETISTA  PARA  ESTATUTÁRIO.  LEI
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº  706/07.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.  ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  SENTENÇA  MANTIDA.  ART.  557
CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
– Não há que se falar em julgamento citra petita
quando a decisão conhece integralmente do pedido
autoral.
– Em  razão  de  o  apelante  requerer  verba  de
caráter  celetista,  entende-se  que  o  prazo
prescricional, in casu, flui-se da transmudação do
regime  celetista  para  o  jurídico  único,  estando,
assim,  a  pretensão  do  autor  ao  recebimento  dos
depósitos de parcelas relativas ao FGTS, 1/3 férias e
outras prescritas.
– Inexiste  direito  adquirido  da  servidora  a
determinada  situação  jurídica,  sendo  certo  que  se
mostra  impossível  conjugar  vantagens  de  regimes
distintos. 
(...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008297220128150161,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. Em
14-07-2015) (grifo nosso)

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  DEPÓSITOS  DO  FGTS-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA-
REJEITADA-  PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA -  ARE
709.212/DF  -  REPERCUSSÃO GERAL -  ARTIGO
23,  §  5º,  DA  LEI  8.036/1990  -  OFENSA-
INCONSTITUCIONALIDADE-  ALTERAÇÃO  DO
REGIME  CELETISTA  PARA  ESTATUTÁRIO-
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EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO-
PRESCRIÇÃO BIENAL- ART 7º,  XXIX DA CR/88-
EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO-  RECURSO  PROVIDO  -  SENTENÇA
REFORMADA.1.O Superior Tribunal de Justiça no
julgamento  do  conflito  negativo  decidiu  ser
competente a Justiça Estadual para julgamento das
demandas  envolvendo  servidores  municipais
contratados  temporariamente,  por  se  tratar  de
relações de caráter jurídico-administrativa.2.O STF,
no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo
23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do
FGTS  aprovado  pelo  Decreto  99.684/1990,  por
contrariar  o disposto  no  art.  7º,  XXIX,  da  CR/88,
afastando, por conseguinte, a prescrição trintenária
das ações de cobrança do FGTS, fixando em cinco
anos  o  prazo  prescricional,  mas  deverá  ser
respeitado, inicialmente, o prazo bienal que se inicia
com  o  término  do  contrato  de  trabalho.3.Haverá
extinção do contrato de trabalho com a alteração do
regime dos servidores de celetista para estatutário,
iniciando-se  a  partir  da  referida  modificação  o
prazo  bienal  para  a  cobrança  das  verbas
trabalhistas, nos termos do art.7º, XXIX, da CF/88.”
(TJMG  -  Apelação  Cível   1.0021.12.000663-6/001,
Relator(a):  Des.(a)  Afrânio  Vilela  ,  2ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  18/12/2014,  publicação  da
súmula em 28/01/2015) (grifei)

“APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
DA DEMANDA PELA JUSTIÇA DO  TRABALHO.
REJEITADA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
SERVIDORA PÚBLICA.  MUDANÇA DE REGIME
CELETISTA  PARA  ESTATUTÁRIO.  FGTS.
PRESCRIÇÃO.  SÚMULAS  362  E  382  DO  TST.
SENTENÇA  MANTIDA.  I  -  Os  funcionários  que
laboravam como celetistas à época da instituição do
regime  jurídico  único  foram  transpostos  para  o
regime  estatutário,  cabendo,  portanto,  à  justiça
comum  processar  e  julgar  as  ações  por  eles
ajuizadas  em  face  do  ente  federado  a  que  estão
vinculados, nos termos do entendimento firmado pelo
STF na ADIN 3395-6. Preliminar rejeitada. II - "A
transmudação  de  regime  celetista  para  estatutário
importa em extinção contratual e, por consequência,
coincide  com o  termo a  quo para a  contagem do
prazo  prescricional  bienal  previsto  no  artigo  7º,
XXIX,  da  Constituição  Federal,  nos  termos  da
Súmula nº 382." (TST, Recurso de Revista nº 2277-
93.2011.5.07.0030,  Rel.  Min.  CAPUTO  BASTOS,
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julgado em 25/10/2013). III - "Por outro lado, no que
tange aos depósitos do FGTS, embora seja aplicada
a  prescrição trintenária,  deve-se  observar  o  prazo
bienal após a extinção do contrato de trabalho para
a correspondente reclamação, consoante inteligência
da  Súmula  nº  362."  (TST,  Recurso  de  Revista  nº
2277-93.2011.5.07.0030,  Rel.  Min.  CAPUTO
BASTOS,  julgado  em  25/10/2013).  IV  -  Recurso
desprovido. Sem interesse ministerial.”

(TJ-MA  -  APL:  0156682015  MA  0000503-
24.2012.8.10.0106, Relator: MARCELO CARVALHO
SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2015, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2015)

No  que  se  refere  à  verba  pleiteada  por  meio  da  presente
demanda, quanto ao período posterior à instituição do Regime Jurídico Único
municipal, entendo que, de igual forma, improcedem os pedidos autorais.

Isso porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não
ser  devido  ao  servidor  estatutário  o  FGTS,  assegurado  tão  somente  aos
trabalhadores celetistas.

A respeito, confira-se 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”.  (TJ-ES;  Rec
100110023502; Conselho da Magistratura; Rel. Des.
José Luiz Barreto Vivas; DJES 05/08/2011; Pág. 26).
(grifo nosso).

“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
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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”. (TJ-PB;
AC  020.2010.000667-3/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva;
DJPB 20/02/2013; Pág. 6).(grifo nosso).

Logo, quanto ao pleito de reforma do decisum de primeiro grau
para que lhe fosse assegurado o recebimento dos depósitos do FGTS a partir
da instituição do Regime Jurídico Único municipal,  entendo que a decisão
combatida bem pontuou que “com a implantação de regime jurídico único,
extinguiu automaticamente as demais formas de contrato, sendo incabível a
partir da implantação o pagamento de verbas inerentes aos celetistas, como,
por  exemplo,  o  FGTS,  sob  pena  de  ser  criado  regime  híbrido,  onde  a
servidora  tinha  os  benefícios  dos  servidores  estatutários  e  ainda  podia
receber o FGTS. A matéria não comporta maiores esclarecimentos, já que a
norma municipal atacada não é inconstitucional  o pedido de pagamento do
FGTS do período após a mudança do regime jurídico é indevido”.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo os termos consignados no decisum hostilizado.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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