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DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PRETENSÃO  DE
PAGAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO FGTS DE
TODO  O  PERÍODO  TRABALHADO.  JULGAMENTO  DO
PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME
CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA TRABALHISTA. A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
DETÉM COMPETÊNCIA APENAS PARA O PERÍODO EM
QUE  SE  FORMOU  O  VÍNCULO  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO.  DECLARADA  A  INCOMPETÊNCIA
PARA  APRECIAÇÃO  DO  PEDIDO  REFERENTE  AO
VÍNCULO CELETISTA.  SÚMULAS 97 E 170, AMBAS DO
STJ.  APLICABILIDADE.  DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE PARTE DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.

Verificando-se  que,  no  caso  concreto,  além  das  verbas
decorrentes do vínculo jurídico-administrativo entre autora e
réu,  requer-se também  o  pagamento  de  depósitos  não
efetuados de FGTS  em período anterior à modificação do
vínculo  celetista  para  estatutário,  resta  evidenciada  a
incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e
julgar parte do pedido.

“Compete  ao  Juízo  onde  primeiro  for  intentada  a  ação
envolvendo  acumulação  de  pedidos,  trabalhista  e
estatutário,  decidi-la  nos  limites  da  sua  jurisdição,  sem
prejuízo  do  ajuizamento  de  nova  causa,  com  o  pedido
remanescente, no juízo próprio.”1 

1 STJ, Súmula 170, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/1996, DJ 31/10/1996, p. 42124.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
POR ESTE RELATOR, PARA RETIFICAR A CERTIDÃO DE JULGAMENTO
DE FL.70 E FAZER CONSTAR: “RECURSO PREJUDICADO”.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por Geralda Bezerra da
Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara  da Comarca de Piancó
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em face do Município
de Piancó.

Sentenciando,  fls.  35/40-verso,  a magistrada de  primeiro  grau
reconheceu  a  prescrição  do  período  entre  a  contratação  da  autora  até
01/04/2002 e julgou improcedente o pedido relativo às verbas posteriores a
transmutação do  regime  celetista  para  o  estatutário  ocorridas  a  partir  da
vigência da Lei Complementar Municipal nº.  12/2002, extinguindo o processo
com resolução do mérito. 

Nas razões do apelo,  o recorrente  atacou apenas o capítulo da
sentença  que  reconheceu  a  prescrição  bienal  do  pedido  referente  ao
pagamento das verbas do FGTS no período anterior a transmudação do regime
jurídico do autor de celetista para estatutário,  pugnando pelo provimento do
recurso sob o argumento de que não houve prescrição quinquenal, tendo em
vista que encerrou o seu contrato de trabalho na data da sua aposentadoria
(25/05/2010), tendo ajuizado a presente demanda em 20/10/2014. 

Apresentadas contrarrazões  pelo  apelado,  pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela remessa dos autos à
Justiça  do  Trabalho,  para  que  seja  apreciado  o  pedido  de  condenação  ao
depósito do FGTS, referente ao período anterior ao regime estatutário instituído
pelo Município de Piancó. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Ab  initio,  anoto  que  o  objeto  deste  recurso  é  unicamente  o
capítulo da sentença que entendeu prescrita a pretensão de cobrança da verba
trabalhista  (FGTS)  do  período  em que  restou  a  demandante  submetida  ao
regime celetista,  contando o prazo bienal  da data da transmudação do seu
regime jurídico de trabalhista para estatutário, operada no Município de Piancó
com a edição da Lei Complementar nº. 12/2002.

Isso  porque,  a  parte  da  sentença  que  “julgou  improcedente  o
pedido da autora referente ao pedido da verba pleiteada após a mudança do

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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regime jurídico”,  fl.  40-verso,  não sofreu  impugnação específica  no bojo  do
recurso de fls. 44/48,  formando-se, portanto, a coisa julgada sobre a questão
controvertida. 

Noutro giro, é o caso de declarar a nulidade da parte da sentença
que apreciou o pedido  de pagamento das verbas decorrentes da relação de
trabalho celetista sem competência material para tanto. Explico. 

No caso dos autos,  a  autora é de servidora pública  municipal,
aposentada desde 25/05/2010, contando nesta data com 28 anos e 03 meses
de tempo de serviço, conforme carta de concessão à fl. 11.

Daí  se  conclui  que  ingressou  no  serviço  público  antes  da
promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  permanecendo  estável  e
adquirindo a condição de servidora ocupante de cargo público por força da Lei
Complementar Municipal nº. 12, publicada em 01 de abril de 2002, que abarcou
os servidores à época regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e
unificou o regime jurídico no Município de Piancó. 

Desse modo,  resta clara tanto a legalidade do vínculo jurídico-
administrativo  entre  a  autora  e  o  Ente  Público  réu,  quanto  a  legalidade do
regime celetista  anterior  a  esse  marco  (01/04/2002),  por  força  da  Emenda
19/98  e  da  Decisão  do  STF na  ADI  2135  MC,  resguardando  as  situações
consolidadas anteriores. 

Importante distinguir o caso dos autos daqueles em que a parte,
além de requerer o pagamento de verbas trabalhistas, questiona validade da
Lei que transmudou o regime celetista para o estatutário.  Nesse contexto, o
STJ  tem,  de  fato,  proclamado  que  a  competência  é  da  Justiça  Comum
Estadual:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
CONFLITO  INSTAURADO  ENTRE  A  JUSTIÇA  DO
TRABALHO  E  A  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE  A VALIDADE  DE  LEI  LOCAL,
QUE  TRANSMUDOU  O  REGIME  CELETISTA  PARA  O
ESTATUTÁRIO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O STF, no julgamento da ADI 3.395/DF, referendou liminar
anteriormente  concedida,  que  suspendera  qualquer
interpretação do inciso I do art. 114 da CF/88, alterado pela
EC  45/2004,  que  atribuísse  à  Justiça  do  Trabalho  a
apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e
seus  servidores,  a  ele  vinculados  por  típica  relação  de
ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. [...]
III. No caso, a parte reclamante sustenta a invalidade da lei
local, instituidora do regime jurídico estatutário, requerendo,
então,  o  reconhecimento  da  permanência  do  vínculo  de
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natureza  celetista  e  a  consequente  condenação  do  ente
municipal ao pagamento de verba trabalhista, durante todo o
período.
IV.  Este  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  assentou
entendimento  no  sentido  de  que  compete  à  Justiça
Comum  o  julgamento  de  reclamação  trabalhista
proposta, contra  o ente municipal, por servidor público
que,  além  de  objetivar  a  percepção  de  verbas
trabalhistas,  pretende o reconhecimento da invalidade
de norma local que cria ou modifica regime jurídico de
natureza  estatutária,  para  os  servidores  públicos
municipais.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "o quadro fático que
se delineou afasta a incidência das Súmulas 97 e 170/STJ
mas  amolda-  se,  por  analogia,  ao  que  dispõe  a  Súmula
137/STJ.  Nesse  contexto,  compete  à  Justiça  Estadual
deliberar  sobre  a  validade  da  norma  local  que  cria  ou
modifica  regime  jurídico  de  natureza  estatutária  para  os
servidores públicos municipais" (STJ, CC 132.191/RN, Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  DJe  de
17/06/2014).
VI. Agravo Regimental improvido.2 (grifei).

Aplica-se,  portanto,  a  orientação  jurisprudencial  sumulada  pelo
STJ sob o nº. 97, que diz: 

“COMPETE  A JUSTIÇA DO  TRABALHO  PROCESSAR  E
JULGAR  RECLAMAÇÃO  DE  SERVIDOR  PUBLICO
RELATIVAMENTE  A  VANTAGENS  TRABALHISTAS
ANTERIORES  A  INSTITUIÇÃO  DO  REGIME  JURIDICO
UNICO.(Súmula  97,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
03/03/1994, DJ 10/03/1994, p. 4021)

Também não  é  o  caso  de  desconsiderar  a  competência  desta
Justiça  Estadual  Comum para  apreciar  as  lides  entre  servidores  públicos  e
Entes  Públicos  quando  vinculados  entre  si  por  uma  relação  jurídico-
administrativa,  razão  pela  qual  é  plenamente  válida  a  sentença  recorrida
quanto ao ponto que julgou improcedente o pedido que tratava da relação de
trabalho quando regulada pelo regime estatutário.

Na verdade, deveria o julgador ter restringido a apreciação da lide
somente  ao pedido para  o qual  a  Justiça  Estadual  detém competência  em
razão da matéria, nos moldes seguintes:

COMPETE AO JUIZO ONDE PRIMEIRO FOR INTENTADA
A  AÇÃO  ENVOLVENDO  ACUMULAÇÃO  DE  PEDIDOS,
TRABALHISTA E ESTATUTARIO, DECIDI-LA NOS LIMITES
DA SUA JURISDIÇÃO, SEM PREJUIZO DO AJUIZAMENTO

2  STJ  -  AgRg  no  CC  135.356/RN,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em
25/03/2015, DJe 06/04/2015.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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DE NOVA CAUSA, COM O PEDIDO REMANESCENTE, NO
JUIZO  PROPRIO.  (Súmula  170,  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado em 23/10/1996, DJ 31/10/1996, p. 42124)

Veja-se a jurisprudência do STJ a esse respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS COMUM ESTADUAL
E  TRABALHISTA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  CONTRATADO  PELO  REGIME
CELETISTA COM POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE LEI LOCAL
PREVENDO  A  TRANSMUTAÇÃO  DO  REGIME  JURÍDICO
PARA ESTATUTÁRIO.  EXORDIAL TRABALHISTA RESTRITA
AO  PERÍODO  REGIDO  PELA  CLT.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  1.  Trata-se,  na  origem,  de
Reclamação  Trabalhista  proposta  por  Laudicéa  da  Silva,
Agente Comunitária de Saúde do Município de Rio Tinto/PB,
contra o Município de Rio Tinto/PB, buscando a satisfação dos
seguintes pedidos: anotação e baixa da Carteira de Trabalho
do período de agosto de 1998 a dezembro de 2007, terço de
férias  de  2002  a  2007,  13º  salário  de  janeiro  de  2002  a
dezembro de 2007, FGTS de agosto de 1998 a dezembro de
2007,  adicional  de insalubridade no grau médio,  reflexos do
adicional de insalubridade sobre as verbas trabalhistas (fls. 3-8,
e-STJ), antes da transmutação do seu regime de trabalho, para
o estatutário.  2. Deflui do contexto da Ação Originária que a
autora busca a condenação do réu ao pagamento de verbas
relativas  ao  trabalho  realizado  na  função  de  Agente
Comunitário de Saúde, desde seu ingresso em 21.8.1998, data
em que  foi  aprovada  em  processo  seletivo  e  submetida  ao
regime celetista, até o período de 19.12.2007 quando passou a
laborar sob o vínculo estatutário. Deste modo verifica-se que os
pedidos  apenas  se  restringiram  ao  regime  trabalhista  e
envolvem apenas o tempo de serviço no qual a reclamante era
celetista, que se encontrava em vigor até 19.12.2007.
3. Assim, na linha da jurisprudência do STJ, quando proposta
inicialmente Ação Trabalhista perante a Justiça Laboral (fls. 3-
8,  e-STJ),  a  competência  é  da  Justiça  Especializada,  sem
prejuízo  de  ajuizamento  de  nova  causa,  com  pedido
remanescente  no  juízo  próprio.  Aplicação  conjugada  das
Súmulas  97  e  170  do  STJ.  4.  Conflito  de  Competência
conhecido a fim de declarar competente o Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região para julgar a causar nos limites de sua
competência,  conforme  a  Súmula  170  do  STJ.  (CC
139.708/PB,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 01/07/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE  PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.  CONFLITO
NEGATIVO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL  E  TRABALHISTA.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  CONTRA
MUNICÍPIO.SERVIÇO PRESTADO NA VIGÊNCIA DE REGIME
ESTATUTÁRIO  EM  SUCESSÃO  A  CONTRATAÇÃO
CELETISTA.  SÚMULAS  97  E  170  DESTA  CORTE.I   -
Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão
realizada  em 09.03.2016,  o  regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.II - Em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a 1ª  Seção  desta Corte tem acolhido o entendimento
segundo  o  qual  "a  competência  para  processar  e  julgar  os
litígios instaurados entre os agentes  públicos  e  os  entes
estatais  a  que  servem depende da natureza  jurídica  do
vínculo  entre  as partes, cabendo à justiça trabalhista  o exame
das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal  ou
estadual,  aquelas  sujeitas  a  regime  estatutário ou jurídico-
administrativo"   (CC  129.447/RN,   1ª   S.,  Rel.  Min.  Sérgio
Kukina, DJe de 30.09.2015).III  - Na espécie, houve alegação
de violação de direito sob o regime estatutário,  com  amparo
na Lei Complementar Municipal n. 109/2005, estabelecido  em
sucessão   ao  anterior  contrato  de  trabalho  firmado  sob   o
regime celetista, envolvendo, portanto, verbas decorrentes de
regimes  distintos,  o  que  atrai  a  incidência  das  Súmulas 97
e 170/STJ,  segundo as quais: "Compete a Justiça do Trabalho
processar  e  julgar  reclamação  de  servidor  público
relativamente a vantagens trabalhistas  anteriores  a  instituição
do Regime Jurídico Único";
"Compete  ao  juízo  onde  primeiro  for  intentada  a  ação
envolvendo acumulação de  pedidos,  trabalhista  e  estatutário,
decidi-la  nos  limites  da  sua  jurisdição,   sem  prejuízo  do
ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no
juízo próprio".
III   -  O  Agravante  não  apresenta,  no  recurso,  argumentos
suficientes para desconstituir a decisão agravada.
IV  -  Agravo  Interno  improvido.  (AgInt  nos  EDcl  no  CC
142.692/CE,  Rel.  Ministra  REGINA  HELENA  COSTA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017)

“Mas ainda que se alegue que, na hipótese destes autos, o
pedido e a causa de pedir se estenderiam para o período de
vigência do regime estatutário # do que não se tem notícia #
não restaria, só por isso, afastada a competência da Justiça
Obreira, nos limites delineados na
Súmula 170 desta Corte: Compete ao juízo onde primeiro for
intentada  a  ação  envolvendo  acumulação  de  pedidos,
trabalhista  e  estatutário,  decidi-la  nos  limites  da  sua
jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com
o pedido remanescente, no juízo próprio.
Assim também decidiram, por unanimidade, os integrantes
da  Primeira  Seção,  como  se  pode  verificar  do  seguinte
precedente:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS COMUM ESTADUAL E

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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TRABALHISTA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  CONTRATADO  PELO  REGIME
CELETISTA COM  POSTERIOR  PUBLICAÇÃO  DE  LEI  LOCAL
PREVENDO A TRANSMUTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PARA
ESTATUTÁRIO.  EXORDIAL  TRABALHISTA  RESTRITA  AO
PERÍODO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista proposta
por  Laudicéa  da  Silva,  Agente  Comunitária  de  Saúde  do
Município  de  Rio  Tinto/PB,  contra  o  Município  de  Rio
Tinto/PB,  buscando  a  satisfação  dos  seguintes  pedidos:
anotação  e  baixa  da  Carteira  de  Trabalho  do  período  de
agosto de 1998 a dezembro de 2007, terço de férias de 2002
a 2007, 13º salário de janeiro de 2002 a dezembro de 2007,
FGTS de agosto de 1998 a dezembro de 2007, adicional de
insalubridade  no  grau  médio,  reflexos  do  adicional  de
insalubridade sobre as verbas trabalhistas (fls. 3-8, e-STJ),
antes da transmutação do seu regime de trabalho, para o
estatutário.
2. Deflui do contexto da Ação Originária que a autora busca
a condenação do réu ao pagamento de verbas relativas ao
trabalho  realizado  na  função  de  Agente  Comunitário  de
Saúde, desde seu ingresso em 21.8.1998, data em que foi
aprovada  em  processo  seletivo  e  submetida  ao  regime
celetista,  até  o  período  de  19.12.2007  quando  passou  a
laborar sob o vínculo estatutário. Deste modo verifica-se que
os pedidos apenas se restringiram ao regime trabalhista e
envolvem apenas o tempo de serviço no qual a reclamante
era celetista, que se encontrava em vigor até 19.12.2007.
3.  Assim,  na  linha  da  jurisprudência  do  STJ,  quando
proposta  inicialmente  Ação  Trabalhista  perante  a  Justiça
Laboral  (fls.  3-8,  e-STJ),  a  competência  é  da  Justiça
Especializada, sem prejuízo de ajuizamento de nova causa,
com  pedido  remanescente  no  juízo  próprio.  Aplicação
conjugada das Súmulas 97 e 170 do STJ.
4.  Conflito  de  Competência  conhecido  a  fim  de  declarar
competente o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
para  julgar  a  causar  nos  limites  de  sua  competência,
conforme a Súmula 170 do STJ.
(CC  139.708/PB,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2015)
Com essas considerações, à luz das peculiaridades do caso
concreto  e  do  que  dispõe  o  art.  114,  I,  da  Constituição
Federal, com a redação dada pela EC n. 45/2004, conheço
do conflito e, em harmonia com o parecer ministerial, declaro
competente o Tribunal Regional do Trabalho da 13.ª Região,
o  suscitado,  para  que,  afastada  a  preliminar  de
incompetência,  prossiga  no  exame  do  mérito  do  aludido
recurso  ordinário,  decidindo-o  como  entender  de  direito,
respeitados os limites delineados nos enunciados 97 e 170
da  Súmula  do  STJ.”(STJ,  CC  144146,  Relator  Ministro
SÉRGIO KUKINA, pub. no DJ em 23/11/2015)
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Concluo, portanto, que a sentença é parcialmente nula, restando
para a autora, caso queira, a possibilidade de deduzir sua pretensão trabalhista
na Justiça especializada, sem prejuízo do julgamento aqui realizado quanto ao
lapso  temporal  a  partir  do  qual  vigorou  o  regime  estatutário  entre  ela  e  o
Município de Piancó.

Ante o exposto, de ofício, declaro a  nulidade do capítulo da
sentença que julgou  o pedido  autoral  de condenação ao pagamento de
verbas celetistas, referentes ao FGTS no período  anterior à modificação
do  regime  jurídico  de  trabalhista  para  estatutário  em  01/04/2002,  por
incompetência  absoluta  desta  Justiça  Comum  Estadual.  Mantenho
incólume a decisão em seus demais termos. 

Apelo prejudicado. 

É como voto. 

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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