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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  ORDINÁRIA –  VERBAS
SALARIAIS  –  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  –
PRELIMINAR  –  CONTRATAÇÃO  POR  PROCESSO
SELETIVO –  LEI  FEDERAL  Nº  11.350/2006  – LEI
MUNICIPAL SUPERVENIENTE –  FIXAÇÃO DO REGIME
CELETISTA  –  TRANSMUDAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA
PARA JUSTIÇA LABORAL – PRECEDENTES DO STJ –
INCOMPETÊNCIA  –  ACOLHIMENTO –  REMESSA  À
JUSTIÇA LABORAL.

Diante da norma local, editada posteriormente a Lei Federal
nº 11.350/2006, estabelecer que os agentes comunitários de
saúde serão regidos pela consolidação das leis de trabalho,
declina-se  competência,  por  entender  que  a  competência
para apreciar os pedidos é da Justiça Trabalhista.

Vistos etc.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  pelo  Município  de  João
Pessoa irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara
da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  João  Pessoa,  que  parcialmente
procedente  a  Ação  de  Cobrança  promovida  por  Maria  das  Dores  Nunes
Bandeira contra o apelante, entendo como devidas verbas salarias postuladas.

Na apelação (fls.  60/66),  suscita em preliminar a incompetência
desta Justiça, face a competência ser da Justiça Laboral, em razão do vínculo
celetista estabelecido entre as partes. Também há carência de ação, pois há
comprovação dos pleitos solicitados. Prejudicial de prescrição e, no mérito, a
improcedência de demanda.

Contrarrazões recursais, fls. 73/80.

Parecer do Ministério Público, fls. 87/95.

É o relatório.
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Decido.

Trata  a  presente  demanda  de  Reclamação  Trabalhista  (Cobrança)
promovida por Maria das Dores Nunes Bandeira contra o Município de João Pessoa com
vistas a receber verbas salariais descritas na exordial.

A apelante ainda afirma ser ocupante de cargo de provimento efetivo, com
vínculo jurídico de natureza estatutária.

A ação foi  julgada  parcialmente  procedente.  O município  réu,  irresignado
com a sentença interpôs recuso apelatório sendo, por óbvio, os autos foram remetidos a
esta Corte Recursal.

Com efeito, antes de apreciar  o mérito da  apelação, visualizo que questão
prévia deve ser ponderada, exatamente por comungar com a preliminar,  com a linha de
raciocínio de que a Justiça Comum Estadual seja  incompetente para apreciar e julgar o
recurso, em razão da matéria.

Conforme  documento  constante  às  fls.  27,  consta  que  o  vínculo
empregatício estabelecido entre litigantes é celetista. Assim, por decorrência, a Justiça
competente para apreciar pleitos advindos desse regime, é a Justiça Laboral.

Ademais, a consta na Lei 11.045/20071, que CRIA O EMPREGO PÚBLICO
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS, E AGENTE EM SAÚDE AMBIENTAL -
ASA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE JOÃO PESSOA, precisamente no seu artigo 2º o seguinte:

Art.  2º  As  contratações  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e
Agentes em Saúde Ambiental de que trata o caput do art. 1º serão
regidas  pela  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  -  CLT,  com
remuneração mensal estabelecida na forma do Anexo desta Lei. 

Portanto, ainda que não tenha documento evidenciando o contrato, resta às
fls. 27 ficha cadastral que demonstra o vínculo com a edilidade, desde fevereiro de 2006 é
celetista. 

Assim, em conjugação de tais elementos, demonstração do vínculo e do teor
do artigo 2º da Lei, de fato, o regime entrelaçado é de natureza trabalhista, pois norteado
pela CLT.

Em razão disso, e conforme já decidido no CONFLITO DE COMPETÊNCIA
nº 151978/PB2, Ministro Gurgel de Faria, 26/05/2017 e no CONFLITO DE COMPETÊNCIA
nº 142879/PB, Ministro Sérgio Kukina, 24/09/2015, a competência para o processamento
destes autos  seria  da Justiça Laboral.  De ressaltar  que  citados  Conflitos envolvem o
Município de João Pessoa e Agente Comunitários de Saúde.

Tal  entendimento,  foi  igualmente  revelado na  decisão  exarada  no  CC
139.708/PB, que destaco:

1 https://leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/lei-ordinaria/2007/1104/11045/lei-ordinaria-n-11045-2007-este-ato-ainda-nao-esta-
disponivel-no-sistema-2007-06-20.html

2[…] No caso, o reclamante foi contratado para aquela função sob o pálio do regime celetista, o qual foi mantido pela Lei Municipal n.
11.045/2007 (e-STJ fl. 233), o que atrai a competência da Justiça Obreira para julgar o feito.
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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.
[...]
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)

Dessa  forma,  considerando  que  o  regime  estabelecido  para  o  cargo  de
Agente Comunitário de Saúde, no município de  João Pessoa é  regulado pela CLT, as
verbas  vindicadas  na  exordial  devem ser  pleiteadas  e  julgadas  perante  a  Justiça  do
Trabalho.

Frente  a  essas  circunstâncias,  e considerando  que  a  Justiça  Laboral  já
declinou da competência para conhecer e julgar a demanda, acolho a preliminar e declino
da competência para a Justiça do Trabalho.

P. I. 

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA
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