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PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.  NÃO
MODIFICAÇÃO PELA EC Nº 45/2004. APLICAÇÃO
DA SÚMULA nº 137 DO STJ. REJEIÇÃO. 

-  Tendo  o  Pleno  do  STF  referendado  a  liminar
anteriormente  concedida  na  ADI  nº  3.395,
permanecem sob a competência da Justiça Estadual
as  ações  decorrentes  de  servidores  públicos
estatutários,  aplicando-se  a  Súmula  nº  137  do
Superior  Tribunal  de  Justiça:  “Compete  à  Justiça
comum estadual processar e julgar ação de servidor
público  municipal,  pleiteando  direitos  relativos  ao
vínculo estatutário”.

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO DE
VERBAS. SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO. CONTRATAÇÃO
ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  FGTS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

- A situação dos servidores admitidos em data
anterior  a  promulgação  da  Constituição  Federal,
como ora ocorre com a Promovente, deve ser tratada
de  forma  diferente  daqueles  que  adentraram  no
serviço público, sem concurso, após a promulgação
da Constituição Federal de 1988. É que, no sobredito
lapso  temporal,  não  havia  exigência  de  concurso
público (inc. II  do art.  37 da CF/1988), portanto, as
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contratações  não  eram  nulas  ou  ilegais,  como
acontece com aquelas havidas após o advento da
Magna Carta de 1988.

- “O FGTS não é devido aos servidores públicos
estatutários, somente podendo ser pago, consoante
jurisprudência  do  STF,  em caso  de  declaração  de
invalidade do contrato administrativo”. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no
mérito, PROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 108.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  MUNICÍPIO  DE

CURRAL VELHO contra a Decisão de fls. 66/74 proferida pelo Juízo da 3ª Vara

da Comarca de Itaporanga que, nos autos da Ação de Cobrança proposta  por

DAMIANA  PEREIRA  DA  SILVA,  julgou parcialmente  procedente  o  pedido

autoral, condenando o Promovido a efetivar o depósito e liberação dos valores

relacionados  ao  FGTS,  no  período  reconhecido  e  não  prescrito,  a  serem

apurados em liquidação de Sentença.

Em suas razões, fls.  82/85,  suscita  a  preliminar  de

Incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a demanda. No mérito,

sustenta  que  a  Autora  é  servidora  pública  estatutária,  não  fazendo  jus ao

depósito  do  FGTS,  pois  foi  contratada  anteriormente  à  promulgação  da

Constituição de 1988. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Ausente as Contrarrazões, certidão de fl. 90.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da

preliminar aventada e, no mérito, pelo provimento do Recurso, fls. 96/102.

É o relatório. 

VOTO
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Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

Alega o Apelante ser a Justiça do Trabalho competente para

processar  e  julgar  a  presente  lide,  por  força  da  reforma  introduzida  na

Constituição  Federal,  através  da  Emenda  Constitucional  nº  45/2004,  que

alterou o art. 114.

Acontece  que  essa  questão  já  foi  dirimida  pelo  Supremo

Tribunal Federal que, em 05 de abril de 2006, por maioria, no julgamento da

ADI  nº  3.395,  referendou  a  liminar  anteriormente  concedida,  no  sentido  de

manter a competência da Justiça Comum para apreciar ações decorrentes de

servidores estatutários.

Ademais,  a  Súmula  nº  137  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

ainda  não  foi  revogada,  por  tanto:  “Compete  à  Justiça  Comum  Estadual

processar  e  julgar  ação  de  servidor  público  municipal,  pleiteando  direitos

relativos ao vínculo estatutário”.

Nesse sentido:

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

 
Assim, rejeito a preliminar suscitada, uma vez que o vínculo

existente entre as partes é jurídico-administrativo, submetendo-se, portanto, às

normas administrativas.

Mérito

De início,  importa  registrar  que  o  contrato  existente  entre  a

Autora e a Administração não é nulo, pois a Demandante ingressou no serviço

público  em  01.02.1986,  antes  da  promulgação  da  Constituição  Federal  de

1988, portanto, em momento anterior a exigência constante no artigo 37, II, que

prevê a obrigatoriedade de ingresso nos quadros públicos mediante Concurso.

Assim, verifico que a situação jurídica da Promovente é legal, dispensando-lhe

a submissão ao certame.

Quanto  ao  FGTS,  este  surgiu  para  substituir  a  estabilidade

decenal no emprego (estabilidade após dez anos do contrato de trabalho) que,

anteriormente, era prevista pela CLT. Desse modo, o Fundo de Garantia por

Tempo  de  Serviço  constitui  um fundo,  para  o  qual  o  empregador  contribui

mensalmente com a quantia correspondente a oito por cento da remuneração

paga ou devida ao empregado, a fim de garantir a subsistência deste, após a

sua demissão. 
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Portanto, não faz sentido se falar em direito ao recolhimento de

tal  verba,  se  a  relação  é  regida  por  regime  jurídico  único,  dotada  de

estabilidade. Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA.  ADMISSÃO
EM  01  DE  ABRIL  DE  1981,  SOB  A  ÉGIDE  DA
CONSTITUIÇÃO  DE  1967.  INEXISTÊNCIA  DE
CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL.
ART.  19  DO  ADCT.  TRANSMUDAÇÃO  DO  REGIME
CELETISTA  PARA  ESTATUÁRIO.  POSSIBILIDADE.
FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO
(FGTS).  VERBA  EMINENTEMENTE  TRABALHISTA.
PRESCRIÇÃO BIENAL A CONTAR DA EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STF E
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO
DO ART. 557 CAPUT DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
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 converteu o  regime
jurídico  do  autor  de  celetista  para  o  estatutário.  A
mudança  de  regime  jurídico  do  servidor  caracteriza  a
extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, a partir daí,
o  prazo  prescricional  para  a  cobrança  dos  direitos
trabalhistas. Não há o que se falar em direito ao FGTS
do  período  após  a  mudança,  eis  que  referido
benefício  é  devido  apenas  aos  servidores  regidos
pela  CLT. "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).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
Nº00008253520128150161,  Relator  DESA.  MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 16-03-2016).

Com efeito, o FGTS não é devido. 

Por tais razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

REJEITO  A  PRELIMINAR  SUSCITADA  e,  no  mérito,  PROVEJO A

APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a Sentença, julgando improcedente o

pedido autoral referente ao FGTS.

É o voto.
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Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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