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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. 0002069-27.2013.815.0011
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Valéria Torres Queiroz
ADVOGADO: Fábio Almeida de Almeida
APELADO: Município de Campina Grande
ADVOGADA: Fernanda A. Baltar de Abreu

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIDORA ADMITIDA SOB O VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. RECURSO
PREJUDICADO.

- Compete à Justiça Laboral processar e julgar as reclamações trabalhistas
propostas  por  servidores  públicos  municipais  contratados  sob  o  regime
celetista.  Precedentes  do  STJ.  (AgRg  no  CC  129.255/TO,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/10/2013,  DJe
05/12/2013).

Vistos, etc.

VALÉRIA  TORRES  QUEIROZ  recorre  de  sentença  que  julgou
parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Reclamação Trabalhista
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.
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A sentença contém a seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA c.c  OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestadora  de Serviços
contra o Município – Contestação – Contrato administrativo de prestação de
serviços por tempo determinado por excepcional interesse público – Pretensão
de recebimento de verbas salariais previstas na CLT – Concessão de Medida
Cautelar pelo STF na ADIn 2135 – Manutenção da redação anterior do art. 39,
caput,  da  CF  –  Rescisão  contratual  necessária  –  Pagamento  de  verbas
previstas  no  regime  celetista  –  Análise  do  pleito  sob  o  prisma do  regime
administrativo-estatutário – Não existência de dívida em virtude da relação de
trabalho  –  Verbas  do  contrato  administrativo  totalmente  adimplidas  –
Anotação em CTPS de forma equivocada – Procedência, em parte, da ação –
Reapreciação da Medida Liminar – Deferida, em parte.

1.  Observa-se  que  as  verbas  devidas  pela  contratação  administrativa,  na
época,  em  específico  na  análise  das  fichas  financeiras  da  parte  autora,
apontam que o salário de dezembro e o 13º salário do ano de 2012, além do
terço constitucional de férias do mesmo ano, foram devidamente quitadas.

2. Há de se reconhecer que o contratado por tempo determinado para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, não possui direito a
receber  verbas  restritas  dos  servidores  públicos  efetivos,  nem  verbas  de
caráter celetista, cabendo-lhe apenas a percepção da remuneração pactuada
na contratação pelo período de vigência do contrato.

Contrarrazões às f. 131/140.

Parecer ministerial sem manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Suscito questão de ordem pública, concernente à incompetência da
Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Isto, porque a autora foi contratada pelo Município de Campina Grande-
PB, em 02 de maio de 2007, “sob regime celetista e por tempo indeterminado” (f.
03), conforme comprova cópia da CTPS (f. 23).
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A competência para decidir o caso é, portanto, da Justiça do Trabalho,
como demonstra precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME  CELETISTA.  AÇÃO  RECLAMATÓRIA.  VERBAS  TRABALHISTAS.  1.
Compete  à  Justiça  Laboral  processar  e  julgar  as  reclamações  trabalhistas
propostas  por  servidores  públicos  municipais  contratados  sob  o  regime
celetista. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC
129.255/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/10/2013, DJe 05/12/2013)

Nessa perspectiva, anulo a sentença, determinando a remessa dos
autos a uma das Varas Trabalhistas da Comarca de Campina Grande,  julgando
prejudicada a apelação cível. 

Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, mediante certidão
a ser lavrada pelo setor competente, determino remessa de cópia integral destes
autos  ao Procurador-Geral  de  Justiça,  tendo em vista  a  possível  existência  de
crime e ato de improbidade, consistente na contratação de servidor, por tempo
indeterminado, sem a submissão a concurso público.

Determino que,  antes da baixa, sejam os autos conclusos, a fim de
que seja conferido o cumprimento da ordem antecedente. 

Dê-se conhecimento desta decisão ao juízo de origem.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 15 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                      Relatora
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