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A C Ó R D Ã O
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Relatora :     Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :     José de Arimateia Vieira da Silva 
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Apelado :     Município de  Pirpirituba
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  JURÍDICA 
MATERIAL DE NATUREZA HÍBRIDA. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA  DO  TRABALHO  PARA  JULGAR  FATOS 
OCORRIDOS  NO  CURSO  DO  REGIME  CELETISTA. 
IMPOSSIBILIDADE  DESTE  ÓRGÃO  JUDICIAL 
CONHECER TÃO SOMENTE DOS QUESTIONAMENTOS 
REFERENTES  AO  DECURSO  DO  REGIME  JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE 
DA JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA. ÓRGÃOS JUDICIAIS QUE 
SE  DECLARAM  INCOMPETENTES. 
CONSUBSTANCIAÇÃO  DO  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA  EM  RAZÃO  DA  MÁTÉRIA. 
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  REMESSA  DO  AUTOS 
AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O órgão judicial estadual é incompetente para julgar lide de 
natureza laboral.
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Caso a justiça estadual decida tão somente a matéria de sua 
competência,  tendo em vista que a pretensão veiculada na 
demanda  é  de  natureza  celetista  e  jurídica  administrativa, 
haverá  violação  ao  princípio  da  inafastabilidade  da 
jurisdição,  por  estar  negando a  prestação  jurisdicional  em 
relação  à  segunda  fase  do  vínculo  jurídico  do  servidor 
público.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em anular a sentença e, suscitar 
o conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça nos termos 
do art. 113,  inciso II do art. 115 c/c art. 116, do CPC, e da alínea “d” do inciso I do 
art. 105, da Constituição Federal.     

  R E L A T Ó R I O  

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Remessa  necessária,  visando 
reformar a sentença de fls. 259/261, que  julgou parcialmente procedente a Ação 
Ordinária de Cobrança, em face do Município de Pirpirituba.

José  de  Arimateia  Vieira  da  Silva,  propôs  reclamação 
trabalhista em face do Município de Pirpirituba, alegando que foi aprovado em 
processo seletivo para o cargo de agente comunitário de saúde, iniciando seu labor 
no  ano de  2001,  estando  por  conseguinte,  exposta  a  toda  gama  de  agentes 
insalubres,  sem,  contudo,  “perceber  da  edilidade  reclamada  a  devida  atenção  aos  
preceitos de medicina e segurança do trabalho, bem como sem receber o respectivo adicional  
de insalubridade.” (sic)

Pugnou pela total procedência da ação, para que o município 
reclamado fosse condenado em:

a) proceder a assinatura e respectiva baixa na CTPS, com os 
respectivos  recolhimentos  previdenciários,  observando  a  data  da  admissão;  b) 
proceder  os  depósitos  na  conta  vinculada  do  FGTS;  c) pagamento  das  férias, 
acrescidas do terço constitucional, de forma dobrada, integrada e proporcional; d) 
13° salários; e)  indenização compensatória pelo não cadastramento e recolhimento 
do PIS; f) adicional de insalubridade no patamar de 40% (grau máximo), mais seus 
reflexos sobre todas as verbas trabalhistas.
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O  feito  foi,  inicialmente,  ajuizado  perante  a  Justiça  do 
Trabalho,  porém,  em segundo grau,  declinou da competência,  determinando a 
remessa dos autos para esta Justiça Comum Estadual, fls. 149/152..

Insatisfeito,  o  autor  apresentou  Recurso  de  Revista,  fls. 
155/163,  defendendo a competência daquela justiça especializada para julgar o 
feito. Às fls. 165/166, o relator negou seguimento ao recurso, com base nos arestos 
provenientes do STJ, de Turma do TST  e do STF.

Foi  interposto  Agravo  de  Instrumento,  fls.  168/177, 
pugnando pelo juízo de retratação e, não sendo o entendimento, que o recurso seja 
encaminhado ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, fl. 184.

O TST  negou provimento  ao  Agravo  de  Instrumento,  por 
entender que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar 
causas instauradas entre o Poder Público e o servido que a ele seja vinculado por  
relação jurídico-administrativa. 

 Remetido os autos à esta Justiça Comum Estadual,  o juiz 
primevo,  fls.  259/261,  julgou   parcialmente  procedente  a  ação  nos  seguintes 
termos:

a) Determinar que o Município de Pirpirituba proceda ao pagamento de 
1/3 de férias, de forma simples, relativas aos períodos de 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008; bem como, ao pagamento do 13° salários dos anos de 2004 
(de  forma  proporcional),  e  2005,  2006,  2007,  2008,  tudo  com  base  na 
remuneração  do  autor,  valores,  estes,  que  devem ser  atualizados,  por 
ocasião  da  execução  da  sentença,  incluindo-se  os  acréscimos  legais 
decorrentes.

b)  Indeferir  o  pedido  de  anotação  na  CTPS,  indenização  pelo  não 
cadastramento do PIS, depósito do FGTS, e pagamento do adicional de 
insalubridade.

c) Reconhecer a prescrição quinquenal com relação às verbas trabalhistas 
anteriores a 02/04/2004.       

Nas  razões  recursais,  às  fls.263/271,  o  apelante  (José  de 
Arimateia  Vieira  da  Silva) assegura  que,  por  exercer  a  função  de  agente 
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comunitário de saúde, está exposto a toda gama de agentes insalubres, porquanto 
devida a implantação em seu contracheque do referido adicional em grau médio 
de 20% (vinte por cento). Pugna pela aplicação analógica da NR-15 do MTE, diante 
da lacuna de Lei Municipal disciplinando a matéria.

Afirma  que  o  Município  não  procedeu  ao  cadastramento 
e/ou recolhimento do PIS/PASEP na data correta,  impedindo-a de usufruir das 
vantagens pecuniárias do referido programa. Pleiteia indenização compensatória. 

Por fim, pede pela procedência dos pedidos formulados na 
exordial, para que o município seja condenado a pagar adicional de insalubridade 
e reflexos, mais indenização pelo não cadastramento no PIS/PASEP.

Contrarrazões  de  fls.  273/275,  preliminarmente,  pelo  não 
conhecimento da apelação, tendo em vista que o recorrente não fundamentou sua 
insurgência e, caso não seja o entendimento, requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, fls. 281/282, não ofertou parecer 
de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O  questionamento  apresentado  nestes  autos  pelo  apelante 
diz  respeito  ao  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  e  reflexos,  mais 
indenização pelo não cadastramento no PIS/PASEP durante o tempo que detém a 
qualidade de servidor público.

Sob  o  aspecto  cronológico,  verifico  que  a  pretensão  do 
recorrente é concernente a fatos ocorridos desde 2001 a 13 de abril de 2009, e que 
nesse  interregno  houve  a  mudança  do  regime  jurídico  administrativo  para  o 
celetista.

É de fácil constatação, que os documentos de fls. 15, 16, 18, 
19, 43, 47, 50, 53 e 56 demonstram que a relação do recorrente com a edilidade era 
de natureza jurídico-administrativa, porém, esta relatoria não pode desconsiderar 
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a Lei Municipal n° 09/2007 (publicada no dia 10 de dezembro de 2007), fls. 24/26,  
que instituiu a CLT como regime jurídico próprio dos Agentes Comunitários de 
Saúde conforme o art. 1° da referida norma, vejamos:

Art. 1° - Os empregos públicos criados no âmbito da administração direta 
do Município de Pirpirituba, objetivando operacionalizar a execução de 
programas descentralizados na área da saúde pública, firmado através de 
convênios ou ajustes e similares com o governo federal ou estadual serão 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e legislação trabalhista correlata e mais 
do que consta da lei.

(…)

Parágrafo  Segundo  –  Os  programas  referidos  no  parágrafo  anterior, 
instituídos pelo Município através de parceria com o Governo Federal 
visam:

III – PROGRAMA DE AGENTE COMUNITPARIO DE SAÚDE – PACS - 
com o objetivo de iniciar a vinculação da população com os serviços do 
Programa de Saúde da Família, que será composto por 25 (vinte e cinco) 
Agentes Comunitários de saúde, símbolo ANB, os quais serão divididos 
em  micro  áreas  preestabelecidas  pela  Secretaria  de  Saúde,  para  um 
atendimento  mais  humanizado  através  de  informações  sempre 
atualizadas sobre a situação da população, levando em consideração que 
o  Agente  Comunitário  de  Saúde  deve  ter  espírito  de  liderança  e  de 
solidariedade em sua comunidade.

(...) 

Art.  2°  -  O provimento dos empregos referidos no caput do artigo 1° 
desta Lei deverá ser precedido de aprovação e classificação em processo 
seletivo público de probas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a 
complexidade de suas atribuições.           
Parágrafo Único – No que concerne os Gentes Comunitários de Saúde, e 
os Agentes de Combates às Endemias e Vigilância Ambiental (Agentes de 
Dengue),  os  atuais  servidores  contratados  que  já  se  submeteram  à 
processo  seletivo  perante  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  até  a 
publicação da Emenda Constitucional n° 51 de 14 de fevereiro de 2006, 
ocorrida  em  15.02.2006,  regulado  pela  lei  Federal  n°  11.350  de  05  de 
outubro de 2006,  ficam dispensados de se submeterem a novo processo 
seletivo ou concurso público.
   

Na contramão da situação apresentada está o entendimento 
da  justiça  laboral,  por  ter  desconsiderado  o  período  em  que  a  apelante  está 
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submetida  ao  regime celetista,  observando tão  somente  o  momento anterior  a 
edição  da  Lei  Municipal  nº  09/2007,  quando  esses  servidores  públicos  foram 
contratados por tempo determinado (jurídico-administrativa).

Data vênia, o mais sensato seria a justiça especializada julgar 
o que lhe era competente (período regido pela CLT)  conforme a sumula 170 do 
STJ,  dando oportunidade para o autor propor outra  ação dos pedidos/período 
remanescentes na Justiça Comum.

Destaco, o teor da súmula 170 do STJ:

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

No entanto, como não fora feito, nesse momento processual, 
seria inviável esta relatoria julgar os pedidos que lhe são pertinentes, tendo em 
vista que o autor não mais poderá propor outra ação na Justiça Trabalhista com a 
mesma causa  de  pedir  tendo  em  vista  a  preclusão  consumativa  em  relação  a 
competência daquele órgão Jurisdicional.  

Desde  a  sessão  do  dia  05  de  abril  de  2006,  o  Supremo 
Tribunal  Federal,  ratificando  a  liminar  concedida  na  ADI  3.395,  firmou  o 
posicionamento de que a Justiça Comum só tem competência para julgar ação de 
cobrança de servidores regidos pelo  regime estatutário.  Tal  entendimento já  se 
tornou, inclusive, alvo de súmula do STJ, que dispõe:

Súmula 137: Compete  à  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar 
ação  de servidor  público  municipal,  pleiteando  direitos  relativos  ao 
vínculo estatutário.

Por inversão lógica desse enunciado, se o servidor for regido 
pelo  regime celetista,  quem terá  competência  para  apreciar  o  feito  é  a  Justiça 
Trabalhista, incidindo a regra do art. 114, I, da Constituição Federal:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I -  as ações oriundas da relação de trabalho,  abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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Destaco, ainda, o teor da súmula 97 do STJ:

“Compete  à  Justiça  do  Trabalho  processar  e  julgar  reclamação  de 
servidor  público  relativamente  a  vantagens  trabalhistas  anteriores  à 
instituição do regime jurídico único.”

In casu, embora tenha ocorrido na ordem inversa ao disposto 
na súmula 97 do STJ,  o apelante passou a ser regido pelo regime celetista a partir 
de 10/12/2007.   

Caso  solucione  a  questão  da  competência  deste  órgão 
judicial,  que  são  os  fatos  ocorridos  no  período  compreendido  entre  2001  a 
dezembro  de  2007,  estar-se-ia  violando  o  princípio  constitucional  da 
inafastabilidade do poder judiciário previsto no inciso XXXV do art. 5º da Carta 
Magna, por deixar de resolver a lide no decorrer da vigência do regime celetista  a 
partir da data de 10/12/2007.   

 Em caso análogo, onde se discutia os depósitos do FGTS no 
curso dos regimes celetista e estatutário, esta Câmara suscitou o conflito negativo 
de  competência,  por  entender que competia  à  Justiça  do Trabalho julgar  fatos 
ocorridos no curso do regime celetista, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTIONAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS 
NO  CURSO  DOS  REGIMES  CELETISTA  E  ESTATUTÁRIO. 
APRESENTAÇÃO  DA  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  JUSTIÇA 
LABORAL QUE DECLINA DA SUA COMPETÊNCIA.REMESSA DOS 
AUTOS  PARA  ESTE  ÓRGÃO  JUDICIAL.  RELAÇÃO  JURÍDICA 
MATERIAL  DE  NATUREZA  HÍBRIDA.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR FATOS OCORRIDOS NO 
CURSO  DO  REGIME  CELETISTA.  IMPOSSIBILIDADE  DESTE 
ÓRGÃO  JUDICIAL  CONHECER  TÃO  SOMENTE  DOS 
QUESTIONAMENTOS  REFERENTES  AO  DECURSO  DO  REGIME 
ESTATUTÁRIO.  PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA 
JURISDIÇÃO.  INCIDÊNCIA.  ÓRGÃO  JUDICIAIS  QUE  SE 
DECLARAM  INCOMPETENTES.  CONSUBSTANCIAÇÃO  DO 
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  EM  RAZÃO  DA 
MÁTÉRIA.  CONHECIMENTO DE OFÍCIO.  REMESSA DO AUTOS 
AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O órgão judicial estadual é 
incompetente para julgar lide de natureza laboral. Caso a justiça estadual 
decida tão somente a matéria de sua competência, tendo em vista que a 
pretensão veiculada  na demanda é  de  natureza celetista  e  estatutária, 
haverá violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, por estar 
negando a prestação jurisdicional em relação à primeira fase do vínculo 
jurídico  do  servidor  público.  VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos 
acima referenciados. ACORDA  a egrégia  Terceira Câmara Especializada 
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Cível do Tribunal de  Justiça da Paraíba, à unanimidade, em suscitar o 
conflito  negativo  de  competência.  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº 
015.2011.000230-8/001.  Relator:  Ricardo  Vital  de  Almeida. 
Apelante:Francisca Maria de Sousa.  Advogado:Cícero José da Silva e 
Manoel  Miguel  Sobrinho.  Apelado:Município  de  Conceição. 
Advogado: Fidel Ferreira Leite. DJPB 13/05/2013; Pág. 08.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ao receber a ação, 
declarou a competência do suscitado (Justiça do Trabalho),  para que julgasse a 
reclamatória trabalhista, colaciono:    

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 130.526 - PB (2013/0337183-3)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
SUSCITANTE : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
SUSCITADO  :  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  13A 
REGIÃO
INTERES.   : FRANCISCA MARIA DE SOUSA
ADVOGADO : CÍCERO JOSÉ DA SILVA E OUTRO(S)
INTERES.   : MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
ADVOGADO : FIDEL FERREIRA LEITE
DECISÃO

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  instaurado  entre  o 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  e  o  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 13ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista.

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região declarou-se incompetente 
para processar e julgar a demanda.

Por  sua  vez,  o   Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  suscitou  o 
presente Conflito.

O  Ministério  Público  Federal  foi  dispensado  de  se  manifestar,  por  se 
cuidar de matéria já conhecida nesta Corte.

É o relatório.
Decido.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 24.9.2013.
Conheço do Conflito por se tratar de controvérsia instaurada entre juízos 
vinculados a tribunais distintos, nos termos do que preceitua o artigo 105, 
inciso I, alínea "d", da Constituição da República.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que 
compete à  Justiça  Laboral  processar  e  julgar  reclamação de servidor 
público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição 
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do regime jurídico único.

Nesse sentido:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  REGIME  CELETISTA  E 
ESTATUTÁRIO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS. 
ACIDENTE  DE  TRABALHO.  FATO  OCORRIDO  QUANDO  A 
RELAÇÃO ERA REGIDA PELA CLT. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
45/2004.  ART.  114,  INCISO  VI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 97/STJ POR ANALOGIA.
1. O art. 114, VI, da CF/88, com redação conferida pela EC nº 45/04, fixa 
na Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar "as ações de 
indenização por dano moral ou patrimonial,  decorrentes da relação de 
trabalho".
2. A Suprema Corte, ao julgar a ADIn-MC 3.395-DF, excluiu do alcance da 
expressão  "relação  de  trabalho"  as  ações  decorrentes  do  regime 
estatutário. Assim, a competência para julgar as ações de indenização por 
danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho quando 
envolverem servidor e ente público será da Justiça comum, estadual ou 
Federal, conforme o caso.
3. O art. 114, VI, da CF/88 aplica-se tão-somente aos casos de indenização 
por  danos  morais  ou  patrimoniais  decorrentes  de  típica  relação  de 
trabalho, mas não às lides que envolvem o regime estatutário.
4.  Na hipótese,  servidora aposentada postula os consectários legais de 
uma responsabilização civil decorrente de fato ocorrido na época em que 
era  submetida  ao  regime  da  CLT,  não  postulando  nenhum  direito 
relacionado com o 'status de servidor público'.
5.  Aplicação  analógica  da Súmula  97:  'Compete  à  Justiça  do  Trabalho 
processar  e  julgar  reclamação  de  servidor  publico  relativamente  a 
vantagens trabalhistas anteriores a instituição do regime jurídico único.'
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 
da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, o suscitante (CC 104.691/SP, Rel. Min. 
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25.5.2009).

In casu, os pedidos deduzidos na inicial são oriundos da época anterior à 
transposição do regime jurídico para o estatutário, cabendo à Justiça do 
Trabalho processar e julgar a demanda, consoante disposto na Súmula 
97/STJ, verbis: 

Compete a justiça do trabalho processar e julgar reclamação de servidor 
público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores a instituição do 
regime jurídico único.

Ante o exposto, declaro competente o Tribunal Regional do Trabalho da 
13ª Região, o suscitado.
Publique-se.
Intimem-se.
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Brasília, 25 de setembro de 2013.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
(Ministro HERMAN BENJAMIN, 07/10/2013).

Portanto, como a ação foi proposta primeiramente na justiça 
do trabalho e o vinculo jurídico foi modificado para o celetista, este órgão judicial  
não detém competência para julgar a matéria de natureza trabalhista, nos termos 
do art. 114, da Constituição Federal.

Com  essas  considerações,  de  ofício,  anulo  a  sentença 
vergastada  e   suscito  o  conflito  negativo  de  competência,   determinando  a 
remessa destes autos para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do 
art. 113,  inciso II do art. 115 c/c art. 116, do CPC, e da alínea “d” do inciso I do art. 
105, da Constituição Federal.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 291, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio  da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  18 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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