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Apelado: Município de Araçagi.
Advogado: Antônio Teotonio de Assunção.

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL  – 
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - 
EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL  – VÍNCULO 
CELETISTA  CONFIGURADO  E  RECONHECIDO 
PELA  PRÓRIA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  - 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  TRABALHISTA  – 
SUSCITAÇÃO  DO  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA  -  REMESSA  DOS  AUTOS  AO 
STJ.

- Considerando que os documentos carreados aos 
autos demonstram que a relação jurídica firmada 
entre o autor e a Administração Municipal sempre 
foi regida pela CLT, a competência para apreciar o 
feito é da Justiça Laboral, razão pela qual deve ser 
suscitado conflito de competência perante o STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  suscitar  o  conflito 
negativo de competência com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de 
Justiça, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 
134.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Reexame  Necessário  e  Apelação  Cível 
interposta  por  JOSÉ  LEONILSON  PEREIRA  BEZERRA em  face  de 
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sentença proferida  nos  autos  da  Ação  Ordinária nº  120.2011.000.498-9, 
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.

O  Apelante/Promovente afirma ser  servidor concursado do 
município Apelado, exercendo a função de Gari desde Janeiro/2005, data 
em que ingressou na edilidade. Afirma ter direito ao retroativo do adicional 
de insalubridade, pago somente a partir de Março/2009, mesmo assim, em 
patamar inferior aos 40% que estipula serem devidos. 

Requereu,  outrossim,  os  reflexos  nas  demais  parcelas 
remuneratórias,  ao  tempo  em que  afirma  ter  direito  ao  quinquênio não 
implantado.

Contestação  às  fls.  23/25  alegando  que  tem  realizado  o 
pagamento  do adicional  de insalubridade  em conformidade com a CLT, 
inexistindo inadimplemento a menor ou qualquer outro reflexo financeiro. 
Com  relação  ao  FGTS,  afirma  ter  operado  o  pagamento,  faltando  a 
individualização dos depósitos pela Caixa Econômica Federal.

Inicialmente ajuizada perante à Justiça do Trabalho, restou 
reconhecida a incompetência daquele Juízo para a apreciação da causa, 
determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, motivo pelo qual o 
feito fora distribuído para a Vara Única da Comarca de Araçagi.

O  juízo  sentenciante  (fls.  104/107)  julgou  parcialmente 
procedente  os  pedidos,  condenando  o  Apelado  na  obrigação  de  pagar 
retroativamente  o  adicional  de  insalubridade  (e  reflexos  financeiros), 
mantendo o índice atual, e na obrigação de implantar o adicional por tempo 
de  serviço  na  ordem  de  5%,  referentes  ao  período  de  Abril/2007  a 
Fevereiro/2009.

No  prazo  recursal,  o  Apelante/Promovente  recorreu  (fls. 
109/112) requerendo a reforma da decisão para que seja reconhecido o 
seu  direito  ao  FGTS,  visto  se  submeter  ao  regime  celetista,  e  que  a 
insalubridade seja paga no índice de 40%, visto ser de grau máximo o nível 
de exposição a agentes tóxicos.

Contrarrazões deixaram de ser apresentadas (fls. 117).

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de opinar sobre 
o mérito recursal (fls. 123/127).

É o relatório.

VOTO

De ofício, vislumbro questão de ordem pública que impede a 
apreciação do recurso apelatório, qual seja, a incompetência absoluta da 
Justiça  Estadual  para  apreciação  de  todos  os  pedidos  dispostos  na 
exordial.
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Com  efeito,  de  acordo  com  a  narrativa  da  exordial, 
corroborada pelos  argumentos  de defesa,  bem como pelos  documentos 
carreados aos autos (contracheques de fls.  13/16 e 27),  a admissão do 
Promovente/Apelante ocorreu sob o regime celetista.

Desse modo,  concluo  que o  autor  sempre  foi  regido  pela 
CLT, o que atrai, obviamente, a competência da Justiça do Trabalho para a 
apreciação  da  demanda.  Em  casos  semelhantes,  assim  decidiu  este 
Tribunal de Justiça:

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 129255 / TO – 
Relator(a)  Ministro HERMAN BENJAMIN -  Órgão Julgador 
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento 09/10/2013 - 
Data da Publicação/Fonte DJe 05/12/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  INSTAURADO  ENTRE 
JUÍZOS  TRABALHISTA  E  ESTADUAL.  RECLAMATÓRIA 
TRABALHISTA.  SERVIDOR PÚBLICO  CONTRATADO NO 
REGIME  CELETISTA  POR  FORÇA  DE  LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
PRECEDENTES DO STJ.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO 
REGIMENTAL.  1.  A Primeira  Seção  desta  Corte  Superior, 
em recente precedente, firmou o entendimento no sentido de 
que a "Justiça do Trabalho é competente para processar e 
julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores 
públicos  municipais  contratados  sob  o  regime  celetista, 
instituído por meio de legislação municipal própria" (excerto 
da ementa do AgRg no CC 116.308/SP, 1ª Seção, Rel. Min. 
Castro  Meira,  DJe  17.2.2012).  2.  Agravo  regimental  não 
provido.  (AgRg no  CC 115769  /  RS –  Relator(a)  Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES  -  Órgão  Julgador  S1  - 
PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento 27/06/2012 - Data 
da Publicação/Fonte DJe 03/08/2012)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 9/94. SUBMISSÃO 
AO  REGIME  CELETISTA.  EXPRESSA  DISPOSIÇÃO 
LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1.  Com  a  promulgação  da  Emenda  Constitucional  19/98, 
alterou-se a redação do art. 39 da CF/88, eliminando-se a 
exigência do regime jurídico único e dos planos de carreira 
para  os  servidores  da  administração  pública  direta,  das 
autarquias e fundações públicas.
2.  Todavia,  na  assentada  de  2.8.2007,  o  STF  concedeu 
liminar na ADI n. 2.135, restabelecendo a redação original 
do art. 39 da CF/88. Ao proferir o resultado do julgamento, o 
Plenário  modulou  os  efeitos  da  declaração  de 
inconstitucionalidade, concedendo efeito ex-nunc à decisão. 
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Dessa  forma,  até  que  se  julgue  o  mérito  da  questão,  os 
Municípios  que  adotaram  o  regime  da  CLT  para  seus 
servidores, durante a vigência do art. 39 (com redação nova 
conferida  pela  Emenda  Constitucional  19/98),  podem 
continuar a utilizar esse normativo.
3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  art.  2º  da  Lei  Municipal  n. 
2.814/2007  dispõe  que  o  regime  jurídico  dos  servidores 
municipais será regido pelas normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho.
4. Competência do Juízo da Vara do Trabalho de Salto - SP 
para o julgamento da reclamação trabalhista.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AgRg  no  CC  115.400/SP,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
27/04/2011, DJe 04/05/2011)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 9/94. SUBMISSÃO 
AO  REGIME  CELETISTA.  EXPRESSA  DISPOSIÇÃO 
LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. In casu, tanto a Lei Municipal nº 9/94, que dispõe sobre o 
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município,  como  o 
próprio contrato de trabalho firmado entre as partes dispõem 
expressamente  que  "o  regime  jurídico  dos  servidores 
públicos do Município de Dom Cavati é o celetista, instituído 
por lei".
2.   Tendo  em  vista  a  expressa  determinação  legal  e 
contratual  de  que  o  autor  tem  seu  vínculo  com  a  poder 
público  regido pela  CLT, a competência  para processar  e 
julgar a demanda em tela é da Justiça do Trabalho.
3. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 
do Trabalho para processar e julgar a ação.
(CC 108.284/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 
18/11/2010)

A atuação  do  promovente  perante  a  Administração 
Municipal,  como  se  depreende, sempre  foi  regida  pela  CLT,  fato 
incontroverso e reconhecido pelo próprio empregador, razão pela qual não 
pairam dúvidas que a competência de apreciar o feito é da Justiça Laboral.

DISPOSITIVO

Por  tais  razões,  SUSCITO  O  PRESENTE  CONFLITO 
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA  perante  o  Superior  Tribunal  de Justiça, 
com fulcro nos arts. 115, II e 116 do CPC e no art. 105, I, d, da CF, por 
entender que a competência para processamento e julgamento da matéria 
em análise é da Justiça do Trabalho.

É como voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator),  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  Exmo Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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