
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL 
PROCESSO Nº 0000415-92.2011.815.1201.
Origem : Vara Única da Comarca de Araçagi.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Maria José Alves da Silva.
Advogado : Cláudio G. Cunha e outros.
Apelado : Município de Araçagi.
Advogado : Antônio Teotônio de Assunção.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA  EM  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.
MUNICÍPIO  DE  ARAÇAGI.  REGIME
CELETISTA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. REGÊNCIA PELAS
NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
LABORAL. ENTENDIMENTO SUMULADO NO
ÂMBITO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO
TRABALHO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA  COMUM  PARA  ANÁLISE  DO
PEDIDO.  NULIDADE  RECONHECIDA.
CONFLITO SUSCITADO DE OFÍCIO. 

- Conforme entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior
do Trabalho – por meio, respectivamente, da Súmula
nº 97 e das Orientações Jurisprudenciais da SDI-1 nº
138 e  205,  item I,  compete  à  Justiça  Especializada
Trabalhista  o  julgamento  de  ações  envolvendo
trabalhadores admitidos no serviço público mediante
regime celetista.

- Revelando-se absolutamente incompetente a Justiça
Comum para a apreciação do pleito autoral, deve ser
declarada a nulidade do conteúdo decisório. 
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- Tendo o Tribunal Regional do Trabalho se declarado
incompetente,  encaminhado  reclamação  trabalhista,
convertida em ação ordinária de cobrança, bem como
considerando que a análise de tal pedido compete à
Justiça Especializada Laboral, há de ser suscitado, de
ofício, o conflito negativo de competência. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
Decretar, de ofício, a nulidade da sentença, suscitando o conflito negativo com
o Tribunal  Regional  do Trabalho,  remetendo-se o presente para o Colendo
STJ, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária e  Apelação Cível interposta
pelo Maria José Alves da Silva (fls. 164/168), desafiando sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi, que nos autos da Reclação
Trabalhista movida em face do  Município de Araçagi, julgou parcialmente
procedentes os pleitos autorais.

Na origem, a autora ajuizou reclamação trabalhista em desfavor
do Município réu, perante a Justiça Trabalhista, alegando que foi nomeada em
agosto de 1992 para exercer o cargo de professora, após submissão a concurso
público.  Pretende  a  condenação  da  edilidade  municipal  ao  pagamento  de
gratificação a título de regência de classe - GRC, quinquênio, piso nacional
dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, FGTS e licença-prêmio.

Juntou procuração e documentos (fls. 13/38).

Audiência  de  conciliação  realizada  perante  a  Justiça
Trabalhista,  mas  as  partes  não  transigiram,  oportunidade  na  qual  o  Ente
Municipal apresentou contestação (fls. 44/45), alegando que vem pagando os
quinquênios aos servidores e, nos meses anteriores a março de 2009, pagou tal
verba  juntamente  com  o  salário  da  autora.  Ainda,  aduziu  que  efetuou  o
depósito do FGTS, bem como que a licença-prêmio é indevida, por ter sido
extinta. Ao final, requereu a improcedência dos pleitos autorais.

A MM  Juíza  Trabalhista  julgou  parcialmente  procedente  os
pedidos (fls. 85/87).

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região reconheceu, de
ofício, a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, anulando a
sentença  de  primeiro  grau  e  determinando  a  remessa  dos  autos  à  Justiça
Comum Estadual (fls. 121/126).

Os  autos  foram  distribuídos  à  Vara  Única  da  Comarca  de
Araçagi  e,  em seguida,  foi  proferido  despacho,  determinando  a  emenda  à
inicial (fls. 146), o que foi atendido pela autora (fls. 148).

Audiência  de  preliminar  realizada,  mas  as  partes  não
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transigiram e requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 155).

Decidindo  a  querela,  a  Juíza  de  base  julgou  parcialmente
procedente o pedido autoral, através da sentença de fls.  156/159, consignando
os seguintes termos na parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM
PARTE, O PEDIDO, resolvendo o mérito da causa
nos termos do que preceitua o art. 269, I, do CPC
para  condenar  o  MUNICÍPIO  DE  ARAÇAGI
implantar  em  favor  de  MARIA  JOSÉ  ALVES  DA
SILVA  o  adicional  por  tempo  de  serviço  no
percentual  de  5%  (cinco  por  cento)  a  partir  de
agosto  de  1997,  7%  (sete  por  cento)  a  partir  de
agosto  de  2002  e  9%  (nove  por  cento)  partir  de
agosto  de  2007,  e  11% (onze)  por  cento  a  partir
desta data; a incidir sobre o vencimento básico de
cada  época,  bem  como  condenar  o  Município  ao
pagamento  das  respectivas  parcelas  vencidas,  de
acordo  com  os  percentuais  de  cada  período,
respeitada a prescrição quinquenal afeta as dívidas
das Fazenda Pública e, ainda, ao pagamento do piso
nacional  do  magistério  público,  de  forma
proporcional a carga horária, dos meses de janeiro e
fevereiro  de  2009  e  a  gratificação  de  regência  de
classe  CRC correspondente  a 25%,  nos  termos da
Lei nº 94/02, verbas a serem devidamente corrigidas
com juros  de 0,5% ao mês,  a contar  da citação e
correção monetária pelo INPC do período a contar
da data  em que  deveria  ter  sido  paga  a  primeira
parcela e, ainda, (3) a implantar no contra cheque
do promovente o quinquênio na razão de 11% (onze
por cento) de seus vencimentos a partir de agosto de
2007.
Custas e honorários reciprocamente compensados”.
(fls. 159).

Inconformada,  a  autora  interpôs  a  presente  Apelação  Cível,
alegando que lhe são devidos os recolhimentos de FGTS por todo o período
laborado, tendo em vista que os servidores municipais de Araçagi são regidos
pelas  normas  celetistas.  Requer,  assim,  o  provimento  do  apelo,  com  a
consequente  reforma  da  sentença,  para  que  o  pleito  seja  acolhido,  com a
condenação  do  ente  municipal  ao  pagamento  da  verba  honorária
sucumbencial.

Embora  devidamente  intimado,  o  Ente  Municipal  deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 173).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 178/180), opinou pelo desprovimento do recurso, por
ausência  de  embasamento  legal  para  pagamento  de  FGTS  ao  servidor
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municipal.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  remessa  de  ofício,  bem  como  da  impugnação
apelativa,  posto  que  obedecem  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos
(cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do poder de recorrer).

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se a autora, ocupante do cargo de professora no Município apelado,
tem  direito  à  percepção  dos  recolhimentos  de  FGTS,  por  todo  o  período
laborado, da gratificacão de regência de classe, do piso nacional e quinquênio.

No caso ora posto em análise, à vista dos documentos anexados
aos autos pela demandante, verifica-se que o vínculo entre as partes encontra-
se regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), consoante carteira de
trabalho acostada às fls. 15-verso, contra cheques de fls. 48/53 e Estatuto do
Magistério do Município em que faz menção ao regime celetista (art. 6º, Lei
Municipal nº 0227/2010 – fls. 57). 

Assim sendo, essa matéria, conforme entendimento consolidado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho
– e  em sentido contrário  à  declaração  de  incompetência  da  realizada  pelo
Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  13ª  Região  (fls.  121/126),  há  de  ser
apreciada pela Justiça Especializada Trabalhista.

Portanto, a Justiça do Trabalho é competente para conhecer e
julgar a presente demanda, uma vez que, a teor das disposições contidas no art.
114,  inciso  I,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional  nº  45/2004,  restou  reafirmada  a  competência  material  da
Justiça Obreira para processar e julgar os dissídios decorrentes da relação de
trabalho,  envolvendo  a  Administração  Pública,  quando  a  pretensão  é
decorrente de liame empregatício, nos moldes do art. 3º da CLT.

Nesse sentido, ainda, as Orientações Jurisprudenciais nº 138 e
205, item I, da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, e a Súmula nº 97, do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“OJ Nº 138. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME
JURÍDICO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO.
Compete  à  Justiça  do  Trabalho  julgar  pedidos  de
direitos  e  vantagens  previstos  na  legislação
trabalhista  referente  a  período  anterior  à  Lei  nº
8.112/90,  mesmo  que  a  ação  tenha  sido  ajuizada
após a edição da referida lei.  A superveniência de
regime  estatutário  em  substituição  ao  celetista,
mesmo  após  a  sentença,  limita  a  execução  ao
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período celetista”.

“OJ Nº 205. I - Inscreve-se na competência material
da  Justiça  do  Trabalho  dirimir  dissídio  individual
entre trabalhador e ente público se há controvérsia
acerca do vínculo empregatício”.

“SÚMULA Nº  97.  Compete  à  justiça  do  trabalho
processar  e  julgar reclamação de servidor  publico
relativamente a vantagens trabalhistas anteriores a
instituição do regime jurídico único”.

Abaixo  colaciono  julgado  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho
acerca do tema:

“RECURSO  DE  REVISTA.  COMPETÊNCIA
MATERIAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA.  REGIME
CELETISTA.  O  vínculo  de  natureza  jurídica
contratual  trabalhista  insere-se  na  competência
material  desta  Justiça  Especializada,  porquanto
presente relação de trabalho, nos termos do art. 114,
I  da  CF.  Apenas  refogem  a  essa  competência,
segundo o STF, os vínculos administrativos, regidos
por  lei  administrativa  (RJU  ou  congênere)  e  as
contratações temporárias e de função pública, que o
STF  também  considera  não  trabalhistas.  Se  é
incontroverso  ser  celetista  o  regime  adotado  no
Município,  para o STF, mantém-se a competência
da  Justiça  do  Trabalho.  Recurso  de  revista  não
conhecido”. (TST - RR: 28259820105120003  2825-
98.2010.5.12.0003,  Relator:  Mauricio  Godinho
Delgado,  Data  de  Julgamento:  24/04/2013,  3ª
Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT  26/04/2013).
(grifo nosso).

“RECURSO  DE  REVISTA.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  SERVIDOR
SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO CELETISTA.
Recurso fundamentado em violação do art.  114 da
Constituição Federal e divergência jurisprudencial.
A Justiça  do  Trabalho  é  competente  para  dirimir
litígio  envolvendo  servidor  submetido  ao  regime
celetista  de  ente  público.  No  caso,  o  servidor
submete-se  ao  regime  celetista  adotado  pelo
Município.  Assim,  o  julgamento  de  controvérsia
decorrente  dessa  relação de trabalho insere-se  na
competência  da  Justiça  do  Trabalho  conforme
dispõe o artigo 114, I, da Constituição Federal, não
incidindo aqui o entendimento do excelso STF no
julgamento da ADI-3.395-MC, pois não se trata de
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relação jurídico-administrativa. Recurso  de  revista
conhecido por divergência jurisprudencial e provido.
(TST  -  RR:  24969420125030091   2496-
94.2012.5.03.0091,  Relator:  Alexandre  de  Souza
Agra Belmonte, Data de Julgamento: 04/09/2013, 3ª
Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT  06/09/2013).
(grifo nosso).

Dessa  forma,  há  de  ser  declarada  de  ofício  a  nulidade  do
julgado vergastado, ante a incompetência absoluta em razão da matéria, para o
fim de afastar a manifestação da Justiça Comum quanto às verbas trabalhistas
referentes ao liame celetista acima descrito.

Ademais, em virtude da declaração de incompetência da Justiça
Laboral por parte do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
ora apontada como incorreta sob o manto do entendimento jurisprudencial dos
Tribunais Superiores, deve ser suscitado o conflito negativo de competência a
ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o disposto
no art. 105, inciso I, alínea “d”, da Carta Política.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DECRETO,  ex  officio,  a
NULIDADE da sentença vergastada, SUSCITANDO, neste ponto, tendo em
vista a declaração de incompetência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da  13ª  Região,  o  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a  ser
dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Determino a remessa dos autos ao Tribunal da Cidadania.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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