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REMESSA NECESSÁRIA.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA. 
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA 
DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.  VIOLAÇÃO. 
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT, DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  A 
REMESSA.

- Infere-se que a alegação do Estado de que a promovente 
foi investida em cargo público sem prestar concurso público 
e por provimento precário ocasionaria irregularidade no ato 
de  sua  nomeação  deveria  ser  apurado  em  processo 
administrativo,  no  qual  fosse  garantido  a  ampla  defesa  e 
contraditório,  não  sendo  devida  a  administração  por  livre 
conveniência anular  sua investidura e excluí-la  do serviço 
público.

− “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.  
Servidor  público  não  estável.  Demissão.  Processo  
administrativo.  Ausência.  Princípios  do  devido  processo  
legal,  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Violação.  
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.  
1. A Corte de origem concluiu,  com base nos fatos e nas  
provas dos autos, que, apesar de o ora agravado não ser  
estável,  não poderia  ter sido desligado do serviço público  
sem a  instauração de prévio  procedimento  administrativo,  
bem como que, no caso, a demissão teria ocorrido por meio  
de portaria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  
é no sentido de que a demissão do servidor público, ainda  
que  não  estável,  deve  ser  precedida  de  procedimento  
administrativo  no  qual  se  assegure  o  exercício  da  ampla  
defesa e do contraditório. 3. Inadmissível, em recurso
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extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos.  
Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não  
provido.”  (RE 608679 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma,  julgado  em  25/06/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-174 
DIVULG 04-09-2013 PUBLIC 05-09-2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PROMOVENTE.  MAJORAÇÃO 
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA 
DA DEMANDA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR 
IRRISÓRIO.  NECESSIDADE  DE  ELEVAÇÃO  POR 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA PROPORCIONALIDADE. 
PROVIMENTO  DA IRRESIGNAÇÃO.  EXEGESE DO  §1º, 
DO  ART.  557  DA LEI  ADJETIVA CIVIL.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DA SÚPLICA.

-  “PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  HONORÁRIOS  
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  VALOR  IRRISÓRIO.  
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a  alteração do quantum arbitrado a  título  de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou  
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade  
e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se  
imperiosa, porquanto fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal  
a quo.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1448508/MG, 
Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
03/06/2014, DJe 10/06/2014).

VISTOS.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  interposta  por  Marinete 
Ferreira da Costa, desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da da 

Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação de Reintegração em Cargo Público 

c/c  Cobrança  e  Indenização  por  Danos  Morais”  por  ela  movida  contra  o  Estado  da 

Paraíba.

No Decisum vergastado, o Magistrado de base (fls. 37/43) condenou o ente 

estatal  a declarar nulo o ato de dispensa da promovente,  reintegrando-a a seu cargo 

original, bem como no pagamento dos salários vencidos e todas verbas remuneratórias 

desde maio de 2004.
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Ademais, determinou as custas e honorários advocatícios no montante de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, apelou a promovente (fls. 45/48), pugnando pela majoração das 

verbas  honoríficas  para  o  mínimo de  10% (dez  por  cento)  do  valor  da  condenação, 

sustentando  que  a  quantia  estipulada  pelo  magistrado  primevo  não  corresponde  ao 

trabalho e zelo dispensado pelo profissional na presente ação.

Contrarrazões às fls. 51/53.

Instada a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de Justiça ofertou parecer   sem 

apresentar manifestação quanto ao mérito do recurso (fls. 164/165).

É o breve relatório. 

DECIDO. 

Ab  initio,  avoco  a  remessa  necessária  ante  a  condenação  da  Fazenda 
Pública em sentença ilíquida, obedecendo o pressuposto do art. 475, §1º, do Código de 
Processo Civil. Vejamos:

“Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,  
a sentença: 

§  1º  Nos  casos  previstos  neste  artigo,  o  juiz  ordenará  a  
remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o  
fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.”  (art. 475 
– Código de Processo Civil)

Da Remessa Ex-Ofíccio.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 

meritória monocrática, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
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Justiça e deste Egrégio Tribunal, na forma permissiva do art. 557, do Código de Processo 

Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557.  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.

O  decisum  vergastado que decretou a nulidade da demissão da recorrida 

com a consequente  reintegração no cargo que ocupava,  bem como que condenou o 

Estada da Paraíba no adimplemento dos salários e demais verbas correspondentes ao 

´período que a mesma ficou afastada, está em consonância com o entendimento dos 

Tribunais Superiores e da nossa Egrégia Corte.

Infere-se que a alegação do Estado de que a promovente foi investida em 

cargo  público  sem  prestar  concurso  público  e  por  provimento  precário  ocasionaria 

irregularidade no ato de sua nomeação deveria ser apurado em processo administrativo, 

no qual fosse garantido a ampla defesa e contraditório, não sendo devida a administração 

por livre conveniência anular sua investidura e excluí-la do serviço público.

Essa é a regra no Estado Democrático de Direito, onde vige o princípio da 

legalidade.  A  inexistência  do  devido  processo  legal  torna  nulo  o  ato,  conforme,  a 

propósito, já decidiu, reiteradas vezes, o Supremo Tribunal. Senão Vejamos:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL 
NÃO  ESTÁVEL.  DEMISSÃO  POR  CONVENIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.  
NECESSIDADE. 
1. É necessário o devido processo administrativo, em que  
se  garantam  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  para  a  
demissão de servidores públicos, mesmo que não estáveis.  
Precedentes:  RE  223.927-AgR,  DJ  de  23.03.2001,  e  RE  
244.543,  DJ  de  26.09.2003.  2.  Embargos  de  declaração  
conhecidos  como  agravo  regimental  ao  qual  se  nega  

                                                          Desembargador José Ricardo Porto                                                                   4



Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0004640-88.2008.815.2001

provimento.”1

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL  NÃO  ESTÁVEL.  
EVENTUAL  DEMISSÃO.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA 
DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em 
eventual demissão de servidor público pela Administração,  
mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão  
agravada  reconheceu  que  o  acórdão  recorrido  decidiu  
conforme  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal.  RE 
244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel.  Min. Maurício Corrêa, DJ  
21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se  
nega provimento.2

“EMENTA  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  
Servidor  público  não  estável.  Demissão.  Processo  
administrativo.  Ausência.  Princípios  do  devido  processo  
legal,  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Violação.  
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.  
1. A Corte de origem concluiu,  com base nos fatos e nas  
provas dos autos, que, apesar de o ora agravado não ser  
estável,  não poderia  ter sido desligado do serviço público  
sem a  instauração de prévio  procedimento  administrativo,  
bem como que, no caso, a demissão teria ocorrido por meio  
de portaria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  
é no sentido de que a demissão do servidor público, ainda  
que  não  estável,  deve  ser  precedida  de  procedimento  
administrativo  no  qual  se  assegure  o  exercício  da  ampla  
defesa  e  do  contraditório.  3.  Inadmissível,  em  recurso  
extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos.  
Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não  
provido.”3 

No mesmo norte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA 
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.  
INAPLICABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.  
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO. 1. Demissão de  

1 RE-ED 424655/MG, rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 18-11-
2005, p. 24.

2 RE 491724 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-
12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-11 PP-02515.
3 RE  608679  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  25/06/2013,  ACÓRDÃO  
ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 04-09-2013 PUBLIC 05-09-2013.
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servidor,  sem  a  realização  de  prévio  processo  
administrativo,  viola  garantias  fundamentais  do  cidadão  
estabelecidas  na  CF,  impossibilitando  a  aplicação  do  
princípio da instrumentalidade das formas, inserto no CPC,  
art. 154. 2. Agravo Regimental não provido.” 4

O ensinamento que se encontra em José dos Santos Carvalho Filho é 

unânime  em  toda  a  doutrina  e  aponta  no  sentido  da  necessidade  do  procedimento 

administrativo na apuração de quaisquer infrações administrativas:

“Quando o servidor pratica um ilícito administrativo, a ele é  
atribuída  responsabilidade  administrativa.  O  ilícito  pode  
verificar-se por conduta comissiva ou omissiva e os fatos  
que o configuram são os previstos na legislação estatutária.

A  responsabilidade  administrativa  deve  ser  apurada  em 
processo  administrativo,  assegurando-se  ao  servidor  o  
direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a maior  
margem probatória, a fim de possibilitar mais eficientemente  
a  apuração  do  ilícito. Constatada  a  prática  do  ilícito,  a  
responsabilidade importa a aplicação da adequada sanção  
administrativa.

(...) Acrescente-se a esses o princípio do contraditório e da  

ampla defesa, fundado no art. 5º, LV, da CF, quem, além de  

não  poder  ser  postergado,  deve  incidir  toda  vez  que  a  

Administração aplica sanção a seus servidores.” (sublinhei)

Ante o exposto, o magistrado de primeiro grau não divergiu do entendimento 

adotado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a  demissão  do  servidor  

público, ainda que não estável,  deve ser precedida de procedimento administrativo no 

qual se assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Dito isto, nego seguimento ao reexame necessário.

Do Apelo da Promovente.

4 AgRg no Ag 354.610/BA, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª T, DJ 18.06.2001.
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A parte  autora  manejou  recurso  apelatório  insurgindo-se  contra  o  valor 

arbitrado a título de honorários advocatícios. Aduz que a quantia fixada na decisão a quo, 

qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), é ínfima e desarrazoada, não condizendo com o 

trabalho desenvolvido na lide.  Pelo que requer, nos termos do art. 20,  § 3º do CPC, a 

majoração da citada verba.  

In casu, verifica-se que o valor fixado na sentença a título de honorários, de 

fato, não atende os requisitos dos §3º e §4º do mencionado art. 20, já que estabelecido 

em  patamar  desproporcional  ao  trabalho  realizado  pelo  advogado,  devendo  a  verba 

honorífica ser arbitrada dentre os parâmetros previstos na citada norma legal. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido de ser  possível  a majoração da remuneração do causídico quando a mesma 

tenha sido instituída irrazoavelmente,  in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS  
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  VALOR  IRRISÓRIO.  
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório  
ou  exorbitante,  em  clara  afronta  aos  princípios  da  
razoabilidade e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se  
imperiosa, porquanto fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal  
a quo.
3. Agravo regimental não provido.”5 (Grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
JUÍZO  DE  EQUIDADE.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  
EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA 
VERBA. RESTABELECIDO  O  VALOR  FIXADO  NA 
SENTENÇA.
1.  Recurso  especial  contra  acórdão  que  deu  parcial  
provimento  à  remessa  necessária  e  à  apelação  do  ente  

5 AgRg  no  REsp  1448508/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  
03/06/2014, DJe 10/06/2014.
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público  apenas  para  reduzir  a  verba  honorária  fixada  na  
sentença, de R$ 5 mil para R$ 3 mil.
2.  "É  possível  a  revisão da verba  honorária  arbitrada  
pelas instâncias ordinárias, ainda que com fundamento  
no art. 20, § 4o. do CPC, quando evidenciado nos autos  
que  esta  foi  estimada  em  valores  manifestamente  
excessivos  ou  ínfimos,  sem  que  para  isso  se  faça  
necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação  
quanto  ao  mérito  da  lide"  (AgRg  no  EDcl  no  Ag  
1.409.571/RS,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  
Corte Especial, DJe de 6/5/2013).
3. Na espécie, a verba honorária foi fixada pela instância a  
quo  em quantia  ínfima  e  desproporcional  com o  proveito  
econômico  obtido  na  demanda,  comportando  revisão.  
Entretanto,  a  majoração  deve  ficar  limitada  ao  quantum  
arbitrado  pela  sentença,  na  medida  em  que  contra  o  
montante  por  ela  estabelecido,  de  R$  5  mil,  não  houve  
oportuna  impugnação  pela  ora  recorrente,  tendo  se  
operado,  em  face  do  princípio  dispositivo,  a  preclusão  
consumativa  para  a  pretensão  de  obter  honorários  
superiores  àquele  patamar  fixado  pelo  juízo  de  primeiro  
grau.
4. Agravo regimental não provido.6 (Grifo nosso)

Em vista disso, em consonância com o entendimento jurisprudencial, 

entendo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, percentual que na hipótese dos autos atende com razoabilidade 

e proporcionalidade ao trabalho desempenhado pelo causídico, sem esquecer, contudo, 

que não se trata de uma causa de alta complexidade. 

Ademais, o STJ vem admitindo o arbitramento de honorários em valor 

fixo ou em percentual quando restar vencida a Fazenda Pública, vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PRETENDIDA 
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
FIXADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CRITÉRIO 
DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.  ACÓRDÃO RECORRIDO 
ASSENTADO  EM  MATÉRIA  FÁTICA.  PRETENSÃO 

6 AgRg no AREsp 483.104/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em  
15/05/2014, DJe 22/05/2014.
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RECURSAL  INADMISSÍVEL  POR  INCIDÊNCIA  DAS 
SÚMULAS 7/STJ E 389/STF.
1.  Consoante  a  jurisprudência  dominante  do  STJ,  a  
remissão  contida  no  §  4º  do  art.  20  do  Código  de  
Processo Civil (CPC), relativa aos parâmetros a serem 
considerados  pelo  magistrado  para  a  fixação  dos  
honorários nas causas em que for vencida a Fazenda  
Pública,  refere-se  tão-somente  às  alíneas  do  §  3º  do  
mesmo artigo,  e  não aos limites percentuais contidos  
nesse parágrafo.  Assim,  ao arbitrar  a  verba honorária  
nas  hipóteses  do  §  4º,  o  juiz  pode  utilizar-se  de  
percentuais sobre o valor da causa ou da condenação,  
bem como fixar  os  honorários  em valor  determinado.  
Outrossim, a fixação dos honorários advocatícios com  
base no § 4º do art. 20 do CPC dar-se-á pela "apreciação  
eqüitativa" do órgão julgador, em que se evidencia um  
conceito não somente jurídico, mas também subjetivo,  
porque  representa  um  juízo  de  valor  efetuado  pelo  
magistrado dentro de um caso específico. Diante desse 
contexto,  ressalvadas  as  hipóteses  excepcionais  de  valor  
irrisório ou excessivo, a reavaliação do critério de apreciação  
equitativa  adotado  pelo  Tribunal  de  origem  para  decidir  
sobre a fixação da verba honorária não se coaduna com a  
natureza dos recursos especial e extraordinário, consoante  
enunciam as Súmulas 7/STJ e 389/STF. Precedente citado:  
EAg 259.138/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ  
de 24.9.2007, p. 228.
2. Nesta ação ajuizada em dezembro de 2007, cujo valor da  
causa  indicado  na  petição  inicial  corresponde  a  R$  
77.233,31, o Tribunal de origem assim se pronunciou sobre  
os honorários: "No que tange aos honorários advocatícios,  
nas causas em que não houver condenação ou vencida a  
Fazenda  Pública,  a  condenação  ao  pagamento  de  
honorários  advocatícios  deverá  ser  fixada  mediante  
apreciação equitativa do juiz, conforme prevê o art. 20, § 4o,  
do  CPC,  desvinculada  a  fixação  dos  percentuais  
estabelecidos no § 3o do mesmo artigo. E para evitar-se que  
sejam fixados valores exorbitantes ou aviltantes do exercício  
profissional,  deverão  ser  aferidos  o  grau  de  zelo  do  
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e  
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e  
o tempo exigido para o serviço (alíneas do § 3o do art. 20 do  
CPC).  Por  entender  irrisório  o  valor  de  R$  500,00  
(quinhentos reais) fixado na sentença, incompatível com a  
dignidade  do  exercício  da  atividade  advocatícia,  e  
considerados os parâmetros das alíneas do § 3o do art. 20  
do  CPC,  notadamente  diante  da  complexidade  da  
controvérsia,  reformo  a  sentença  nesse  ponto.  Ante  o  
exposto, não conheço do agravo retido e dou provimento à  
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apelação,  para  majorar  o  valor  da  condenação  ao  
pagamento  de  honorários  advocatícios  para  R$  2.000,00  
(dois mil reais)." Dadas as circunstâncias fáticas da causa  
retratadas no acórdão recorrido, não se apresenta irrisória a  
verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Agravo regimental não provido.”7

                    Diante dessas considerações, e com base no art. 557, caput, da 

Lei Adjetiva Civil, NEGO SEGUIMENTO À REMESSA EX-OFFÍCIO. Ato contínuo, nos 

termos do art. 557, §1º-A, do CPC, PROVEJO O RECURSO DA PARTE AUTORA, para 

majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação, 
mantendo-se os demais termos da sentença. 

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
                               RELATOR

J12/R06

7 AgRg no AREsp 413.585/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado  
em 26/11/2013, DJe 04/12/2013.
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