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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATO  TEMPORÁRIO. VERBAS
RETIDAS:  FGTS  E  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO
PRORROGADA  POR VÁRIOS ANOS.  VINCULAÇÃO.  NULIDADE.
FGTS.  POSSIBILIDADE.  DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. SALÁRIO
PAGO A MENOR EM FACE DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL.
VIOLAÇÃO  DOS  ARTIGO  7º,  INCISO  IV  E  39,  §  3º  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA DEVIDA, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS
DIFERENÇAS SALARIAIS DE MARÇO A DEZEMBRO 2008, CUJO
PERÍODO NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO CITADO DISPOSITIVO.
INCIDÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC E SÚMULA 253 DO
STJ. PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DO  APELO  DA
AUTORA.

1. Súmula 363 do TST: “A contratação de servidor público, após
a  CF/1988,  sem  prévia  aprovação  em  concurso  público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada,
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
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da  hora  do  salário-mínimo,  e  dos  valores  referentes  aos
depósitos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.”

2. O contrato de servidor sem prévia aprovação em concurso
público vai de encontro com o art. 37, inciso II da Constituição
Federal,  sendo  nulo.  Contudo,  deve-lhe  ser  resguardado  o
direito  aos valores referentes aos depósitos do FGTS,  sem o
acréscimo da multa rescisória, tudo isto conforme a orientação
da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho.    

3.  O Poder Público, em razão do art. 7º, IV, da Constituição
Federal, tem obrigação de remunerar seus servidores públicos
com piso nunca inferior ao salário mínimo legal.

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  MUNICÍPIO.  RAZÕES  RECURSAIS
QUE  REPRODUZEM A  CONTESTAÇÃO.  RECURSO  GENÉRICO,
INESPECÍFICO  E  DESPIDO  DE  OBJETIVIDADE.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.  

1. O recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição precisa ser
interposto  com  fundamentos  necessários  e  suficientes  para
proporcionar a reforma da decisão impugnada e deve atacar
especificamente os pontos da sentença hostilizada, em respeito
ao  princípio  da  dialeticidade.  A  simples  irresignação,
consubstanciada  no  ato  de  recorrer,  não  tem  o  condão  de
possibilitar a reforma ou a complementação da decisão, eis que
carece de fundamentação.

2. Não  devem  ser  conhecidos,  por  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, recursos genéricos, inespecíficos e/ou despidos de
objetividade.

Vistos etc.

MARIA PEREIRA DA SILVA e MUNICÍPIO DE AROEIRAS, ambos
interpuseram recursos apelatórios contra sentença (f. 46/49)  do Juiz de
Direito da respectiva  Comarca,  que julgou parcialmente  procedente o
pedido formulado pela autora nos autos da ação ordinária de cobrança,
visando o recebimento de diferenças salariais e de  valores referentes ao
FGTS de fevereiro de 2005 a agosto de 2009.

A decisão contém a seguinte ementa:
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AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  Serviço  público  municipal.  Admissão  sem
concurso  público.  Inconstitucionalidade.  Nulidade  do  ato
administrativo.  Efeitos  da  invalidação.  Pagamento  dos  dias
trabalhados. Procedência parcial do pedido. 

- Havendo a nomeação ou contratação no serviço público municipal
sem  a  necessária  observância  do  princípio  do  concurso  público,
impõe-se  a  decretação  de  nulidade  do  ato  administrativo,
ressalvando-se  apenas  o  pagamento  dos  dias  efetivamente
trabalhados, em respeito à boa-fé e equidade bem como aos demais
princípios norteadores do sistema jurídico nacional. (f. 46).

A autora, primeira apelante, alega que, embora o contrato
de prestação de serviço seja nulo, por força do inciso II do art. 37 da
Constituição Federal e Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
lhe assiste razão quanto ao levantamento dos depósitos do FGTS. Por fim,
afirma  que  não  houve  sucumbência  recíproca,  pois  decaiu  de  parte
mínima do pedido (f. 51/57).

Já  o Município, segundo apelante,  sustenta  a  nulidade do
contrato,  uma  vez  que  efetivado  sem  concurso  público,  que,  por
consequência  de  fatos  dessa  natureza,  não  produz  qualquer  efeito.
Portanto, não derivam direito ao recebimento das verbas reclamadas.

Devidamente  intimados,  apenas  a  parte  autora  apresentou
contrarrazões (f. 68/73).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito,  por
entender ausente interesse público (f. 92/94).

É o relatório.

DECIDO.

REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, destaco que embora a sentença tenha dispensado
o reexame necessário, entendo que a causa deve, sim, ser submetida ao
crivo do Tribunal de Justiça, eis que a condenação foi ilíquida.

Observo que a decisão, ao tratar desse ponto, contrariou o teor
da Súmula 490/STJ, segundo a qual “a dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
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Isso  posto,  de  ofício, recebo  o  feito  também  como
reexame  necessário,  determinando  que  se  corrija  a  autuação  do
processo. 

MÉRITO RECURSAL

Tendo em vista  a similitude da matéria  tratada na  remessa
oficial  e  na  apelação  da  autora,  hei  por  bem  examiná-la,
concomitantemente, em atendimento ao critério da celeridade processual.

Narra a exordial que a autora foi contratada como “prestadora
de serviço”, pelo Município de Aroeiras, para exercer a função de Auxiliar
de Serviços Gerais,  em 05/02/2005, sendo  demitida em 30/12/2008,
contudo,  alega  que  não recebeu o salário  mínimo como remuneração,
além de reclamar o pagamento da diferença do período de fevereiro de
2005 a dezembro de 2008 e do FGTS do mesmo período.

O  vínculo  laboral  entre  as  partes  e  a  prestação  de  serviço
restaram demonstrados (fls. 12/31).

Ao decidir a demanda, o Magistrado condenou o Município de
Aroeiras  ao pagamento dos salários mensais inadimplidos,  referente ao
período  em  que  a  parte  promovente  prestou  serviço  à  Edilidade
05/02/2005 à 30/12/2008, levando com base o salário mensal pactuado
salvo se inferior ao mínimo nacional.

O  Município sustenta  que  o  ingresso  da  autora/apelada  nos
quadros da Administração Pública não se deu por concurso público, o que
afronta a Constituição Federal, pois, sabendo que os atos nulos não geram
direitos, deve a Administração Pública, ou até o Poder Judiciário anular o
contrato,  demitindo  a  contratada,  não  fazendo  jus  ao  pagamento  das
quantias depositadas em sua conta vinculada ao FGTS, pela dispensa sem
justa causa.

Segundo o art. 37, inciso II da nossa Carta Magna, é  nulo o
contrato de prestação de serviço firmado posteriormente à Constituição de
1988, sem prévia aprovação em concurso público. Vejamos:

Art.  37.  A administração pública direta e  indireta de qualquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[…]
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II  -  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de
aprovação  prévia  em concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e
títulos,  de acordo com a natureza e  a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O referido comando é expresso no sentido de que a investidura
em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  na  lei,  com a
ressalva dos cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. 

Todavia,  conforme  entendimento  consolidado  no  Supremo
Tribunal Federal e nesta Corte de Justiça, tem direito ao depósito do FGTS
o trabalhador que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, em razão
do descumprimento da norma constitucional que requer a necessidade de
prévia aprovação em concurso público para nomeação ao cargo. 

Vejamos os seguintes precedentes:  

CONTRATO  DE  TRABALHO  FIRMADO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE. O Tribunal reconheceu o
direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a
Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da
regra constitucional a revelar a necessidade de prévia aprovação em
concurso público. Precedente: Recurso Extraordinário nº 596.478/RR,
mérito julgado a partir de repercussão geral admitida. Ressalva de
entendimento pessoal. (STF - ARE 736170 AgR, Relator: Min. MARCO
AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  17/09/2013,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10-2013).

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-
A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o
art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo
contrato  com  a  Administração  Pública  seja  declarado  nulo  por
ausência  de  prévia  aprovação  em  concurso  público,  desde  que
mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a
nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao
depósito  do  FGTS  quando  reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos
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serviços  prestados.  3.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se  nega
provimento.  (STF -  RE nº  596478,  Relatora:  Min.  ELLEN GRACIE,
Relator p/Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-
02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DO
CONTRATO  DE  TRABALHO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PRESTADOR  DE
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À  CONSTITUIÇÃO DE 1988.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NULO. AFRONTA AO ART. 37, II, DA
CF.  DIREITO  AOS  SALÁRIOS  RETIDOS,  13º  SALÁRIO  E  FÉRIAS,
ACRESCIDAS  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. VERBAS DEVIDAS. FÉRIAS EM
DOBRO E PIS. PARCELAS DEVIDAS AOS EMPREGADOS CELETISTAS.
DESCABIMENTO.  FGTS.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO  DAS
PARCELAS  RELATIVAS  À  EFETIVA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO  VOLUNTÁRIO  DO  AUTOR.  REMESSA
NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
45  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO  RECURSO  VOLUNTÁRIO.  (TJPB  –
Apelação Cível nº 0000245-46.2011.815.1161, Relator: Juiz Marcos
Coelho de Salles, convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira, publicado em 07/02/2014).

Nesse contexto, merece prosperar o pleito da autora/apelante,
pois  o contrato de prestação de serviços  com a edilidade se deu sem
submissão a concurso público e prorrogado ao longo do tempo.

Assim, tendo a apelante prestado serviço com continuidade por
vários anos suas expectativas merecem proteção, pois não contribuiu para
a  ilegalidade.  Eventual  responsabilização  deve  recair  sobre  os  agentes
públicos que as praticaram, não havendo que se punir os contratados de
boa-fé. 

Diante  das  considerações  expendidas  e  da  jurisprudência
consolidada em casos semelhantes, não merece prosperar a tese do ente
público, pois, apesar do contrato de prestação de serviços com o Município
ter ocorrido sem submissão a concurso público, e, tratando-se a hipótese
de uma nulidade contratual, o órgão público ao extinguir o contrato de
prestação de serviço com a servidora, no que se refere à sua condenação
ao pagamento dos depósitos fundiários, está cumprindo o comando
da Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Neste particular, a renovação sucessiva do contrato inicialmente
celebrado  com  a  autora  foi  feita  sem  amparo  legal,  de  modo  que  é
indiscutível a sua nulidade. Portanto, a autora faz jus ao recebimento do
FGTS do período de maio de 2006 a dezembro de 2008 (sem acréscimo
da multa contratual), em razão da extinção do contrato temporário de
trabalho.

Já  no  tocante  às  diferenças  salariais, entendo    que  a
sentença comporta modificação apenas no tocante ao período de março
a dezembro 2008. 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, estabelece
que nenhum salário será inferior ao mínimo nacional. Desse modo, tendo
essa norma caráter principiológico, sua extensão serve como interpretação
às demais normas do nosso ordenamento jurídico. Assim, entendo que a
remuneração dos servidores públicos (latu sensu) nunca poderá ser
inferior ao salário mínimo nacional.

O  salário global do servidor público é composto pelo
vencimento base, acrescido de gratificações, adicionais e vantagens. Essa
totalidade nunca poderá ser inferior ao salário mínimo, e não apenas o
vencimento base, destacado de forma isolada.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº 16 do Supremo
Tribunal Federal prescreve o seguinte: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º
(redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da
remuneração percebida pelo servidor público.”

Compulsando o caderno processual, vislumbro que, de acordo
com os documentos de f. 27/47, a remuneração global do servidor entre o
período  de março  a  dezembro  2008 correspondia ao salário mínimo
nacional vigente à época, estando,  portanto, em conformidade com os
artigos 7º, inciso IV, e 39, § 3º da Carta Magna. 

Isso  porque,  o  valor  do  salário  mínimo  nacional  no  ano  de
2008, vigente até 01.03.2009 era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze
reais)1, a partir de 01.03.2008. De acordo com as fichas financeiras de f.
27/47, vislumbro que levando em consideração o desconto referente as
contribuições  previdenciárias  a  remuneração  global  da  servidora,
correspondia ao salário mínimo nacional da época. Portanto, não há que
se falar em diferença salarial desse período, motivo pelo qual deve ser
excluída da sentença.

1 Lei Federal nº 11.4709, de 20 de junho de 2008, vigência em 01/03/2008.
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Relativamente ao recurso apelatório do Município, este
encontra óbice intransponível à sua admissibilidade, ante a ausência de
dialeticidade.

Rui Portanova, ao discorrer sobre o aludido princípio, assevera
que “a petição do recurso deve conter os fundamentos de fatos e de
direito que embasam o inconformismo do recorrente”.2

Acrescenta  aquele  doutrinador,  linhas  adiante,  que  “o
procedimento recursal é semelhante ao inaugural da ação civil”3, e que,
portanto, “a petição de recurso assemelha-se à petição inicial”4, de modo
que deve conter a exposição das razões fáticas e jurídicas que lastreiam a
insurgência do recorrente. Eis decisão nesse sentido:

A petição recursal deve preencher os mesmos elementos da petição
inicial,  em  respeito  aos  pressupostos  recursais  e  ao  princípio  da
dialeticidade. Petição que não preenche esses requisitos impossibilita
o  conhecimento  do  recurso  por  falta  de  pressuposto  recursal  de
admissibilidade.5

Assim, para a apreciação da matéria submetida a reexame, é
necessário  que  haja  a  impugnação  específica  do  decisum,  com
fundamentação lógica,  sob pena de não conhecimento do recurso, por
afronta ao princípio da dilatecidade.  In casu,  os argumentos trazidos no
apelo são  genéricos, inespecíficos e despidos de objetividade,  o
que impede a cognição da insurreição.

No  caso  em  disceptação,  o  Município  apelante  limitou-se  a
reproduzir, na íntegra, a peça contestatória. Não ataca os fundamentos da
sentença, nem especifica sua irresignação, daí se ter como inexistentes as
razões  recursais,  requisito  essencial  do apelo,  nos  termos do art.  514,
inciso II, do CPC.

O apelante afirma que a autora/apelada não prestou concurso
público, que o contrato é nulo, sem, todavia, rebater a matéria de forma
específica com o que restou decidido na sentença.

Ora, se a norma processual (art. 514, II) determina que devem
integrar a apelação os fundamentos de fato e de direito,  não se pode
aceitar recurso que em nada impugna, sendo antes mera repetição dos
argumentos já especificados, discutidos e decididos anteriormente

2 In Princípios do Processo Civil. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, págs. 275-276. 

3 Op. cit.
4 Op. cit.
5 TJMS - Agravo - N. 2003.005087-6/0000-00 – Deodápolis - Relator Des. Hamilton Carli – Terceira Turma Cível
– J. 30.06.2003 – Unânime.
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O Superior  Tribunal  de  Justiça,  enfrentando  casos  análogos,
assim tem decidido, in verbis:

Em respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos  devem ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas pela agravante estão dissociadas das razões de decidir,
atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ.6

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  ACÓRDÃO  REGIONAL
FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DA  DECISÃO  -  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  […]  2.  Quanto  à
aplicação do princípio da dialeticidade recursal,  as razões recursais
devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos
suficientes  para  manter  íntegro  o  decisum  recorrido.  Agravo
regimental improvido.7

PROCESSUAL  CIVIL.  IMPUGNAÇÃO  AO  FUNDAMENTO  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  N.  182/STJ.
INCIDÊNCIA.  […]  2.  Pelo  princípio  da  dialeticidade,  deve  a
parte  recorrente  confrontar  todos  os  fundamentos  suficientes
para manter a decisão recorrida, de maneira a demonstrar que
o  julgamento  proferido  deve  ser  modificado.  3.  A  falta  de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que
negou  provimento  ao  agravo  de  instrumento
impossibilita  o  conhecimento  do  agravo  regimental,  a
teor  do  que  determina  o  Enunciado  n.  182  da  Súmula
desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido.8

Isto  posto,  não  se  pode  admitir  como  razões  da  apelação
dissociada do que fora  decidido  o ataque genérico,  sem especificar  os
pontos  da sentença  guerreada que ensejam modificação,  sob pena de
desvirtuar-se a finalidade dos recursos e até a própria função jurisdicional.

Assim, não há como não atrair a incidência do art. 557 do
Código de Processo Civil, que assegura ao relator negar “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.” 

6 STJ  -  AgRg  no  REsp  841.426/RS,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
15/08/2006, DJ 31/08/2006 p. 275.

7 AgRg no REsp 1201539/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010,
DJe 14/02/2011.
8 AgRg  no  Ag  1326024/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/11/2010,  DJe
13/12/2010.
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Diante do  exposto,  com arrimo no art.  557 do CPC,  não
conheço do recurso apelatório interposto pelo Município, por
violação  ao  princípio  da  dialeticidade,  negando-lhe  seguimento,  e,
nos  termos do art.  557, § 1º-A do CPC e da Súmula 253/STJ,  dou
provimento parcial à remessa oficial para excluir da condenação
o  pagamento  das  diferenças  salariais,  referentes  aos  meses  de
março  a  dezembro  2008, bem  como  ao  recurso  apelatório
interposto pela autora, para declarar nulo o contrato de prestação
de serviço e  condenar  o Município de Aroeiras ao pagamento das
quantias  referentes  ao  FGTS  do  período  de  fevereiro  de  2005  a
dezembro  de  2008,  com  correção  monetária  pelo  INPC  desde  o
inadimplemento e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês,
ex vi art.  1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir  da citação (arts. 219 e
405 do CPC). 

Por  fim,  cabe  advertir que,  estando  a  presente  decisão
fundamentada em entendimento pacífico do STJ, a eventual oposição de
embargos de declaração ou agravo interno poderá ensejar aplicação de
multa processual.

Intimações necessárias. 

Após, à Gerência de Processamento para reautuar o processo
como remessa oficial e apelação cível, pelas razões já expostas. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator

 


