
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO INTERNO Nº 0001306-81.2012.815.1071
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE(S): Município de Lagoa de Dentro
ADVOGADO(S): Newton Nobel Sobreira Vita
AGRAVADO(S): Maria Anunciada Soares
ADVOGADO(S): Julianna Érika Pessoa de Araújo

ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO    INTERNO   – 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM  FAVOR  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –  RELAÇÃO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  –  DIREITO  AO 
PAGAMENTO DAS  VERBAS  REFERENTES  AO 
FGTS  –  EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS 
PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO 
STF–  PRECEDENTES  DESTA  CORTE – 
AUSÊNCIA DE  NOVOS ELEMENTOS CAPAZES 
DE ALTERAR O JULGADO – MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA  –  DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

–  O Supremo  Tribunal  Federal  entende  que 
estando o FGTS previsto no art. 7º, III, da CF, seu 
pagamento é devido aos  prestadores de serviços 
contratados  temporariamente  pela  Administração 
Pública  (art.  37,  IX,  da  CF)  por  ser  um  direito 
assegurado  constitucionalmente  a  todos 
trabalhadores.

–  Ausente novos elementos capazes de alterar o 
entendimento  adotado,  o  agravo  merecer  ser 
desprovido  para  manter  a  decisão  agravada  em 
todos seus termos.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste 
Tribunal  de Justiça,  à  unanimidade de votos,  em negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 166.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE 
LAGOA DE DENTRO em face da decisão monocrática que, reformando a 
sentença  a  quo, julgou  parcialmente  procedente  a  presente  ação  de 
cobrança e condenou o  agravante  ao  pagamento  de  FGTS  de  todo 
período trabalhado  pela  autora/agravada na qualidade de prestadora  de 
serviço (contrato temporário de trabalho).

Em  suas  razões,  a  edilidade  aduz que  não  é  devido  o 
pagamento  do  FGTS  porque  o  contrato  formulado  entre  as  partes  foi 
formulado  sob  o  regime  jurídico-administrativo,  sendo  tal  verba  inerente 
somente aos trabalhadores regidos pela CLT. Por essas razões, pediu o 
provimento  deste  agravo  interno  para  reformar  a  decisão  agravada  e 
manter a sentença que julgou improcedente a ação (fls. 156/163).

É o relatório.

VOTO

Conforme narrado, o mérito recursal cinge-se em analisar se 
a autora,  ora agravada,  possui  direito ao recebimento de FGTS  de todo 
período trabalhado como prestadora de serviço no Município de Lagoa de 
Dentro.

Com  efeito,  é  incontroverso  o  fato  que  a  autora,  hoje 
aposentada, laborou como auxiliar de serviços gerais  (contrato temporário 
de  trabalho) para  o  Município  de  Lagoa  de  Dentro  no  período  de 
01/11/1987  a  19/07/2011,  o  que  se  constada  de  toda  documentação 
acostada à exordial (carteira de trabalho e cálculo de benefício do INSS de 
fls.  10/19) e,  em  especial,  da  ausência  de  impugnação  do  réu  nesse 
sentido.

Nestes  casos,  o  Supremo  Tribunal  Federal  entende  que, 
embora referida verba seja corriqueiramente apontada como celetista,  sua 
previsão no art. 7º, III, da CF revela-se como um direito constitucionalmente 
assegurado a todos os trabalhadores, inclusive aos prestadores de serviços 
contratados  temporariamente  pela  Administração  Pública  (art.  37,  IX,  da 
CF).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  SERVIÇO  PÚBLICO  – 
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO  – 
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO  – 
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO 
AO  DEPÓSITO  DO  FGTS  –  ORIENTAÇÃO  QUE 
PREVALECE  NO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM 
RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO 
GERAL,  DO  RE  596.478/RR  –  RECURSO  DE  AGRAVO 
IMPROVIDO.

(RE  752206  AgR,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, DJe 12-12-2013).

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  Servidor 
temporário. Contrato  prorrogado  sucessivamente. 
Gratificação  natalina  e  férias.  Percepção.  Possibilidade. 
Precedentes.

1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é 
devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 
7º  da  Constituição  Federal  a  servidor  contratado 
temporariamente,  nos moldes do art.  37,  inciso IX,  da 
referida  Carta  da  República,  notadamente  quando  o 
contrato é sucessivamente renovado. (...)

(STF -  AI  767024 AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 24-04-2012.)

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIÇO  PÚBLICO. 
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO. 
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO. 
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO 
ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  DIREITO 
AO  DEPÓSITO  DO  FGTS.  Orientação  que  prevalece  no 
Supremo  Tribunal  Federal  em  razão  de  julgamento  final, 
com  repercussão  geral,  do  re  596.478/RR.  Recurso  de 
agravo improvido.

(STF;  RE-AgR  752.136;  MG;  Segunda  Turma;  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO; Julg. 29/10/2013; DJE 13/12/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

(...)

2.  Servidor  público  contratado em caráter  temporário. 
Renovações sucessivas do contrato.
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3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º 
da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-
terceiro  salário  e  ao  adicional  de  férias.  Precedentes  do 
STF.

(STF;  AG-RE-AgRg  664.484;  MG;  Segunda  Turma;  Rel. 
Min. Gilmar Mendes; DJE 25/02/2013)

O colendo STF também reconhece o direito ao recebimento 
do FGTS  ainda que o contrato seja considerado nulo, conforme previsão 
expressa previsão do art. 19-A1 da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido:

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 serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE 596478, Rel: Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL, DJe28-02-2013)

Portanto,  ao  contrário  do  que  restou  decidido  no  primeiro 
grau,  a  promovente/apelante  faz  jus  ao  recebimento  do  FGTS em todo 
período laborado, exatamente como decido na monocrática ora agravada.

Registre-se, por cautela, a inocorrência de prescrição quanto 
às parcelas  do FGTS,  porquanto  vigora  o  prazo  de trinta  anos  para  tal 
cobrança,  nos  termos  da  Súmula  210  do  STJ,  in  verbis:  “A  ação  de 
cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos”.

1 Art. 19-A.  É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 
declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito 
ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO AO  AGRAVO 
INTERNO e  mantenho,  por  conseguinte, a  decisão  agravada em todos 
seus termos.

É como voto.

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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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001306-81.2012.815.1071
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE(S): Maria Anunciada Soares
ADVOGADO(S): Juliana Érika Pessoa de Araújo
APELADA(S): Município de Lagoa de Dentro
ADVOGADO(S): Newton Nobel Sobreira Vita

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
DE  COBRANÇA  JULGADA  IMPROCEDENTE  – 
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA –  PEDIDO 
DE  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE  –  INOVAÇÃO  RECURSAL  – 
INADMISSIBILIDADE  –  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO  NESTE  ASPECTO  – 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA 
RESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM  FAVOR  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –  RELAÇÃO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  –  DIREITO  AO 
PAGAMENTO  DAS  VERBAS  REFERENTES  AO 
FGTS  –  EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS 
PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL –  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO 
STF  –  SENTENÇA  RECORRIDA  EM 
CONFRONTO  COM  ESSE  ENTENDIMENTO  – 
APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL – PROVIMENTO PARCIAL 
MONOCRÁTICO DO APELO.

–  Tendo em vista que o pedido de pagamento de 
adicional  de  insalubridade  constitui  inadmissível 
inovação recursal, o apelo não pode ser conhecido 
neste aspecto.
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– Com relação ao FGTS, único pedido conhecido e 
analisado no recurso,  o Supremo Tribunal Federal 
reconhece  o  direito  do seu pagamento  aos 
prestadores  de  serviços  contratados 
temporariamente  pela  Administração  Pública, ao 
contrário do que restou decido no primeiro grau.

–  Portanto,  estando  a  sentença  recorrida  em 
confronto com esse entendimento,  o provimento 
parcial do recurso é medida que se impõe (art. 
557,  §  1º-A,  do  CPC) para  determinar  o 
pagamento de FGTS à autora/recorrente de todo 
período laborado, e julgar parcialmente procedente 
a ação.

VISTOS etc.

MARIA  ANUNCIADA  SOARES ajuizou  uma  reclamação 
trabalhista,  que foi convertida em ação de cobrança após a declaração de 
incompetência da Justiça do Trabalho, contra o MUNICÍPIO DE LAGOA DE 
DENTRO, demanda que tramitou perante a Comarca de Jacaraú.

Na  inicial,  a  autora  aduziu  ser  auxiliar  de  serviços  gerais 
contratada antes da Constituição Federal de 1988 e pediu o pagamento de 
FGTS de todo período trabalhado (01/11/1987 a 19/07/2011), férias simples 
dos últimos cinco anos  e dobradas dos últimos quatro  anos,  todas com 
respectivo terço constitucional (fls. 04/06).

Ao  contestar,  o  Município  réu  alegou  preliminarmente 
prescrição e inépcia da inicial. No mérito, sustentou a improcedência  dos 
pedidos e, consequentemente, da ação (fls. 31/41).

O  Juízo  a  quo suscitou  conflito  negativo  de  competência 
perante o STJ (fls. 115/118),  que foi  julgado improcedente para declarar 
esta Justiça como competente para apreciar a julgar a causa (fls. 127/128).

Concluída a instrução,  a sentença acolheu a preliminar de 
inépcia com relação as férias e respectivos terços, e julgou improcedente o 
pedido de FGTS sob fundamento  de que sendo jurídico-administrativa a 
relação entre as partes, descabe pagamento de tal verba (fls.129/132).

Irresignada, a  promovente recorreu  e pugnou a reforma da 
sentença para julgar procedente os pedidos de adicional de insalubridade e 
FGTS (fls.134/137).

Embora  devidamente  intimado (fl.  140)  o  apelado  não 
apresentou contrarrazões (fl. 141).
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A douta Procuradoria não opinou sobre o feito (fls. 146/147).

É o relatório.

DECIDO

Conforme  narrado,  cuida-se  de  recurso  de  apelação 
interposto, pela promovente, em face da sentença que julgou improcedente 
a ação de cobrança por ela movida contra o Município de Lagoa de Dentro, 
ora apelado.

Em  suas  razões,  a  apelante  recorreu  apenas  sobre  o 
pagamento  de  duas  verbas,  quais  sejam,  adicional  de  insalubridade  e 
FGTS.

Todavia, o apelo só pode ser conhecido em parte.

Ocorre que o adicional de insalubridade não foi pedido, e por 
isso apreciado, no primeiro grau de jurisdição, razão porque sua formulação 
nesta  instância constitui  inadmissível  inovação  recursal e  impede  o 
conhecimento do recurso neste aspecto.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STFe STJ:

TRIBUTÁRIO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA  -  INOVAÇÃO  EM  SEDE  RECURSAL  - 
INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  A  alegação,  em  sede  de  recurso  ordinário  em 
mandado  de  segurança,  de  questão  até  então  não 
suscitada  nos  autos,  constitui  inadmissível  inovação 
recursal, autorizando o não conhecimento do recurso.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ;  AgRg  no  RMS  38.219/AM,  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 
20/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO 
STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, 
DA  CONSTITUIÇÃO.  ACÓRDÃO  SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  §  6º. 
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE  EM 
RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III  É incabível a inovação em relação ao pedido inicial, 
em sede de recursal. Precedentes.

IV  Agravo regimental improvido.
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(STF  -  AI:  823624  GO  ,  Relator:  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  23/08/2011, 
Segunda Turma, Data de Publicação: Dje 02-09-2011)

Destarte,  conheço  este recurso apenas com relação ao 
FGTS, e passo a análise deste pedido.

A sentença julgou improcedente o direito ao recebimento de 
FGTS sob argumento de que, sendo jurídico-administrativa a relação entre 
as partes, é incabível o pagamento de verbas trabalhistas à recorrente.

Entretanto, esse entendimento não merece prosperar.

Com  efeito,  é  incontroverso  o  fato  que  a  autora,  hoje 
aposentada, laborou como auxiliar de serviços gerais  (contrato temporário 
de  trabalho) para  o  Município  de  Lagoa  de  Dentro  no  período  de 
01/11/1987  a  19/07/2011,  o  que  se  constada  de  toda  documentação 
acostada à exordial (carteira de trabalho e cálculo de benefício do INSS de 
fls.  10/19) e,  em  especial,  da  ausência  de  impugnação  do  réu  nesse 
sentido.

Nestes  casos,  o  Supremo  Tribunal  Federal  entende  que, 
embora  referida verba seja corriqueiramente apontada como celetista, sua 
previsão no art. 7º, III, da CF revela-se como um direito constitucionalmente 
assegurado a todos os trabalhadores, inclusive aos prestadores de serviços 
contratados  temporariamente  pela  Administração  Pública  (art.  37,  IX,  da 
CF).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  Servidor 
temporário. Contrato  prorrogado  sucessivamente. 
Gratificação  natalina  e  férias.  Percepção.  Possibilidade. 
Precedentes.

1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é 
devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 
7º  da  Constituição  Federal  a  servidor  contratado 
temporariamente,  nos moldes do art.  37,  inciso IX,  da 
referida  Carta  da  República,  notadamente  quando  o 
contrato é sucessivamente renovado.

2. Agravo regimental não provido.2

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIÇO  PÚBLICO. 
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO. 

2 STF  -  AI  767024  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI, Primeira  Turma,  julgado  em  13/03/2012, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 23-04-2012 PUBLIC 24-04-2012.
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RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO. 
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO 
ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  DIREITO 
AO  DEPÓSITO  DO  FGTS.  Orientação  que  prevalece  no 
Supremo  Tribunal  Federal  em  razão  de  julgamento  final, 
com  repercussão  geral,  do  re  596.478/RR.  Recurso  de 
agravo improvido.3

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

(...)

2.  Servidor  público  contratado em caráter  temporário. 
Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º 
da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-
terceiro  salário  e  ao  adicional  de  férias.  Precedentes  do 
STF. (...)4

O colendo STF reconhece o direito ao recebimento do FGTS 
ainda que o contrato seja considerado nulo, conforme previsão expressa 
previsão do art. 19-A5 da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido:

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 serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.6

3 STF;  RE-AgR 752.136;  MG;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO;  Julg.  29/10/2013;  DJE 
13/12/2013; Pág. 36.

4 STF; AG-RE-AgRg 664.484; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 25/02/2013; Pág. 20.
5 Art. 19-A.  É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito 
ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

6 STF - RE 596478, Relator(a):   Min.  ELLEN GRACIE,  Relator(a)  p/  Acórdão:   Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-
2013.
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Portanto,  ao  contrário  do  que  restou  decidido  no  primeiro 
grau,  a  promovente/apelante  faz  jus  ao  recebimento  do  FGTS em todo 
período laborado, devendo ser reformada sentença apenas neste ponto.

Registre-se, por cautela, a inocorrência de prescrição quanto 
às parcelas  do FGTS,  porquanto  vigora  o  prazo  de trinta  anos  para  tal 
cobrança,  nos  termos  da  Súmula  210  do  STJ,  in  verbis:  “A  ação  de 
cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, §1º-A7, do CPC, DOU 
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para julgar procedente,  em parte, a 
ação e determinar que o Município de Lagoa de Dentro pague o FGTS de 
todo período trabalhado pela autora.

Condeno,  ainda,  a  edilidade  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 20, §4º8, do CPC) 
mantendo-se a sentença recorrida em todos seus demais termos.

P. I.

João Pessoa, 2 de junho de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

7 Art. 557. omissis § 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator 
poderá dar provimento ao recurso.

8 Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários  advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,  também,  nos  casos  em que  o 
advogado funcionar em causa própria.
(…)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte  
por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço.
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública,  e nas execuções,  embargadas ou não, os 
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas as normas das 
alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
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