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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054433-83.2014.815.2001

Origem : 12ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa

Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Juiz convocado).

Apelante : Woston Ribeiro da Silva

Advogado   : Fabiano Barcia de Andrade

Apelada : FUNASA  –  FUNDAÇÃO  SAELPA  DE  SEGURIDADE
SOCIAL

Advogada : Érika Cassinelli Palma (OAB/PB nº 189.994)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANO.  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.

COBRANÇA. SERVIDORA  CONTRATADA  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  CONTRATO NULO.
EFEITOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DE  SALDO  DE
SALÁRIO E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

 

-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso
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Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de
repercussão geral, na hipótese de admissão de pessoal
pela  Administração  Pública  sem  a  realização  de
concurso  público,  é  devido  o  saldo  de  salário  e  o
recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A , a Egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Woston
Ribeiro da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Comarca  de  João  Pessoa  (fls.  197/199-v)  que,  nos  autos  da  “AÇÃO  DE
REPARAÇÃO  DE  DANO”  por  ele  ajuizada  em  face  da  FUNASA  –
FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL, julgou improcedente o
pedido, por entender que os “honorários advocatícios contratuais ( … ) são de
responsabilidade da parte contratante que tem a liberdade de escolha do advogado e
de negociação da remuneração deste, não podendo tal liberalidade se transformar em
ônus  financeiro  da  parte  vencida  em  eventual  ação  proposta  por  aquele  que
contratou o advogado.”.

Em suas razões, fls. 202/208, o autor sustenta a reforma
da decisão para julgar procedentes os pedidos exordiais,  com supedâneo
nos artigos 389, 395 e 404 do CC.

Contrarrazões, fls. 214/221, pela manutenção do decisum.
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Cota ministerial sem manifestação (fls. 231/232).

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares(Juiz
Convocado). – Relator.

Adoto o relatório do decisum apelado:

WOSTOM  RIBEIRO  DA  SILVA,  devidamente  qualificado  nos

autos,  ajuizou a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

MATERIAIS em face da FUNASA – FUNDAÇÃOO SAELPA DE

SEGURIDADE  SOCIAL,  igualmente  qualificado(a)  nos  autos,

narrando, em síntese, ter sofrido prejuízo material no valor de R$

7.004,99 (sete mil, quatro reais e noventa e nove centavos), quantia

essa  que  teve  de  despender  para  pagamento  dos  honorários

contratuais que teve que pagar ao advogado que patrocinou seus

interesses nos autos da ação tombada sob o nº 200.2008.037.561-7,

que tramitou perante o juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de João

Pessoa,  movida  contra  a  ora  requerida  e  na  qual  sagrou-se

vencedor.

Aduz  que  os  honorários  advocatícios  contratuais  integram  os

valores devidos a título de perdas e danos, já que são retirados do

patrimônio do lesado, não se confundindo eles, todavia, com os de

sucumbência, que pertencem ao advogado.

Sustentou que, por ter dado causa ao ajuizamento da mencionada

ação,  a  demandada deve lhe restituir  os  valores dos honorários

contratuais que teve que pagar ao seu advogado.
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Por tais razões requereu a procedência do pedido para condenação

da requerida ao ressarcimento integral  dos valores despendidos

com  o  pagamento  dos  honorários  advocatícios  contratuais  do

profissional   que  atuou  nos  autos  da  ação  tombada  sob  nº

200.2008.037.561-7,  totalizando o  valor  de  R$  7.004,99  (sete  mil,

quatro reais e noventa e nove centavos).

Com a inicial, juntou documentos de fls. 10/87.

Devidamente citada, a promovida apresentou a contestação de fls.

93/99,  rebatendo  as  alegações  da  parte  autora,  requerendo,  ao

final, a improcedência do pedido e a condenação da promovente

em custas e honorários advocatícios.

Impugnação às fls. 168/169.

Designada  audiência  de  conciliação,  abertos  os  trabalhos,

verificou-se  a  ausência  da  parte  autora,  restando  frustrada  a

finalidade do ato.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

A  magistrada  julgou  improcedente  o  pedido,  por
entender  que  os  “honorários  advocatícios  contratuais  (  …  )  são  de
responsabilidade da parte contratante que tem a liberdade de escolha do advogado e
de negociação da remuneração deste, não podendo tal liberalidade se transformar em
ônus  financeiro  da  parte  vencida  em  eventual  ação  proposta  por  aquele  que
contratou o advogado.”.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida, porquanto harmônica com
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a jurisprudência do STJ.

A Corte Superior entende que os honorários contratuais
não integram as perdas e danos se devidas, tratando-se de exercício regular
do direito  de defesa,  não tendo o condão de gerar  indenização junto ao
advogado contratado para representação judicial. Confira-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO

ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO

DA  SUCUMBENTE  AOS  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS

DESPENDIDOS.  DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE

ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.  SÚMULA 83 DO

STJ.  1.  A  Corte  Especial  e  a  Segunda  Seção  do  STJ  já  se

pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte

sucumbente  aos  honorários  contratuais  despendidos  pela

vencedora.  Precedentes:  EREsp  1.507.864/RS,  Relatora  Ministra

LAURITA VAZ,  CORTE ESPECIAL,  julgado em 20.04.2016,  DJe

11.05.2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,

SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  13.06.2012,  DJe  28.06.2012).  2.

Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.  (AgInt  no  Recurso

Especial nº 1.675.580/MA (2017/0129077-3), 4ª Turma do STJ, Rel.

Maria Isabel Gallotti. DJe 04.12.2017).

Logo, não há que se falar em reforma da decisão, motivo
pelo qual o desprovimento da insurgência é medida que se impõe.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  ao
recurso apelatório, para manter irretocável a sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de
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abril de 2018, conforme Certidão do Julgamento f.236, o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele  participando,  além  deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida(Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa/PB,  12 de abril  de
2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Juiz convocado)
                R E L A T O R
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