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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível e
remessa  necessária.  Ação  de  cobrança  c/c  danos  morais.
Contrato  de  trabalho  temporário.  Renovação  sucessiva.
Nulidade.  Caráter  temporário  descaracterizado.  Direito  ao
recolhimento e pagamento de FGTS e saldo de salário. Matéria
pacificada. Pronunciamento do STF em sede de repercussão
geral. Indevido o pagamento de férias, terço de férias e décimo
terceiro  salário.  Insalubridade  e  gratificação  de  incentivo  à
produtiva.  Descabimento.  Danos  morais  não  evidenciados.
Juros de mora e correção monetária. Adequação. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Sentença ilíquida. Fixação após a
liquidação  do  julgado.  Honorários  advocatícios  recursais.
Vedação em razão de iliquidez do decisum. Desprovimento da
apelação e parcial provimento da remessa..

-  A  contratação  de  servidor  público  após  a  Constituição
Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice em seu art. 37, inciso II e §2º, salvo quando se
tratar de cargo comissionado criado por lei ou de temporário,
para  atender  à  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  a  orientação
jurisprudencial  no  sentido  de  que  “essas  contratações
ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não
ser o direito à percepção dos salários referentes ao período
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia



por Tempo de Serviço – FGTS”.

- A  função  pública  temporária  tem  natureza  precária,  e,  a
Administração  Pública  detém  discricionariedade,  nesses
casos, para exonerar servidor ad nutum, não caracterizando
dano extrapatrimonial passível de indenização.

-  Conforme decidido pelo STF nas ADIs ns.  4.357 e 4.425,
bem  como  no  RE  n.  870947,  apreciado  sob  o  regime  de
repercussão geral, as verbas devidas pela Fazenda Pública,
oriundas  de  relação  jurídica  não  tributária,  devem  sofrer  a
incidência de juros de mora, observado o disposto no art. 1o-F
da Lei n. 9.494/97, com os índices estabelecidos pela MP n.
2.180-35, de 24/08/01, e posteriormente pela Lei n. 11.960/09,
de  30/06/09,  além de  correção  monetária,  a  partir  de  cada
parcela devida, aplicando-se a TR, prevista no  art. 1o-F da Lei
n.  9.494/97,  até 25/03/15,  a partir  de quando deve incidir  o
IPCA-E.

- Os honorários advocatícios sucumbenciais somente poderão
ser fixados após a liquidação do julgado, conforme dispõe o
inciso II, do §4º, do art. 85 do Novo CPC, oportunidade em que
o juízo  a quo  definirá o percentual dos honorários com base
nos parâmetros objetivos no §3º do citado artigo.

- A fixação de honorários recursais, com fundamento no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil,  esta condicionada à
existência de imposição de verba honorária pelas instâncias
ordinárias, estando vedada quando não imposta, tal o caso em
apreço, por se tratar de sentença ilíquida. 

-Apelação desprovida e remessa parcialmente provida.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação do Município de Sapé, e em dar parcial
provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Humberto da França Moreira ajuizou Ação Ordinária de Cobrança
c/c Danos Morais,  em face do Município de Sapé,  alegando ter  sido contratado por
excepcional  interesse  público,  para  exercer  a  função  de  Odontólogo/dentista  do
Programa  Saúde  Familiar  –  PSF,  com  lotação  na  Secretaria  de  Saúde  do  citado
Município, entre 07 de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2013, contudo, inobstante ter
laborado  regularmente  durante  todo  o  período,  deixou  de  perceber  algumas  verbas
salariais, as quais entende devidas, tais como, salário referente ao mês de dezembro de



2012, devidamente corrigido e com incidência de juros, desde quando devidos, em 30 de
dezembro  de  2012;  adicional  de  insalubridade;  gratificação  de  incentivo  por
produtividade;  férias  e  terços  nos  períodos  de  2010,  2011,  2012  e  2013,  décimos
terceiros salários, referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e, proporcional, relativo
ao ano de 2013, bem como de todos os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço do período trabalhado para edilidade, qual seja, de 07/01/2009 a 30/06/2013 (fs.
02/16).

Junta documentos às fs.17/33.

Citado (f. 37), o  Município de Sapé ofertou contestação, alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial e  incidência da prescrição quinquenal. No mérito,
refutou  os  termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  pela  total  improcedência  dos
requerimentos (fs. 38/47).

Impugnação à contestação (fs. 50/56).

Na sentença, a Juíza da 2ª Vara Mista da Comarca de Sapé julgou,
parcialmente,  procedente  os  pleitos  iniciais,  declarando  a  nulidade  do  contrato  de
trabalho firmado entra as partes, diante da inobservância da exigência constitucional de
aprovação em concurso público e condenando o Município de Sapé ao pagamento da
quantia equivalente aos depósitos do FGTS, referente ao período de 19/05/2009 (data
inicial  não  abrangida  pela  prescrição  quinquenal)  a  30/06/2013  (data  da  rescisão  do
contrato  temporário),  bem como,  ao salário  referente  ao mês de dezembro de 2012,
décimos terceiros salários integrais referentes ao período compreendido entre 2009 a
2012 e proporcional, no tocante ao exercício de 2013, férias vencidas e correlatas ao
período compreendido entre 2010 a 2013, com seus respectivos terços constitucionais,
respeitada  a  prescrição  quinquenal  incidente  no  período  anterior  a  19/05/2009,  com
acréscimo  de  correção  monetária  pelo  IPCA a  partir  de  cada  vencimento  e  juros
moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a
entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando haverá a incidência dos juros aplicados à
caderneta de poupança e, quanto aos honorários advocatícios, arbitrou-os à base de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação (fs. 62/67v.).

Inconformado, o Município de Sapé interpôs apelação às fs. 71/76,
alegando afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter o apelado
se desincumbido do ônus probatório, já que os fatos narrados não foram provados pelo
autor,  devendo  a  sentença  ser  reformada  para  que  a  demanda  seja  julgada
improcedente. 

Aduz, que, no caso em tela, o apelado não faz jus ao recebimento
do  salário  não recebido  de  2012  e  demais  verbas,  em virtude de o  mesmo não ter
provado os fatos constitutivos do seu direito, como também pelo fato de que as referidas
verbas foram pagas, tendo o recorrido, inclusive, recebido o pagamento salarial referente
ao mês de dezembro de 2012. 

Insurge-se,  ainda,  a  edilidade  sobre  a  condenação  em  verba
honorária, uma vez que, à luz do art. 85, §º 2, do Novo Código de Processo Civil, o valor
é exorbitante, havendo uma desarmonia entre o  quantum devido pela recorrente, e os



honorários  sucumbenciais  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  do  o  valor  total  da
condenação.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso apelatório,
para que seja reformada a sentença, julgando-se a demanda improcedente.

Anexa documentos às fs. 77/78.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  recorrido,  requerendo  a  reforma
parcial  da sentença, para incluir  na condenação contra a edilidade o pedido de dano
moral, uma vez que este decorreu dos aborrecimentos e humilhações sofridos ao tentar
receber,  junto ao Município  de Sapé,  as verbas devidas pelo trabalho prestado,  bem
como ao pagamento do adicional  de insalubridade e da gratificação de incentivo por
produtividade (fs. 82/89). 

A Procuradoria-Geral  de  Justiça,  com vista  dos autos,  opinou no
sentido do prosseguimento da remessa e do recurso, deixando de se manifestar quanto
ao mérito, diante da desnecessidade de intervenção ministerial (f. 93). 

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

O apelo  deve  ser  desprovido  e  a  remessa  necessária  deve  ser,
parcialmente, provida.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  foi
publicada em 06 de junho de 2016 (f.  67v.),  ou seja,  após a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devendo-se, pois, observar os novos regramentos acerca dos
requisitos de admissibilidade dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da
condenação  em  honorários  sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados
Administrativos Nº 3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação e da remessa necessária, motivo pelo qual passamos a sua análise
conjunta.

Como relatado, a presente demanda tem por objeto o reexame da
condenação imposta ao Município de Sapé, em decorrência da declaração de nulidade
de  contrato  de  prestação  de  serviços,  determinando  o  pagamento  dos  depósitos  do
FGTS, referente ao período de 19/05/2009 a 30/06/2013, assim como, do salário do mês
de  dezembro  de  2012,  décimos  terceiros  salários  integrais  referentes  ao  período
compreendido entre 2009 a 2012 e proporcional, no tocante ao exercício de 2013, férias
vencidas e correlatas ao período compreendido entre 2010 a 2013,  com seus terços
constitucionais, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois  bem,  ab  initio,  há  de  se  ressaltar  o  acerto  da  decisão  de
primeiro grau, quando reconhece a ausência de caráter excepcional e a ilegalidade na
forma de contratação da parte demandante.



Como é sabido, revela-se imprescindível a realização de concurso
para a investidura em cargo ou emprego público, salvo na hipótese de nomeação para
cargo em comissão ou contratação por tempo determinado para atender a excepcional
interesse público.

No  caso  em  apreço,  como  acima  destacado,  verifica-se  que  a
contratação do apelado para exercer a função de odontólogo, com lotação na Secretaria
de Saúde, não se enquadra em nenhuma das duas exceções, tendo perdurado de janeiro
de 2009 a junho de 2013 (f. 30). E, por isso, é eivada de nulidade nos termos do § 2º do
art. 37 da Carta Magna que dispõe: “a não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Com efeito, verifica-se que a contratação do recorrido se deu sem a
realização  de  prévio  concurso  público,  para  exercer  uma  atividade  que  restou
demonstrada  ser  permanente  e  não  temporária,  desnaturando  por  completo  a
característica de necessidade temporária de excepcional interesse público dos contratos
celebrados pelas partes, exigido no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o que torna
tal instrumento nulo.

A despeito de o texto constitucional ser claro quanto à nulidade do
ato,  surgiu  certa  controvérsia  na  doutrina  e  jurisprudência  acerca  dos  efeitos  da
invalidade  do  ato  de  contratação  na  esfera  jurídica  do  particular  que,  efetivamente,
prestou  serviços  ao  ente  público  contratante.  Estabeleceu-se,  pois,  uma  ponderação
entre a nulidade do ato prevista no § 2º do art. 37 e a responsabilidade do Estado para
com o terceiro contratado extraída do §6º do mesmo dispositivo legal.

Logo, uma vez verificada a nulidade de contratação por ausência de
concurso  público,  ao  prestador  de  serviço  é  garantida  apenas  a  verba  referente  ao
salário mensal no período efetivamente trabalhado e ao FGTS, por expressa previsão
legal.

Nesse  sentido,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de
repercussão geral, entendeu que a contratação por tempo determinado para atendimento
de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público  realizada  em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal (notadamente
quando o contrato é sucessivamente renovado,  tal  qual  o caso dos autos),  não gera
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS. Atente-se: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR
PÚBLICO CONTRATADO  POR  TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE   TEMPORÁRIA   DE
EXCEPCIONAL   INTERESSE  PÚBLICO.  REQUISITOS  DE
VALIDADE  (RE  658.026,  REL.  MIN.  DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE
31/10/2014,  TEMA  612).  DESCUMPRIMENTO.  EFEITOS
JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO
ART.  19-A  DA  LEI  8.036/1990,  AO  LEVANTAMENTO  DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO



DE SERVIÇO – FGTS.  1.  Reafirma-se,  para  fins de repercussão
geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que  a  contratação  por  tempo  determinado  para  atendimento  de
necessidade temporária de excepcional interesse público realizada
em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores  contratados,  com exceção  do  direito  à  percepção  dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A
da  Lei  8.036/1990,  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no
Fundo de  Garantia  do Tempo de  Serviço  –   FGTS.   2.  Recurso
extraordinário  a  que  se  dá  parcial  provimento,  com  o
reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da
jurisprudência sobre a matéria.1  

Desse modo, agiu com acerto a Magistrada singular, ao condenar a
Edilidade  ao  pagamento  do  salário  do  mês  de  dezembro  de  2012,  bem  como  aos
depósitos do FGTS, referente ao período de 19/05/2009 (data inicial não abrangida pela
prescrição quinquenal) a 30/06/2013 (data da rescisão do contrato temporário).

Outrossim, não possui, o apelado, o direito à percepção de qualquer
direito social, tais como férias e décimo terceiro, como persegue na exordial da ação de
cobrança.

Quanto ao pleito Município de Sapé, no que se refere a reforma da
sentença, por não ter o apelado se desincumbido do ônus probatório, já que os fatos
narrados não foram provados por aquele, devendo a sentença ser reformada para que a
demanda seja julgada improcedente, não merece guarida, uma vez que, no caso dos
autos,  a  inversão  do  ônus  probatório  decorre  da  evidente  posição  de  fragilidade  do
servidor frente ao Município, até porque se torna extremamente difícil comprovar um fato
negativo, como o de não receber salário.

Desse modo, verifica-se que o Município de Sapé não trouxe ao
feito qualquer prova de eventual pagamento da verba perseguida, qual seja o pagamento
do salário referente ao mês de dezembro de 2012. 

Dessa feita, como se observa dos documentos anexados (fs. 21/30),
o apelado comprovou o vínculo laboral existente entre esta e a Municipalidade, tanto era
assim  que  vinha  recebendo  seus  salários  com  a  devida  regularidade,  entretanto,  o
apelante não trouxe prova do pagamento do salário relativo ao mês de dezembro de
2012, devendo, portanto, ser mantida a sentença que condenou o Município de Sapé ao
pagamento da referida verba.

- DO DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS

A  matéria  já  se  encontra  pacificada,  tendo  sido  objeto  de
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, quando julgou, em sede de repercussão
geral, o RE Nº 705.140/RS.

1 (STF, RE 765320 RG, Relator(a):  Min.  TEORI ZAVASCKI,  julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELE-
TRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)



Na  ocasião,  firmou-se  o  entendimento  de  que,  em  casos  de
declaração de ilegalidade de contratação – como verificado na sentença recorrida – o
contratado tem direito ao salário mensal no período correspondente, evitando-se, com
isso, o enriquecimento sem causa da administração pública, bem como à percepção do
FGTS, por força de expressa disposição do art. 19-A2 da Lei nº 8.036/90, senão, vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
EFEITOS  JURÍDICOS  ADMISSÍVEIS  EM  RELAÇÃO  A
EMPREGADOS:  PAGAMENTO  DE  SALDO  SALARIAL  E
LEVANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO
GERAL).  INEXIGIBILIDADE  DE  OUTRAS  VERBAS,  MESMO  A
TÍTULO  INDENIZATÓRIO.  1.  Conforme  reiteradamente  afirmado
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  a  Constituição  de  1988  reprova
severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública
sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da
prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e
impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No
que  se  refere  a  empregados,  essas  contratações  ilegítimas  não
geram  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos,  a  não  ser  o  direito  à
percepção  dos  salários  referentes  ao  período  trabalhado  e,  nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3.
Recurso extraordinário desprovido3. (grifo nosso).

Inclusive, esta Segunda Câmara Cível já vem observando o quanto
decidido pelo STF, conforme precedente da relatoria deste Desembargador, cuja ementa
segue abaixo reproduzida:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação.
Contrato de Trabalho temporário declarado nulo. Recolhimento
e pagamento de FGTS. Matéria apreciada em sede de recurso
extraordinário.  Submetido  ao  regime  de  repercussão  Geral.
Desprovimento.  -  O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  a
orientação  jurisprudencial  no  sentido  de  que  "essas
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes
ao período trabalhado e,  nos termos do art.  19-A da Lei  nº
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS".  -  Apelação
desprovida.4 (grifo nosso)

2Art. 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)

Parágrafo único.  O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28
de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao
trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.            (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
3(RE  705140,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 28/08/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)
4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00113240920138150011, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 17-10-2017)



Desta forma, não prospera a pretensão do apelante no sentido de
reformar a sentença no capítulo relativo ao pagamento dos depósitos do FGTS – Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.

Ademais, embora sejam devidos os depósitos referentes ao FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -, insta registrar que o apelado só faz jus aos
recolhimentos  do  referido  Fundo  de  Garantia  nos  cinco  anos  anteriores  à  data  do
ajuizamento da ação, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça,  no  sentido  de  que  o  Decreto  nº  20.910/32  -  dispositivo  legal  que  rege  a
prescrição contra a Fazenda Pública - por ser norma especial, de observância obrigatória,
deve prevalecer sobre a lei geral.

Assim,  quando  o  sujeito  passivo  da  relação  processual  for  a
Fazenda Pública, o prazo prescricional para reclamar o depósito do FGTS - Fundo de
Garantia  por  Tempo de Serviço,  será o previsto  no art.  1º,  do Decreto nº  20.910/32,
segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originaram”.

Destarte,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do  contrato  por
inobservância ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, consideramos que o recorrido
possui direito apenas ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
nos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, como restou delimitado na
sentença recorrida.

-  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E  DA GRATIFICAÇÃO  DE  INCENTIVO  À
PRODUTIVIDADE

Não  merecem  guarida  os  pedidos  iniciais  de  pagamento  do
adicional de insalubridade e da gratificação de incentivo à produtividade, tendo agido com
acerto a Juíza a quo, consoante se extrai do decisum singular, in verbis:

“Registre-se, por oportuno, que o disposto no art. 1º da Lei Municipal
nº 972/09 faz alusão a servidores públicos de carreira com lotação
na Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, restando perceptível que
a aludida gratificação  se torna inaplicável  a  prestador  de serviço
contratado por excepcional interesse público, seja por ausência de
previsão legal, seja pelo fato de inexistir direito adquirido a regime
jurídico.  Feitas  as  sobreditas  argumentações,  em  obediência  à
Teoria dos precedentes insculpidas no Novo Código de Processo
Civil, concluo que os pleitos subjacentes não merecem acolhimento”
(f. 66v./67).

-  DOS DANOS MORAIS

No tocante à indenização por dano moral, entendemos que também
não merece reforma a sentença recorrida neste ponto, uma vez que a função pública
temporária tem natureza precária, e, a Administração Pública detém discricionariedade,
nesses casos, para exonerar servidor ad nutum.



Ademais, o alegado dano moral consiste na lesão a um bem jurídico
extrapatrimonial, disposto nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a inte-
gridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem, no caso, incólumes.

Ressalte-se que a dispensa de servidor contratado temporariamen-
te, findo o término do prazo do contrato, bem como a ausência de pagamento de encar-
gos trabalhistas, não caracterizam, por si só, ato lesivo a honra, dignidade ou moral da
pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

- DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

O recorrido requer, nas contrarrazões às fs. 82/89, a reforma in to-
tum da sentença recorrida, julgando procedente a ação nos termos perseguidos na exor-
dial, entretanto, tal pleito não há como prosperar.

Como é sabido, as contrarrazões somente são cabíveis para impug-
nar os fundamentos de eventual recurso interposto, com a finalidade de manutenção da
sentença ou decisão proferida, mostrando-se, portanto, via inadequada para pedidos de
reforma do decisum recorrido.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA
EM  CONTRARRAZÕES.  VIA INADEQUADA.  PRECLUSÃO.  1.  A
embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração
da  verba  honorária  suscitado  nas  contrarrazões  do  especial.  2.
Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os
fundamentos  de  eventual  recurso  interposto,  com  o  intuito  de
manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para
suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.
Precedentes.  3.  Se  o  embargante  entendia  como  inadequada  a
verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os
recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se
incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil
reais),  nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao
tribunal,  tornando-a  preclusa,  visto  que  a  não  interposição  do
recurso  voluntário  por  parte  da  autora  gera  a  presunção  de
resignação  diante  do  provimento  jurisdicional  apresentado.
Embargos de declaração rejeitados.5  

Destarte, se o ora recorrido entendia que a sentença prolatada nos
autos merecia reforma, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para al-
cançar a total procedência dos pedidos iniciais. Logo, não tendo interposto, sequer, recur-
so para devolver a questão ao Tribunal, operou-se a preclusão, visto que a não interposi-
ção de recurso voluntário por parte do autor/apelado gera a presunção de resignação
frente ao provimento jurisdicional apresentado.

5(EDcl no REsp 1584898/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)



- DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Em  relação  aos  juros  de  mora  e  correção  monetária,  deve-se
observar a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art.1º-F
da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica  mantida  a  aplicação  do  índice  oficial  de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

No presente  caso,  deve-se observar  a  incidência  dos índices de
correção monetária e juros da caderneta de poupança até 25/03/2015, incidindo, após tal
data, o índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% (cinco por cento) ao
mês.

Assim, a sentença merece parcial reforma, para afastar as condena-
ções relativas ao pagamento de férias, gratificações natalinas, com os respectivos terços
constitucionais, mantendo-a, tão somente, a condenação relativa ao pagamento do FGTS
e ao soldo de salário do mês de dezembro de 2012.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da modificação do decisum, sendo as partes vencedoras
e vencidas, determino que ambas arquem com o pagamento das custas processuais e
honorários  advocatícios,  na  proporção  de  80%  (oitenta  por  cento)  para  a  parte
recorrida/autora e 20% (vinte por cento) para a parte recorrente/promovida, observada a
isenção legal em relação à Fazenda Pública e o benefício da Justiça Gratuita concedida à
parte promovente.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes somente
poderão ser fixados após a liquidação do julgado, conforme dispõe o inciso II, do §4º, do
art.  85  do Novo CPC,  oportunidade em que o  juízo  a quo  definirá  o  percentual  dos
honorários com base nos parâmetros objetivos no §3º do citado artigo.

No que se refere à fixação de honorários recursais, com fundamento
no  art.  85,  §  11,  do  Código  de  Processo  Civil,  esta  é  condicionada  à  existência  de
imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, estando vedada quando não
imposta, tal o caso em apreço, por se tratar de sentença ilíquida. Logo, a definição do
percentual  dos  honorários  recursais  deverá  ser  efetuada  em  fase  de  liquidação  do
julgado.

Sobre o tema a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  OMISSÃO.  ACOLHIMENTO.  SENTENÇA



ILÍQUIDA.  ART.  85,  §  4º,  II,  DO CPC/2015.  PERCENTUAL
QUE  SERÁ  FIXADO  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
HONORÁRIOS  RECURSAIS.  DESCABIMENTO. […]  3.  No
caso dos autos,  apesar  do provimento do Recurso Especial
com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao
pagamento  de  valores  a  título  de  FGTS  durante  o  período
trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o
conteúdo econômico do pleito.  4. Desse modo, justifica-se a
definição  do  percentual  dos  honorários  sucumbenciais
somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o
art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015. 5. Registre-se que a
possibilidade  de  fixação  de  honorários  recursais,  com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada
à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias
ordinárias,  revelando-se  vedada  quando  não  imposta.  6.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos,
para integração do julgado.6

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, e dou parcial provimento
à remessa  necessária,  para  afastar  as  condenações  relativas  ao  pagamento  de  férias,
gratificações natalinas, com os respectivos terços constitucionais, mantendo-a, tão somente,
quanto à condenação relativa ao pagamento do FGTS e ao soldo de salário do mês de
dezembro de 2012, bem como para  adequar a condenação às decisões proferidas pelo
STF nas ADIs ns. 4.357 e 4.425 e no RE n. 870947, julgado em repercussão geral, a fim
de  que  sobre  a  dívida  incidam  juros  de  mora,  desde  a  citação,  além  de  correção
monetária, a partir de cada parcela devida, aplicando-se o índice do IPCA-E.

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

É o voto.7

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
      - Relator -

6 EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
26/09/2017, DJe 09/10/2017.
7 RN_AC_00015827020148150351_10


