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 Estado de Mato Grosso  Poder Judiciário 
Comarca de Água Boa 

2ª Vara 
 
PJE n. 1001074-36.2017.8.11.0021
 
 
 
SENTENÇA
 
 
 
I – Relatório
 
Trata-se a demanda de ação de cobrança ajuizada por JOSÉ EUGÊNIO DE PAIVA em face do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE ÁGUA
BOA/MT, MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO
ARAGUAIA/MT, MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT e 
MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE/MT, todos qualificados no encarte processual.
 
Alega o requerente que foi contratado pelo consórcio requerido no dia 1º de setembro de 2002
para o exercício da função de médico. Afirma que no primeiro contrato foi avençado a
remuneração no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais e, ainda, a quantia
de R$ 800,00 (oitocentos reais) a cada plantão médico realizado.
 
Assevera que desempenhou a função durante o período sucessivo e ininterrupto entre os dias 1º
de setembro de 2002 a 1º de julho de 2016.
 
Conta que, na época da rescisão contratual, em decorrência da evolução remuneratória, recebia
o valor mensal de R$ 27.560,00 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais), acrescido do
importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de sobreaviso, que totalizava a quantia de R$
33.560,00 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais).
 
Afirma que durante o exercício da função foram firmados vários instrumentos contratuais.
 
Aduz que tais instrumentos contratuais por prazo determinado são nulos, devendo ser
reconhecida a unidade contratual.
 
Alega que o requerido nunca efetuou o pagamento de férias, acrescidas de terço constitucional,
gratificação natalina (“13º terceiro salário”), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
Na petição inicial requereu a condenação do requerido às seguintes pretensões : (i) férias
acrescidas de 1/3 constitucional, do período compreendido entre 2010/2016, o valor de R$
257.295,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais); (ii) 13º salário, do
período de 2012 a 2016, o importe de R$ 159.410,00 (cento e cinquenta e nove mil e
quatrocentos e dez reais); (iii) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do período
integral no valor de R$ 418,000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais); (iv) indenização  por danos
morais a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Com a petição inicial foram acostados documentos nos eventos n. 9685121 a 9685762.
 
O requerente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, porém, o Juízo determinou a
intimação do autor para comprovar os requisitos do benefício (Id n. 9696055).
 
O demandante manifestou no processo no evento n. 9881594. Alegou que teria sofrido grande
impacto financeiro em razão da rescisão contratual com o consórcio requerido (Id n. 9881630),
motivo pelo qual requereu o benefício da gratuidade de justiça.
 
O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido por este Juízo, porém, excepcionalmente,
concedeu ao demandante a possibilidade de efetuar o pagamento das custas e despesas
processuais de forma parcelada (Id n. 10449851)
 
O autor efetuou o pagamento das parcelas das custas e despesas processuais (Id n. 12204198).
 
Mais adiante, requereu a desistência dos pedidos referente à cobrança de férias e 13º salário.
Reafirmou o pedido de condenação dos requeridos no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e, ainda, indenização por danos morais (evento n. 19019222).
 
A demanda foi recebida (Id n. 14188205).
 
Os requeridos foram citados (Id n. 22637239 a 22878503).
 
Foi realizada audiência de conciliação na qual foi certificada a ausência dos requeridos Município
de Campinápolis/MT, Município de Canarana/MT e Município de Nova Nazaré/MT. Não houve a
composição do litígio entre as partes presentes (Id n. 23355085).
 
O requerido Município de Campinápolis/MT apresentou contestação (Id n. 22498249). Alega em
preliminar a sua ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, afirma que os contratos
administrativos firmados possuem natureza jurídica administrativa e não celetista, razão pela qual
as pretensões laborais devem ser julgadas improcedentes.
 
Com a defesa, foi apresentado apenas o instrumento de procuração (Id n. 22498248).
 
O requerido Município de Água Boa/MT apresentou contestação (Id n. 24182430). Alega em
preliminar a competência da Justiça do Trabalho, bem como ser parte ilegítima para figurar na
demanda. Requereu o chamamento do processo do Município de Querência e Ribeirão
Cascalheira, integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia. No mérito, em
resumo, aduz que a sua responsabilidade é subsidiária. Assevera que a pretensão de
condenação do FGTS é improcedente em razão de o vínculo do requerente ser de natureza
estatutária e não celetista. Assevera que a referida verba não se encontra inserida na regra do
art. 39, §3º da Constituição Federal de 1988. Afirma que a regra do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990
não se aplica aos contratos temporários da Administração Pública. Apresentou requerimento
reconvencional atinente ao salário recebido pelo demandante ser acima do teto previsto no art.
37, inciso IX da Constituição Federal de 1988. Requer a condenação do reconvindo ao
pagamento da diferença remuneratória estabelecido no teto constitucional, correspondente ao
valor de R$ 795.859,48 (setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e oito centavos).
 
Com a defesa vieram documentos (Id n. 24183084).
 
O requerido Município de Gaúcha do Norte/MT apresentou contestação (Id n. 24278965). Em
preliminar, alega a ilegitimidade passiva para figurar no processo. Além disso, requereu a
denunciação da lide dos Município de Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT. Em prejudicial
de mérito, afirma que, caso a demanda seja procedente, as pretensões do demandante devem
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ser levadas em consideração o prazo prescricional quinquenal, isto é, os cálculos devem incidir a
partir de 31 de agosto de 2012. No mérito, afirma que a relação jurídica estabelecida não teria
sido com base em vínculo empregatício de natureza celetista. Aduz que a responsabilidade civil é
exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA).
 
Requereu a condenação em multa dos Municípios de Canarana, Campinápolis e Nova Nazaré
por não comparecerem a audiência de conciliação.
 
Com a contestação vieram documentos (Id n. 24279601 a 24279863).
 
O Município de Bom Jesus do Araguaia/MT apresentou contestação (Id n. 24280736). Em
preliminar, afirma que é parte ilegítima para figurar na demanda. Alega que o valor da causa foi
atribuído de forma incorreta. Em prejudicial de mérito, requereu a prescrição quinquenal da
pretensão. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizado, conforme a Súmula 331 do
Tribunal Superior do Trabalho em razão do fato de existir culpa in vigilando. Assevera que a
pretensão do dano moral deve ser rejeitada em razão da falta de comprovação do nexo de
causalidade entre o dano e a relação de trabalho.
 
Com a defesa vieram os documentos acostados nos eventos n. 24282073 a 25021476.
 
O requerido Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA) apresentou
contestação (Id n. 25096730). No mérito, alega que a relação jurídica firmada é de natureza
administrativa, sendo incabível o direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, que possui natureza celetista. Requereu a improcedência da demanda.
 
O Município de Canarana/MT apresentou contestação (Id n. 25681420). Em preliminar, requer a
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o demandante não possui direito à percepção das
verbas estabelecidas no art. 39, §3º da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a
contratação do requerente se deu com base na Lei n. 8.666/1993. Requer o acolhimento da
preliminar e, sucessivamente, a improcedência da pretensão.
 
Com a contestação vieram documentos (Id n. 25681432 a 25682049).
 
O requerente apresentou réplica e contestação à reconvenção.
 
É o relatório.
 
 
 
II – Fundamentação
 
Em análise ao feito, este Juízo entende que o objeto litigioso desta demanda circunscreve à
matéria de direito, razão pela qual se mostra desnecessário a produção de outras provas. Assim,
revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o
abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos
termos do art. 355, inciso I do CPC[1].
 
Pelo que se observa na contestação apresentada pelos requeridos, foram suscitadas preliminares
e questão prejudicial de mérito que devem ser apreciadas por este Juízo.
 
Antes de adentrar a respeito de tais questões, este Juízo consigna que o requerente, antes da
ocorrência da citação dos requeridos, pugnou pela desistência das pretensões referente às férias
e décimo terceiro salário, mantendo-se os demais pedidos, consistente na cobrança do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e indenização por danos morais (Id n. 19019222).
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A alteração do pedido se deu antes da ocorrência de citação, razão pela qual é desnecessária o
consentimento do réu, nos termos do art. 329, inciso I do CPC. A referida situação sequer
necessita de homologação judicial, visto que reclama direito potestativo do demandante.
 
Feito este registro, passa-se a análise das questões incidentais.
 
 
 
PRELIMINAR
 
DA COMPETÊNICA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
 
Em preliminar, o requerido Município de Água Boa/MT alega que o consórcio público teria sido
constituído sob a forma de associação civil de natureza jurídica de direito privado. Assim, a
contratação realizada pelo consórcio público não teria sido firmada sob o regime estatutário,
conforme entendimento firmado em jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região.
 
A preliminar suscitada pelo requerido não merece acolhimento, tendo em vista a ausência de
elementos concretos no sentido positivo de que as contratações realizadas pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA) tenham se dado sob o regime celetista, o
que ocasionaria, por conseguinte, o deslocamento da competência para Justiça do Trabalho.
 
O requerente acostou sua carteira de trabalho, porém, não houve nenhuma anotação da
existência de contrato de trabalho entre ele e o consórcio requerido.
 
A afirmação de que o consórcio público requerido possui natureza privada de associação civil não
merece acolhimento, tendo em vista a regra do art. 4º, inciso IV da Lei n. 11.107/2005 e o art. 1º, 
caput do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), conforme
se verifica no instrumento acostado no evento n. 24279601. Nesse documento e também outros
que estão disponíveis publicamente, verifica-se que a natureza jurídica do consórcio é de direito
público, tratando-se de autarquia especial.
 
Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo Estadual
para análise e o julgamento das pretensões.
 
 
 
DA REVELIA
 
Alega o requerente em sua réplica (Id n. 25022715) as revelias dos requeridos Município de
Canarana/MT, Município de Nova Nazaré/MT e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio
Araguaia (CISMA), tendo em vista a ausência de apresentação de contestação.
 
Em análise ao processo, verifica-se que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia
(CISMA) apresentou contestação (Id n. 25096730). Em relação à tempestividade, a referida
defesa foi apresentada no dia 16 de outubro de 2019.
 
Por sua vez, o Município de Canarana/MT apresentou sua contestação no dia 1º de novembro de
2019 (Id n. 25681420).
 
O art. 335, inciso I do CPC estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerido ofereça
contestação, contado esse prazo da data de audiência de conciliação, quando qualquer parte não
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
 
A audiência foi realizada no dia 04 de setembro de 2019 (Id n. 23355085).
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Em análise à forma de cômputo do prazo para a contestação, este Juízo entende que, no caso
relacionado à tempestividade da contestação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio
Araguaia, a benesse da contagem do prazo em dobro, previsto no art. 183 do Código de
Processo Civil não deve ser aplicado, uma vez que a sua incidência somente seria possível caso
a defesa estivesse sendo patrocinada pela Advocacia Pública.
 
Pelo que se observa do endereço profissional indicado na contestação do requerido Consórcio
Intermunicipal do Médio Araguaia (CISMA), os advogados subscritores não são procuradores
autárquicos concursados no quadro funcional efetivo da autarquia multifederada.
 
Sendo assim, não é cabível a aplicação do prazo em dobro na forma acima consignada em favor
do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA).
 
Nesse mesmo sentido, “mutatis mutandis”, com a mesma tese ora esposada, colhe-se trecho do
julgamento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1789770
(2018/0346371-2/PI), sob a relatoria do Min. OG Fernandes da 2ª Turma que assim consignou
em sua fundamentação:
 
“Os precedentes, assim como a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecem a
existência da prerrogativa para os procuradores públicos”.
 
Não à toa, o dispositivo legal acima transcrito, do Código de Processo Civil, está contido
no Título VI do Livro III da Parte Geral, denominado "da advocacia pública". Lembre-se que
o art. 182 da norma atribui à advocacia pública a defesa e promoção dos interesses da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 
Cabe destacar, ademais, que a diferenciação dos prazos e da comunicação dos atos
processuais para a Fazenda Pública sempre teve por objetivo igualar a situação das partes,
tendo-se em vista as notórias dificuldades experimentadas pelos órgãos públicos de
representação processual em sua atuação.
 
A esses mesmos obstáculos, por certo, não estão sujeitos os escritórios particulares de
advocacia. Quando contratados pelos entes públicos, devem oferecer estrutura suficiente
para a defesa dos interesses públicos, que, ressalte-se, são indisponíveis.
 
Assim, não se justifica o argumento de que, para o agente privado, é também necessária a
extensão da prerrogativa de intimação pessoal. A medida, nesse contexto, retiraria o equilíbrio da
relação processual, garantido vantagem a um dos envolvidos na controvérsia, afrontando o
espírito da própria lei.
 
Registro, por isso, a necessidade da interpretação restritiva das normas de mesma natureza que
é aqui discutida. (Destaque)
 
 
 
Ademais, embora o art. 229 do CPC estabeleça a possibilidade de prazo em dobro para todas as
manifestações em caso de litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios
distintos, essa normativa também não se aplica ao caso, tendo em vista que a demanda se
processa através de autos eletrônicos, motivo pelo qual, consoante a regra do parágrafo segundo
do referido dispositivo[2], essa forma de contagem em dobro de prazo é incabível.  
 
Feitas estas considerações, o termo inicial do prazo de contestação se deu no dia 05 de
setembro de 2019 (quinta-feira), conforme a regra do art. 224, “caput” do CPC[3].
 
Com a fluência do prazo para a apresentação das defesas, observando-se a regra do art. 219 do
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CPC[4], bem como o calendário forense descrito na Portaria 1455/2018-Pres.DGTJ, o termo final
para que o requerido Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA)
apresentasse a sua contestação deveria ter sido até o dia 25 de setembro de 2019.
 
Todavia, o requerido Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA) somente
apresentou a contestação no dia 16 de outubro de 2019.
 
Sendo assim, este Juízo DECLARA a revelia do requerido Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Araguaia (CIMS), tendo em vista a intempestividade de sua contestação. Contudo,
levando-se em consideração o fato de que a pretensão visa à cobrança de verbas de natureza
pública, o que, portanto, são indisponíveis, assim como a circunstância da existência de
pluralidade de réus que possuem defesa com interesse jurídico comum, se mostra inaplicável os
efeitos materiais da regra do art. 344 do Código de Processo Civil, ante a incidência do art. 345,
incisos I e II do CPC.
 
Por sua vez, em relação ao Município de Canarana/MT, levando-se em consideração o prazo
em dobro, o qual dispõe, por força do art. 183 do CPC, aliada as demais regras acima expostas,
a contestação deveria ter sido apresentada no dia 16 de outubro de 2019.
 
Entretanto, a referida defesa comente foi apresentada no dia 1º de novembro de 2019.
 
Sendo assim, este Juízo DECLARA a revelia do demandado, porém, utilizando-se do mesmo
fundamento acima, se mostra inaplicável a regra do art. 344 do CPC, ante a incidência dos
incisos I e II do art. 345 do mesmo diploma instrumental.
 
Em relação ao Município de Nova Nazaré/MT, diante da falta de contestação, este Juízo 
DECLARA a revelia, porém, sem a incidência da regra do art. 344 do CPC, em razão da
subsunção dos incisos I e II do art. 345 do CPC.
 
 
 
ILEGITIMIDADE – MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
 
Em resumo, o Município de Campinápolis/MT afirma que é parte ilegítima, tendo em vista que a
contratação do requerente foi realizada diretamente pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Araguaia (CISMA), devendo, portanto, figurar sozinho no polo passivo, ante a autonomia
de sua personalidade jurídica.
 
Por sua vez, o Município de Água Boa/MT afirma que é parte ilegítima, tendo em vista a ausência
de subsunção dos pressupostos da Súmula 331, inciso V do Tribunal Superior do Trabalho e da
Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que o requerente
não demonstrou a culpa in eligendo ou in vigilando na fiscalização contratual. Assim, afirma que a
responsabilidade civil é direta e exclusiva do consórcio público requerido, eis que foi quem
realizou a contratação do demandante.
 
Os municípios de Gaúcha do Norte/MT, Bom Jesus do Araguaia/MT e Canarana/MT, em síntese,
também entenderam que a responsabilidade civil é direta e exclusiva do requerido Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), visto que foi quem realizou a contratação
com o requerente, que detém personalidade jurídica distinta, além de autonomia financeira e
administrativa. 
 
Em análise às preliminares ventiladas pelos requeridos, este Juízo entende que nenhuma delas
merecem acolhimento por este Juízo, frente ao sistema jurídico que trata a respeito do tema.
 
O requerente ajuizou a presente demanda em face do consórcio público denominado “Consórcio
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Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia” (CISMA), como também em desfavor das entidades
políticas consorciadas, sob o argumento da existência de solidariedade.
 
Pelo que se observa do estatuto do Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia (CISMA),
acostado no evento n. 24279601, especialmente no art. 1º do referido instrumento, nota-se que a
entidade se trata de uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza jurídica de autarquia especial, denominada de “autarquia multifederada”.
 
Na seara normativa que cuida da gestão dos consórcios públicos, o art. 9º do Decreto 6.017/2007
[5], uma das regras que regulamenta a Lei n. 11.107/2005, que trata das normas gerais do
referido instituto, estabelece de forma expressa a responsabilidade subsidiária das entidades
políticas consorciadas.
 
No art. 43 do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), há
previsão de responsabilidade solidária entre os municípios consorciados.
 
O art. 265 do Código Civil de 2002 estabelece que a solidariedade não é presumida. Ela resulta
da lei ou da manifestação de vontade das partes.
 
Em que pese à aparente colisão entre as responsabilidades dos consorciados – subsidiária ou
solidária – como se observa nos diplomas de sustentação, ocorre que essa contradição não deve
subsistir, eis que ela é apenas aparente, devendo ser observado, através de tarefa exegética
adequada, as diferenças sensíveis e, ainda, a ciência jurídica a ser aplicada.
 
Como foi afirmado anteriormente, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia possui
personalidade jurídica de direito público interno, nos termos do art. 6º, inciso I da Lei n.
11.107/2005[6] e se apresenta como forma de associação pública, conforme o art. 41, inciso IV
do Código Civil de 2002[7].
 
Nesse passo, eventual manifestação volitiva dos consorciados no estatuto do consórcio público
ao prescrever que a responsabilidade entre eles seja solidária não se encontra conflituosa com a
norma acima de referência.
 
Não há dúvidas de que a solidariedade se dá, nesse caso, exclusivamente, entre os
consorciados, mas não em relação a terceiro que vindica pretensão em face do próprio
consórcio público e das entidades políticas integrantes.
 
Além disso, ainda que não bastasse, caso fosse admitido como situação de conflito entre a
disposição contratual e a norma de referência, em decorrência do princípio da legalidade estrita,
inerente do Direito Administrativo, não se mostra legítima a possibilidade de as partes, através de
manifestação volitiva, alterarem o modo de responsabilidade fixada em lei, sobretudo em razão
do ramo da ciência jurídica que deve prevalecer no caso em voga.
 
Assim, os municípios consorciados requeridos são partes legítimas para figurar no polo passivo,
tendo em vista a expressa normativa que afirma a responsabilidade subsidiária, isto é, em caso
de inadimplemento da obrigação pelo legitimado direto, será possível o credor dirigir sua
pretensão em face dos consorciados visando à satisfação do crédito.
 
Destarte, este Juízo REJEITA as preliminares de ilegitimidade passiva das entidades políticas
requeridas, nos termos do art. 9º do Decreto n. 6.017/2007.
 
 
 
DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – MUNICÍPIOS DE QUERÊNCIA/MT E RIBEIRÃO
CASCALHEIRA

Num. 56910873 - Pág. 7



O requerido Município de Água Boa/MT requereu o chamamento ao processo dos Municípios de
Ribeirão Cascalheira/MT e de Querência/MT a fim de figurarem no polo passivo, tendo em vista a
responsabilidade subsidiária.
 
Todavia, este Juízo reputa que razão não lhe assiste, tendo em vista a ausência de subsunção
em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 130 do Código de Processo Civil[8].
 
É importante salientar que a pretensão do requerente em face dos municípios consorciados é 
subsidiária e complementar. Assim, diante da ausência de solidariedade direta entre o
demandante e os consorciados, é faculdade do autor ajuizar a demanda em face de quaisquer
dos responsáveis subsidiários, tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo.
 
Um dos pressupostos para o chamamento ao processo com base na regra do art. 130, inciso III
do CPC é a existência de relação jurídica direta entre o chamado e o autor da ação. Como se
verifica, inexiste tal relação direta entre o requerente e os municípios consorciados. 
 
Em que pese à concordância do requerente, ocorre que a ampliação subjetiva da demanda sem a
concorrência dos requisitos normativos ensejará a violação do princípio da celeridade processual
e da garantia da duração razoável do processo.
 
Portanto, este Juízo REJEITA o requerimento de intervenção de terceiro na modalidade de
chamamento ao processo, tendo em vista a falta de subsunção à uma das regras previstas nos
incisos do art. 130 do Código de Processo Civil.
 
 
 
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
 
O Município de Gaúcha do Norte/MT requereu a denunciação da lide dos Municípios de
Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, sob o argumento de que tais entidade políticas
também figuram no estatuto social de criação do Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia
(CISMA).
 
Em análise à preliminar, este Juízo reputa que razão não lhe assiste, tendo em vista a ausência
de demonstração de incidência da regra do inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil.
 
Não há indicação contratual ou normativo que impõe aos demais responsáveis subsidiários a
obrigação de indenizar eventual sucumbência sofrida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Araguaia (CISMA) em decorrência de ação regressiva.
 
O próprio art. 9º do Decreto n. 6.017/2007 estabelece a responsabilidade subsidiária dos
consorciados em caso de inadimplemento da obrigação.
 
Não há relação direta de garantia entre o litisdenunciante e os litisdenunciados.
 
Sendo assim, este Juízo REJEITA a denunciação da lide.  
 
 
 
DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
 
Alega o requerido, Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, que o valor da causa atribuído pelo
requerente, no importe de R$ 964.582,00 (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e
oitenta e dois reais) se encontra incorreto.
 
A afirmação do requerido é genérica e desprovida de fundamentação plausível.
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O art. 293 do CPC estabelece a possibilidade de o requerido, em preliminar da contestação,
impugnar o valor da causa atribuído pelo demandante.
 
Ocorre que, embora tenha exercido o direito de impugnação, não especificou de forma concreta
em que consistia o erro. Não foi utilizado nenhum parâmetro para a impugnação, como poderia
ter se utilizado das regras previstas nos incisos I a VIII do art. 292 do CPC.
 
Ademais, a afirmação do requerente de que a indenização por danos morais no importe de R$
964.582,000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais) não
possui explicação plausível não pode ser acolhida, tendo em vista que se trata de questão afeta
ao mérito da causa atinente ao montante devido.
 
Ainda que não bastasse, a pretensão indenizatória, ao contrário do alegado, corresponde ao
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e não a quantia afirmada.
 
É importante elucidar que o requerente pugnou pela desistência das pretensões referente às
férias e ao décimo terceiro salário (Id n. 19019222). Com isso, encontra-se pendente a análise
dos pedidos de adimplemento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de
R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) e indenização por danos morais na quantia de
R$ 100,000,00 (cem mil reais). Assim, atribuiu a causa o valor de R$ 518.000,00 (quinhentos e
dezoito mil reais).
 
Feito este registro, este Juízo REJEITA a impugnação ao valor da causa apresentado pelo
requerido, tendo em vista a ocorrência de fundamentação genérica e dissociada dos fatos.
 
 
 
PREJUDICIAL DE MÉRITO
 
DA PRESCRIÇÃO
 
O requerido, Município de Gaúcha do Norte/MT, alega que, caso a demanda seja julgada
procedente, a pretensão do requerente deve ser limitada à prescrição quinquenal.
 
Sem adentrar neste momento sobre a natureza jurídica dos contratos firmados pelo requerente e
o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), isto é, se de natureza 
estatutária, celetista ou administrativa, conforme as teses esposadas pelos requeridos, é certo
que este Juízo irá apreciar a questão com base nos instrumentos firmados.
 
Assim, este Juízo relega a análise da prescrição no momento da apreciação meritória.  
 
Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais pendentes a serem decididas no
processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do
convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do
art. 371 do novel Código de Processo Civil.
 
 
 
DO MÉRITO
 
Em síntese, alega o requerente que foi contratado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Araguaia (CISMA) para exercer a função de médico. Aduz que o primeiro contrato foi
firmado no dia 1º de setembro de 2002 e renovado diversas ocasiões, de forma sucessiva, até a
ocorrência de sua rescisão, ocorrida no dia 1º de julho de 2016.
 
Requereu a nulidade de todos os contratos firmados.
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Pugnou pela declaração de unicidade do período contratual (1º/09/2002 a 1º/07/2016).
 
Requer a condenação dos requeridos ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) no importe de R$ 418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais) e indenização por dano
moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão do desligamento de forma abruta em
decorrência de represália política.
 
O requerente desistiu dos pedidos de condenação dos requeridos ao pagamento de férias,
acrescidas de terço constitucional (Id n. 19019222).
 
 
 
DA NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS
 
O requerente, em sua petição inicial, apresentou os seguintes contratos firmados com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA):
 
(i) “Termo Aditivo n. 003 ao Contrato de Serviços Fisioterápicos n. 012/03 firmado entre o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e a Sra. Patrícia Figueiredo
Paiva (Id n. 9685202);
 
(ii) “Termo Aditivo n. 001 ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico
n. 006/2007 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o
Doutor José Eugenio Paiva” (Id n. 9685198);
 
(iii) “Termo Aditivo n. 003 ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico
n. 006/2007 firmado entre o Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia – MT e o Doutor
José Eugênio Paiva” (Id n. 9685210);
 
(iv) “Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico n. 015/2010 firmado
entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o Doutor José
Eugênio de Paiva” (Id n. 9685213);
 
(v) “Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico n. 009/2011 firmado entre
o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o Doutor José Eugênio de
Paiva” (Id n. 9685218);
 
(vi) “Termo Aditivo n. 001 ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico
n. 009/2011 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o
Doutor José Eugênio de Paiva” (Id n. 9685238);
 
(vii) “Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico n. 008/2013 firmado
entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o Doutor José
Eugênio de Paiva” (Id n. 9685255);
 
(viii) “Termo Aditivo n. 002 ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico
n. 004/2014 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o
Doutor José Eugênio de Paiva” (Id n. 9685266);
 
(ix) “Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico n. 002/2015 firmado
entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – MT e o Doutor José
Eugênio de Paiva” (Id n. 9685267);
 
(x) “Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Médico n. 001/2016 firmado entre
o Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia – MT e o Doutor José Eugênio de Paiva” (Id
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n. 9685333);
 
 
 
O contrato mencionado no item “(i)”, o requerente não figura como parte contratada.
 
Assim, o referido documento é estranho ao objeto litigioso deste processo, devendo, portanto,
não ser considerado para o fim de analisar a natureza jurídica dos instrumentos firmados.
 
Em análise aos demais contratos “(ii a x)”, este Juízo vislumbra que a natureza do negócio
jurídico firmado se deu com base na contratação administrativa, regida pela Lei n. 8.666/1993,
como se verifica expressamente na Cláusula 4.2 dos instrumentos acostado nos eventos n.
9685202, 9685210, 9685238, 9685266 e também na Cláusula Segunda dos contratos acostados
nos eventos n. 9685213, 9685218, 9685255, 9685267 e 9685333.
 
Pelo que se observa de todos os instrumentos supramencionados, a contratação teve como
objeto a execução de serviços médicos-hospitalares ambulatoriais, na especialidade de
anestesiologia, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA), nos
casos de urgência e emergência a depender da demanda necessitada.
 
O regime de execução do contrato administrativo foi de empreitada por preço global, nos termos
do art. 10, inciso II, alínea “a” da Lei n. 8.666/1993.
 
Houve estipulação nos contratos administrativos firmados que, durante a sua vigência e
execução, deveria observar o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65, inciso II,
alínea “d” da Lei n. 8.666/1993.
 
Nos instrumentos contratuais, restou também consignado expressamente a possibilidade de
prorrogação com base na regra do art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/1993.
 
Além disso, houve também previsão de forma de fiscalização dos contratos, como também
situação de modificação unilateral visando atingir o interesse público e, além disso, situação de
rescisão unilateral, nos termos do art. 79, inciso I da Lei n. 8.666/1993, bem como a previsão de
penalidades cabíveis, tais como, advertência, multa, declaração de idoneidade, suspensão do
direito de licitar, conforme a norma acima citada.
 
No contrato administrativo restou também previsto que, em caso de rescisão administrativa, nos
termos do art. 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/1993, o contratado teria direito apenas aos honorários
referentes ao período trabalhado.
 
Foi reafirmado também nos instrumentos a possibilidade de o consórcio público promover a
ocupação, utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contrato visando à sua continuidade, nos termos do art. 58 da Lei n. 8.666/1993.
 
Portanto, verifica-se nos contratos administrativos firmados a existência do poder extroverso da
Administração Pública nessa relação jurídica, ante a existência de diversas normas imperativas
que indicam à aplicação do regime jurídico-administrativo, sobretudo o princípio da supremacia do
interesse público inerente à Lei 8.666/1993.  
 
Embora não seja questão integrante ao objeto litigioso desta demanda, mormente pelo fato de 
ausência de manifestação pelo requerente na causa de pedir da sua petição inicial, a
princípio, todas as contratações supracitadas foram realizadas de forma válida, ante a razoável
subsunção de situação de inexigibilidade de licitação disposta no art. 25, inciso II da Lei n.
8.666/1993[9], tendo em vista a natureza das funções desempenhadas pelo requerente na
qualidade de médico especialista em anestesiologia e, ainda, das demais regras supracitadas.
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Nessa esteira, este Juízo conclui que a natureza jurídica dos instrumentos firmados se deu em
regime de contrato administrativo e não na forma estatutária ou celetista.
 
Destarte, diante do fato de que a relação jurídica material firmada pelo requerente e o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA) se deu em regime de contratação
administrativa, regida pela Lei n. 8.666/1993, resta inaplicável o parágrafo segundo do art. 6º da
Lei n. 11.107/2005[10], modificado através da Lei n. 13.822/2019, uma vez que os serviços
médicos executados não se deram na forma de admissão de pessoal a ser regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como também não se tratou de realizar contrato por
tempo determinado par atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
, nos termos do art. 37, inciso IX da CF/88.
 
É de suma importância consignar que o requerente, em sua petição inicial, não discorreu na
causa de pedir fática qualquer indicativo de ocorrência de simulação ou vícios de
consentimento que possa ter sido praticado pelo consórcio requerido na sua contratação.
 
Destarte, faltou clareza na narrativa fática da petição inicial quanto à eventual ocorrência de
simulação ou existência de vício de consentimento a fim de que este Juízo pudesse apreciar, com
base da causa de pedir, tal situação fática com base no brocardo “iura novit curia” (“a Corte
conhece a lei”). Ressalte-se que o Juízo está adstrito aos fatos narrados na petição inicial, que no
caso em comento, não se extrai a ocorrência de eventual nulidade dos negócios jurídicos
formulados em razão de simulação ou vícios de consentimento.
 
Não por outro motivo é que deve ser aplicado o brocardo “da mihi factum dabo tibi ius”, isto é, “
da-me o fato, dou-te o Direito”. Saliente-se que os fatos narrados não indicaram de forma precisa
e com clareza a ocorrência de simulação contratual ou vícios de consentimento.
 
Ainda que não bastasse, mesmo que hipoteticamente fosse incluída expressamente na causa de
pedir da petição inicial ou, ainda, extraída, implicitamente, da narrativa fática a ocorrência de
simulação contratual ou vício de consentimento e este Juízo reconhecesse tal nulidade dos
contratos administrativos e prorrogações firmadas em razão da violação às disposições da Lei n.
8.666/1993, de toda forma, não seria admitido emprestar efeitos do contrato administrativo
por tempo determinado, tendo em vista a falta de subsunção a uma das hipóteses
previstas no art. 2º, da Lei n. 8.745/1993, em especial ao inciso II, que trata da contratação
para o atendimento em assistência ou emergência em saúde pública.  
 
Em outro giro, como foi consignado acima, a ausência de manifestação clara e precisa na causa
de pedir fática do requerente concernente à ocorrência de simulação contratual ou vício de
consentimento, também não permitiria, por esse motivo, a análise de eventual subsunção com a
regra do supracitado parágrafo segundo do art. 6º da Lei n. 11.107/2005, o qual estabelece a
natureza celetista em caso de estar configurada admissão de pessoal em consórcios públicos.
 
Mas, mesmo que hipoteticamente estivesse expressamente na causa de pedir a afirmação de
simulação ou vício de consentimento, este Juízo também estaria impossibilitado de apreciar a
demanda, visto que a competência para analisar a existência de relação de emprego e os
pedidos correlatos, nos termos do art. 3º da CLT, estaria afeto à Justiça do Trabalho, nos
termos do art. 114, inciso I da Constituição Federal de 1988.
 
Desses esforços argumentativos hipotéticos acima, conclui-se que, mesmo havendo hipótese de
simulação ou vício de consentimento, isso não significa, por si só que a relação jurídica será
necessariamente empregatícia, tendo em vista a necessidade de se apurar a existência de
relação de emprego pela Justiça do Trabalho em atenção a regra do art. 3º da CLT. De modo
que, utilizando-se de ilação, embora possa ter havido a contratação administrativa irregular à luz
da Lei n. 8.666/1993, isso não significa a aplicação automática da CLT. Porém, nada obstante, a
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princípio, a irregularidade administrativa cometida por gestor público que realizou o contrato
administrativo possa a sua responsabilidade ser apreciada em outras esferas, seja funcional,
administrativa, civil ou até mesmo criminal.
 
Embora o requerente, timidamente, tenha manifestado utilizando-se de fundamento da nulidade
contratual com base na violação da regra do concurso público e a suposta existência de relação
de emprego, essa fundamentação somente foi deduzida pelo demandante em impugnações
à contestação (Id n. 28471040, 28471039 e 25022695).
 
O requerente não pugnou pela alteração da causa de pedir fática, nos termos do art. 329,
parágrafo único do Código de Processo Civil.
 
Assim, com base na teoria da substanciação, em que o demandante deve indicar precisamente
os fatos e fundamentos da demanda, este Juízo está impedido de apreciar situação fática que
não foi apresentada, tendo em vista o princípio da adstrição ou da congruência.
 
Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUÍZO DA ORIGEM
QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E JULGA EXTINTA A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. DEMANDANTE QUE PRETENDE A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA
QUE A RÉ EXIBA SUA CONSULTA DE PONTUAÇÃO. MAGISTRADA DA ORIGEM QUE
INTERPRETA O PLEITO INAUGURAL COMO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DE INSCRIÇÃO NO SPC. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ENTRE O JULGAMENTO E A
PRETENSÃO INAUGURAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA 
(ARTIGOS 128 E 460 DO CPC/1973). SENTENÇA CASSADA. "Segundo o princípio da
adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de
pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de
nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. O provimento judicial está adstrito, não
somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que,
segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada
pelos fatos narrados na petição inicial. Incide em vício de nulidade por julgamento extra
petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado
pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido"(STJ, REsp n. 1.169.755/RJ, rel. Min.
Vasco Della Giustina, j. em 6-5-2010)" (Apelação Cível n. 2013.018812-2, rel. Des. Fernando
Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 14-5-2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03146564920158240023 Capital 0314656-49.2015.8.24.0023, Relator: Rosane
Portella Wolff, Data de Julgamento: 10/05/2018, Quarta Câmara de Direito Civil) (Destaque)
 
 
 
Em razão disso, este Juízo concluiu que a natureza jurídica dos instrumentos firmados se deu
com base em contrato administrativo, regido pela Lei n. 8.666/1993.
 
Firmado a natureza jurídica contratual de natureza administrativa, passa-se a análise do pedido
de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
Sobre o tema, o art. 15, caput e parágrafos primeiro e segundo da Lei n. 8.036/1990 define da
seguinte maneira o referido direito:
 
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o
dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito)
por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na
remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que
se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de
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agosto de 1965. 
 
§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou
de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir
trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial,
encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra,
independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se.
 
§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a
locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores
públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
 
 
 
Em análise a norma acima de referência, diante da natureza de contrato administrativo firmado
entre o requerente e o requerido, o consórcio público não admitiu o demandado como trabalhador
para realização de serviços, mas houve a realização de licitação pública e contratação
administrativa para o exercício da função de médico especialista em anestesiologia.
 
Sendo assim, diante da ausência de subsunção à regra do art. 15, caput, parágrafos primeiro e
segundo da Lei n. 8.036/1990, aliado à falta de previsão contratual dos instrumentos
apresentados ou, ainda, legislação especial neste sentido em caso de contratos administrativos,
este Juízo reputa que a pretensão de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) deve ser julgada improcedente.
 
Em sentido análogo às situações debatidas nesta demanda, colhe-se ementas de arestos
julgados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO - TRABALHADOR AUTÔNOMO - CONTRATOS COM DISPENSA
DE LICITAÇÃO - PRETENSA IMPOSIÇÃO DE FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS
TRABALHISTAS - VÍNCULO CONTRATUAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO
PROVIDO. - A Lei n. 8.036/90, em seu art. 15, expressamente define que o direito ao FGTS é
do trabalhador pessoa física, que presta serviços a empregador, a locador ou tomador de
mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e
militares sujeitos a regime jurídico próprio, sendo aplicável o art. 3º da Consolidação das
Leis do Trabalho, não fazendo jus à indenização ou ao pagamento do FGTS em virtude de
contrato de prestação de serviços autônomos, sem vínculo de subordinação, com
dispensa de licitação. (TJ-MG - AC: 10024120383567001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de
Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 27/01/2016) (Destaque)
 
 
 
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BETIM - MÉDICO PLANTONISTA - 
CONTRATAÇÃO DIRETA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO - LICITAÇÃO OU
JUSTIFICATIVA DA DIPENSA - AUSÊNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - CARCTERIZAÇÃO
- EFEITOS - RECEBIMENTO APENAS DAS PARCELAS PREVISTAS NO ACORDO
ORIGINÁRIO - FGTS - INDEVIDO - RECURSO PROVIDO. - É nula contratação direta de médico
plantonista, pessoa física, para prestação de serviço como autônomo, sem prévia licitação e ou
procedimento formal de dispensa, de acordo com o previsto na Lei 8.666/93 - Ainda que nula a
contratação, tal fato não enseja a aplicação subsidiária das normas da CLT ou mesmo dos
contratos temporários, eis que não restou desconstituída a natureza jurídica do vínculo
que se estabeleceu originalmente entre as partes, de modo não tem o autor direito ao
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recebimento de verbas das quais não haja provas de estarem previstas no ajuste original,
dentre as quais o FGTS - Fica afastada a aplicação do precedente do STF, com repercussão
geral, RE 765320, uma vez que ele é específico para o caso de contratação temporária por
excepcional interesse público. vv EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AO
DEPÓSITO DE FGTS - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade
temporária e excepcional, quando realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX,
da Constituição da República, não produz quaisquer efeitos jurídicos para os servidores
contratados, à exceção da percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS. Precedente. (TJ-MG - AC: 10027120344778001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de
Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018) (Destaque)
 
 
 
Por sua vez, em relação ao pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de
demonstração de ato ilícito contratual, este Juízo reputa que a pretensão deve também ser
julgada improcedente.
 
Apreciado as pretensões contidas do mérito da causa, este Juízo reputa que os requeridos
Município de Campinápolis/MT, Canarana/MT e Nova Nazaré/MT não compareceram a audiência
de conciliação realizada no dia 04 de setembro de 2019 (Id n. 23355085), tampouco justificaram
as suas ausências em relação ao ato.
 
Sendo assim, este Juízo reputa que condenará os requeridos supramencionados,
individualmente, ao pagamento de multa no importe equivalente a 1 % (um por cento) sobre o
valor atribuído à causa após as desistências das pretensões do autor, cujo montante deverá ser
revertido ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, §8º do Código de Processo Civil.
 
 
 
DA RECONVENÇÃO
 
O requerido Município de Água Boa/MT apresentou pretensão reconvencional em face do
requerente, sob o argumento do recebimento de verbas salariais acima do teto constitucional, nos
termos do art. 37, inciso XI da Constituição Federal de 1988, a qual estabelece, para o caso em
exame, o montante recebido pelo Prefeito Municipal.
 
Em análise à pretensão reconvencional este Juízo entende que não deve conhecer a demanda
tendo em vista a falta de conexão com o objeto litigioso do processo principal, como também não
ser situação concreta de fundamento de defesa, conforme a regra do art. 343, “caput” do Código
de Processo Civil, o que, obviamente, nada obsta que o reconvinte se utilize do princípio
dispositivo e promova ação para o intento deste requerimento em processo autônomo,
observando-se, de toda sorte, a garantia ao devido processo legal.
 
Sendo assim, ante a ausência de conexão entre a pretensão reconvencional e a demanda
principal, como também diante da inexistência de fundamento de defesa, este Juízo NÃO
CONHECE a demanda reconvencional, tendo em vista a falta de interesse processual na
perspectiva da adequação, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.
 
 
 
III – Dispositivo
 
Diante da fundamentação exposta, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES as pretensões de
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cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de indenização por dano moral.
 
Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento de
emolumentos, custas e despesas processuais. Além disso, levando-se em consideração que o
valor da causa no importe de R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais) este Juízo 
CONDENA o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos requeridos no
importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o limite de 200 (duzentos) salários mínimos
e, ainda, em relação ao excedente regressivo da faixa como a devida subtração, o montante
correspondente a 9 % (nove por cento) sobre o resultado da diferença, nos termos da regra do
art. 85, §3º, incisos I e II, parágrafo quarto, inciso III e parágrafo quinto todos do Código de
Processo Civil[11].
 
Diante do fato de que os vencedores estão na posição de litisconsortes, em aplicação analógica
do art. 87, “caput” e parágrafo primeiro do CPC, bem como a circunstância de que a causa
possuía relação jurídica uniforme e, inexistindo situação concreta de exasperação dos trabalhos
executados com base no art. 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios deverão ser adimplidos
pelo requerente e divididos igualmente entre os procuradores dos demandados.
 
CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.
 
Água Boa/MT, 14 de julho de 2021.
 
 
 
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
 
Juiz de Direito
 
 
   
[1] Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
 
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
 
(...)
 
[2]  Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos

contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de

requerimento.
 
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
 
[3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do

vencimento.
 
[4]  Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
 
[5] Art. 9o. Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público.
 
[6] Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
 
I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo

de intenções;
 
[7] Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
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IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
 
[8] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
 
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
 
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
 
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
 
[9] Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou

empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
 
[10] § 2º O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito

público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de

pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943.  (Redação dada pela Lei nº 13.822, de 2019)
 
[11] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
 
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos

incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
 
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200

(duzentos) salários-mínimos;
 
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
 
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :
 
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em

honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
 
§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor

ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve

observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
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