
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000349-25.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Estado d Paraíba.
Procurador : Flávio Luiz Avelar Domingues Filho.
Apelado : Luciano Fernandes da Silva.
Advogado : Fábio José de Souza Arruda.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  ABSOLVIÇÃO  EM  AÇÃO  PENAL.
RESTITUIÇÃO  DE  FIANÇA.  DEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO.   ALEGAÇÃO  DE  FALTA DE
INTERESSE  DE  AGIR.   AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO  RESISTIDA.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  CONFIGURAÇÃO.  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

-   Não  havendo  comprovação,  por  parte do  ente
estatal, do  cumprimento  da  ordem judicial  que
determinou a restituição do valor da fiança,  não há
que se falar em falta de interesse de agir do autor.

-  Havendo  sucumbência  recíproca,  os  ônus
sucumbenciais  devem  ser  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos, na medida da derrota
de cada parte, conforme o disposto no  caput  do art.
21  do  CPC, admitida  a  compensação  da  verba
honorária,  nos termos do art.  20,  caput,  do  mesmo
diploma e da Súmula 306 do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de Apelação Cível  (fls. 71/78) interposta  pelo Estado
da Paraíba, desafiando sentença (fls. 63/68) proferida pelo Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública  da Comarca de Campina Grande, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta
em desfavor de Luciano Fernandes da Silva.

Verifica-se, pela análise dos autos, que Luciano Fernandes da
Silva,  ora  apelado,  foi  preso em flagrante delito,  havendo respondido pela
Ação Penal de nº 001.2009.007.408-7, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, sendo absolvido ao final, diante do
que requereu a devolução dos valores pagos  a  título de fiança,  sendo o seu
pleito deferido pelo magistrado da  referida unidade judiciária (fls.10),  com
determinação  de  expedição  de  alvará judicial  de  liberação  de  valores  à
Secretaria de Estado da Receita. 

Não havendo cumprimento da ordem judicial por parte do ente
estatal, o  autor  ingressou com Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização
por Danos Morais (fls. 02/03) perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande, requerendo a  devolução da fiança, bem como
indenização por danos morais.

Regularmente citado, o demandado apresentou contestação (fls.
23/41), alegando,  preliminarmente,  falta de interesse de agir, em virtude da
inexistência de  prévio  requerimento  administrativo.  No  mérito,  aduziu
ausência de conduta ilícita do Estado,  bem como de motivos ensejadores de
uma indenização por danos morais, afirmando que a conduta policial deu-se
em conformidade com as atitudes do autor, requerendo, por consequência, a
improcedência da ação.

Réplica impugnatória (fls. 51/52).

Decidindo  a  querela,  o magistrado da  1ª  Vara  da  Fazenda
Pública  de  Campina  Grande  (fls.  63/68)  decidiu  a  demanda  nos  seguintes
termos:

“Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios aplicáveis à espécie, com arrimo no art.
269,  inciso I,  do CPC,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE  A  AÇÃO,  e,  em  consequência,
condeno  o  ESTADO  DA  PARAÍBA  a  restituir  a
LUCIANO  FERNANDES  DA  SILVA,  A
IMPORTÂNCIA  DE  R$  2.000,00  (dois  mil  reais)
referente  a  fiança  prestada  em  23/02/2009,
devidamente  atualizados  com  correção  monetária
aplicada a partir daquela data (04/03/2010) e juros
de mora 0,5 (meio por cento) ao mês, este a partir da
citação, a serem apurados em sede de execução de
sentença,  restando  improcedente  o  pedido  de
condenação em indenização por danos morais.”

Inconformado, o Estado da Paraíba interpõe recurso apelatório
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(fls. 71/78), requerendo o seu provimento para que seja reformado o decisum
a quo, reconhecendo-se a falta de interesse de agir do apelado, extinguindo-se
o processo sem resolução de mérito, com base no art. 267,  VI do CPC, bem
como que seja aplicada a sucumbência recíproca às partes ante o provimento
parcial da sentença de primeiro grau.

Não  houve  oferecimento  de  contrarrazões  por  parte  do
recorrido  (fls. 82).

A  Procuradoria  de  Justiça  (fls. 86/89)  absteve-se  de  se
pronunciar por ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

A apelação restringe-se a argumentação da falta de interesse de
agir do autor, ora apelado, sob alegação de que não há pretensão resistida,  e
por este motivo desnecessária é a providência jurisdicional, bem como, acerca
do reconhecimento da sucumbência recíproca, ante o provimento parcial da
sentença de primeiro grau.

O apelante alega que não há negativa do ente devedor no que
diz respeito a devolução da fiança, contudo, muito embora tendo sido remetido
ofício à Secretaria de Estado da Receita em 21/06/2012 e recebido por aquele
órgão em 26/06/2012 (fls. 53),  onde determinou-se a restituição da fiança no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até a presente data não foi demonstrado
o  cumprimento  desta  ordem  judicial,  pois  não  existe nos  autos  qualquer
documento que comprove a devolução da referida quantia ao apelado. 

Dessa  forma, evidencia-se  que  o  argumento  levantado  pelo
apelante não pode prosperar, uma vez que  não há que se falar em falta de
interesse  de  agir  por  inexistência  de pretensão  resistida,  posto  que  até  a
presente  data  não houve,  repita-se,  atendimento à  determinação judicial  de
restituição do valor da fiança ao autor. 

Assim sendo, entendo irretocável o decisum monocrático neste
ponto.

Contudo,  no  tocante  à  distribuição  dos  ônus  sucumbenciais,
merece reparo o comando judicial em análise.

Isso porque, revelando nos autos existir vencedor e vencido ao
mesmo tempo,  as  custas  e  honorários  advocatícios  devem  ser  recíproca  e
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proporcionalmente  distribuídos,  na  medida  da  derrota  de  cada  parte,  nos
termos do que dispõe o caput do art. 21, do CPC, in verbis:

“Art.  21.  Se  cada  litigante  for  em parte  vencedor  e
vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários e
as despesas.”

Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ:

“Há  de  se  reconhecer  a  sucumbência  recíproca  das
partes quando apenas um dos dois pedidos formulados
na  petição  inicial  é  julgado  procedente.”  (Rel.  Min.
Nancy  Andrighi,  3ª  Turma,  REsp  472790/MA,  j.
26/10/2004).

No caso em questão, o autor, ora apelado, requereu indenização
por danos morais, bem como a restituição da fiança,  tendo-lhe sido  deferido
apenas este último pleito.

Assim, diante do contexto da pretensão, as partes devem arcar
com o pagamento dos ônus sucumbenciais, de maneira pro-rata, observando-
se,  contudo,  a  isenção quanto  à  Fazenda  Pública e  a  gratuidade  judiciária
deferida em favor da autora, autorizada a compensação da verba honorária, a
teor do disposto no art. 20, caput, do CPC e da Súmula 306 do STJ.

Esse é o entendimento adotado no âmbito do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSO  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.
SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA.  VALORAÇÃO
JURÍDICA  DOS  FATOS.  AFASTAMENTO  DA
SÚMULA  07/STJ.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
RECONHECIDA.
(...)
3. Requereu-se, na inicial, a restituição de valores do
IRPJ e da CSLL apurados nos anos de 1993, 1995,
1996,  1997  e  1998,  tendo  havido  procedência  em
parte dos pleitos para se reconhecer como devido o
saldo da CSLL referente aos anos-calendário 1993 e
1998. Como se observa, tanto a recorrente quanto a
Fazenda  Nacional  foram  sucumbentes  na  presente
ação, não se havendo falar em sucumbência mínima
da União, mas sim de sucumbência recíproca.
4.  O  fato  de  o  valor  devido  ter  sido
significativamente  maior do que o crédito calculado
não  caracteriza  sucumbência  mínima,  pois  deve
considerar-se o quantitativo de pedidos deferidos e
indeferidos, e não simplesmente o somatório do valor
a ser restituído. Precedente.
5. Havendo sucumbência recíproca, a compensação
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dos  honorários  advocatícios  é  possível,  mesmo
quando uma das partes é beneficiária da assistência
judiciária gratuita (REsp 1.187.478/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 04.10.10).
6. Dessarte, o recurso deve ser provido apenas para
que  a  verba  sucumbencial  seja  proporcionalmente
distribuída e compensada entre as partes.
7. Recurso especial provido em parte.”
(REsp 1211952/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/03/2011,  DJe
25/03/2011)

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  REAJUSTE  DE  28,  86%.
QUESTÃO  RELATIVA  À  COMPENSAÇÃO  DO
ÍNDICE  COM  OS  AUMENTOS  CONCEDIDOS
PELAS LEIS 8.627/93 E 8.622/93. INOVAÇÃO EM
SEDE  DE  AGRAVO  REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE.  PRELIMINARES  SUSCITADAS
EM  CONTRARRAZÕES  DO  APELO  NOBRE.
IMPLICITAMENTE  APRECIADAS.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  N.º  97.0012192-5.  SENTENÇA
EXEQUENDA.  INCIDÊNCIA  SOBRE  O  PRÓ
LABORE.  COISA  JULGADA.  TERMO  INICIAL.
VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
(...)
2. Havendo sucumbência recíproca, os honorários e
as  despesas  devem  ser  compensados,  de  forma
proporcional,  entre as partes litigantes,  nos termos
do art. 21 do Código de Processo Civil.
(...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1070741/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

Por tudo o que foi exposto, com fundamento nos argumentos
acima  aduzidos,  REFORMO PARCIALMENTE  A SENTENÇA,  apenas
para determinar que ambas as  partes arquem com o pagamento das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  pro  rata,  autorizada  a  compensação
destes últimos e observada a isenção legal em relação à Fazenda Pública e o
benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
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julgamento, a Exma. Dra.  Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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