
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017115-56.2013.815.0011.
ORIGEM: 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Campina Grande.
PROCURADOR: Fernanda Augusta Baltar de Abreu.
APELADO: Madson Washington Gonçalves da Costa.
ADVOGADO: Caio Campelo, Diego Brito e Tarcísio Firmino Filho.

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR MUNICIPAL.  SALÁRIOS
RETIDOS, SALDO DO FGTS E BAIXA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
NA  CTPS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO
MUNICÍPIO RÉU. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO
DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.  AUTOR  QUE  SUCUMBIU  EM  PARTE  DO  PEDIDO.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  CONFIGURADA.  RATEIO  DAS  CUSTAS  E
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO
ART.  21,  DO  CPC/1973,  VIGENTE  À  ÉPOCA  DA  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as
despesas (CPC/1973, art. 21).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  e  à  Remessa  Necessária  n.º  0017115-56.2013.815.0011,  na  Ação  de
Cobrança em que figuram como partes Madson Washington Gonçalves da Costa
e o Município de Campina Grande.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

O  Município  de  Campina  Grande interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande,
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  em  face  dele  ajuizada  por  Madson  Washington
Gonçalves  da  Costa,  f.  42/44,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
condenando-o  a  proceder  com  a  baixa  do  contrato  administrativo  na  Carteira  de
Trabalho  e  Previdência  Social  do  Apelado,  bem  como  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o
valor da causa.

Em suas razões, f. 47/54, sustentou que o Autor, ora Apelado, sucumbiu em
um de seus pedidos e que, por esse motivo, os honorários advocatícios deveriam ter
sido  compensados,  pugnando  pelo  provimento  do  Apelo  e  pelo  reconhecimento  da
sucumbência recíproca.



Contrarrazoando,  f.  59/63,  o  Apelado  trouxe  argumentos  dissociados  das
razões do Recurso do Município, alegando possuir direito aos salários pactuados e aos
depósitos do FGTS, ainda que haja sido contratado precariamente pela Administração
Pública.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 69/71, sem manifestação sobre o
mérito  recursal,  por  entender  ausentes  os  requisitos  legais  autorizadores  de  sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva, f. 52, e dispensada de preparo, ex vi do art. 511, §
1.º, do CPC, pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Razão assiste ao Município Apelante.

Nos termos do art. 21, do Código de Processo Civil/19731, vigente à época da
prolação da Sentença, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

O Autor, ora Apelado, ajuizou a presente Ação de Cobrança objetivando a
condenação da Edilidade ao pagamento dos salários supostamente atrasados, referentes
aos meses de novembro e dezembro de 2012, e aos depósitos do FGTS relativo ao
período trabalhado, bem como a baixa do contrato administrativo em sua CTPS e uma
indenização por danos morais supostamente sofridos.

O Juízo julgou procedente apenas a parte do pedido concernente à obrigação
de fazer de baixa na CTPS, tendo o Autor sucumbido nas demais partes do pedido,
configurando, portanto, a sucumbência recíproca, pelo que a Sentença merece reparos
nesse ponto.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reconhecendo
a sucumbência recíproca,  condenar as Partes reciprocamente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observada
a condição do Autor de beneficiário da gratuidade judiciária, mantida a Sentença
em seus demais termos.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

1 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.


