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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007060-80.2012.815.0011
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTES: Macimira Oliveira de Souza e outros 
ADVOGADOS:  Antônio  José  Ramos  Xavier  e  Elíbia  Afonso  de
Sousa
APELADO: Município de Campina Grande
PROCURADORA: Érika Gomes da Nóbrega Fragoso

APELAÇÃO  CÍVEL. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO.
INEXISTÊNCIA.  EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  DO  ACÓRDÃO  A
TODOS  OS  PROMOVENTES.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO.

- Apesar da inaplicabilidade do art. 509 do CPC ao presente
caso, da simples leitura da peça recursal é possível concluir que
a apelação visou reformar a sentença em relação a todos os
promoventes,  que  devem  ser  alcançados  pelos  efeitos  do
acórdão.

-  Provimento da apelação para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido inicial dos embargos à execução.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar
provimento à apelação.

MACIMIRA  OLIVEIRA  DE  SOUZA,  JOSIAS  ANTÔNIO  DOS
SANTOS e JOSEFA HILDA DA SILVA BARBOZA interpuseram apelação cível
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública de Campina Grande (f. 45/47), que, nos autos dos embargos à
execução  movidos  pelo  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE,  julgou
procedente o pedido inicial, reduzindo o valor da execução.

Na referida sentença o Magistrado entendeu que o acórdão de
f. 158/162 (dos autos em apenso)  favoreceu apenas Irece Mota de
Araújo, que interpusera a apelação de f. 118/126 (apenso), excluindo da
execução os valores supostamente devidos aos demais promoventes.

Em sua  peça recursal (f. 50/60) os apelantes alegam que na
apelação  interposta  no  processo  de  conhecimento  não  constou
expressamente  o  nome  de  todos  os  promoventes,  mas  os  efeitos  do
acórdão  devem  ser-lhes  estendidos.  Insistem  que  no  corpo  daquela
apelação ficou registrado que se tratava de mais de um recorrente, ao
evidenciar, por várias vezes, a expressão “apelantes”. 

Acrescentam que foram defendidos, desde o início do processo,
pelo  mesmo advogado  e,  por  um equívoco  deste,  a  apelação  indicou
apenas o nome da primeira autora, ou seja, deixou de trazer a expressão
“e  outros”.  Os  recorrentes  sustentam,  com  isso,  que  não  podem  ser
prejudicados por um mero erro formal, já que o direito pretendido por eles
é igual àquele reconhecido no acórdão, devendo ser aplicado o disposto
no art. 509 do CPC.

Ao final,  os apelantes requerem a reforma da sentença para
que a execução prossiga também em relação a eles.

O Município de Campina Grande apresentou contrarrazões às f.
65/72, pugnando pelo desprovimento da insurgência. 

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 82/85, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito,  por entender
ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
            Relator

Irece  Mota  de  Araújo,  Macimira  Oliveira  de  Souza,  Josias
Antônio  dos  Santos  e  Josefa  Hilda  da  Silva  Barboza,  na  qualidade  de
Agentes  Comunitários  de  Saúde  do  Município  de  Campina  Grande,
ingressaram com ação de cobrança de diferença referente ao adicional de
insalubridade – Processo n. 001.2010.002499-9 (apenso).

O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e, em sede
de apelação, esta Corte de Justiça reformou a sentença.

Ocorre que a apelação, conforme relatado,  foi  interposta em
nome de apenas um dos autores, especificamente Irece Mota de Araújo, e
a execução se deu com relação a todos os promoventes.

Num primeiro momento,  considerando que os  interesses  dos
demandantes são congruentes, há uma tendência natural de decidir-se o
feito com base no art. 509 do CPC, in verbis:

Art.  509.  O  recurso  interposto  por  um dos  litisconsortes  a  todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. 

Todavia  esse dispositivo  legal  só  é aplicável  às  hipóteses  de
litisconsórcio unitário, o que não é o caso dos autos. A jurisprudência do
STJ,  seguindo  entendimento  do  STF,  é  pacífica  nesse  sentido,  senão
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVADO  NO  ROL  DE  VAGAS  DE  PREVISTAS.  RECURSO
ORDINÁRIO. REFORMA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O
1º  COLOCADO,  QUE  ERA  LITISCONSÓRCIO  UNITÁRIO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 509 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se negou o
direito  líquido  e  certo  à  nomeação de candidato  aprovado em 1º
lugar, dentro do rol de 3 (três) vagas previstas no Edital para Perito
Avaliador.  No  caso  concreto,  o  recorrente  foi  integrado  à  lide  na
condição  de  litisconsórcio  ativo  necessário,  uma  vez  que  houve
impetração por parte da aprovada na 2ª colocação. 2. Do acurado
exame dos  autos,  infere-se  que  o  STJ  deu provimento  ao
recurso  interposto  pela  2ª  colocada  no  concurso  público
(RMS 28.916/MS), tendo silenciado sobre a situação do 1º
colocado,  apesar  dele  também  ter  interposto  recurso  (fls.
264-272); contra tal omissão, o recorrente pediu a extensão
dos efeitos, com base no art. 509 do Código de Processo Civil
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(fls.  396-398).  3.  É  somente  quando  houver  litisconsórcio
unitário que deverá haver extensão dos efeitos por força do
art.  509  do  Estatuto  Processual,  como  exposto  na
jurisprudência  do  STF:  "Litisconsórcio;  a  extensão  aos
demais  dos  efeitos  do  recurso  interposto  por  um  dos
litisconsortes,  prevista  no art.  509 C.  Pr.  Civ.,  é  restrita  à
hipótese  do  litisconsórcio  unitário  (...)"  (RE  149.787/ES,
Relator  Min.  Sepúlveda  Pertence,  Primeira  Turma,  julgado
em  3.3.1995,  publicado  no  DJ  1º.9.1995,  p.  27.392  e  no
Ementário  vol.  1798-05,  p.  987).  4.  No  caso  concreto,  resta
evidente  que  se  trata  de  litisconsórcio  unitário  (fls.  434-436)  e,
portanto,  o  recorrente  faz  jus  à  extensão  dos  efeitos  do  acórdão
proferido pelo STJ no RMS 28.916/MS. Recurso ordinário provido.1 

Na  espécie,  o  litisconsórcio  formado  pelos  promoventes  é
simples, ante a possibilidade de julgamento distinto para cada uma deles,
ou seja, de que a sentença não seja idêntica para todos os litisconsortes.

De outra banda, apesar da inaplicabilidade do art. 509 do CPC
ao presente caso, da simples leitura da peça recursal é possível concluir
que  a  apelação  visou  reformar  a  sentença  em  relação  a  todos  os
promoventes,  que,  saliente-se,  têm  seus  interesses  defendidos  pelo
mesmo advogado desde o início.

Em várias  passagens  do  citado  recurso  fica  explícito  que  se
trata de mais de um recorrente. Observemos:

Nestes termos, as apelantes se enquadraram na terceira situação ...
(f. 120 do processo apenso – destaque inexistente no original).

No caso concreto  os apelantes apenas pleiteavam as verbas não
quitadas ... (f. 121 do processo apenso – destaque inexistente
no original).

Ora, nada justifica que o advogado, representando os interesses
daqueles  que tiveram seus  pedidos  julgados improcedentes,  recorresse
visando beneficiar apenas um deles, máxime quando não há nos autos
informação acerca da desconstituição do causídico.

É importante observar também que o direito discutido é idêntico
para todos os promoventes, que comprovaram ser servidores contratados

1 RMS  39.668/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  25/08/2015,  DJe
02/09/2015.
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para a função de Agente Comunitário de Saúde e requereram a diferença
do adicional de insalubridade.

O  acórdão  de  f.  158/162,  inclusive,  asseverou  que  a
municipalidade reconheceu o grau de insalubridade no nível médio para a
função de Agente Comunitário de Saúde, devendo pagar a diferença entre
os 10% que vinha pagando e os 20% previstos para o referido nível, nos
termos do art. 76 da Lei Municipal n. 2.378-92.

Assim,  entendo  que,  apesar  do  mencionado  erro  formal  da
apelação,  os  efeitos  do  acórdão  podem  ser  estendidos  a  todos  os
promoventes, principalmente por causa da possibilidade de interpretação
favorável aos ora apelantes. Para ilustrar, transcrevo trecho do relatório do
acórdão de f. 158/162, que definiu a pretensão recursal, referindo-se a
todos os promoventes:

Insatisfeita,  Irece  Mota  de  Araújo  interpôs  o  presente  recurso  de
apelação, pugnando pela reforma da sentença, no sentido de que
seja  o  Município  de  Campina  Grande  condenado  a  pagar  aos
promoventes  a  diferença  de  insalubridade  entre  o  período  de
janeiro  de  2004  a  abril  de  2009. (f.  159/160  –  destaque
inexistente no original).

E, sem especificar que a decisão alcançava apenas Irece Mota
de Araújo, assim ficou redigida a parte dispositiva do dito acórdão:

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
condenando o Município de Campina Grande a pagar a diferença do
adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento), no
período de janeiro de 2005 a abril de 2009, com correção monetária
da data do vencimento da prestação e juros de mora de 0,5% (meio
por cento) ao mês, estes a partir da citação, já afastada a prescrição
quinquenal.  Condeno  ainda  a  edilidade apelada ao pagamento  de
honorários  advocatícios  fixados  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o
valor da condenação. (f. 161/162)

Considerando essa obscuridade no julgado acerca do alcance da
decisão com relação aos demais promoventes,  caberia ao Município de
Campina Grande opor embargos de declaração para ver sanado esse vício,
mas não o fez.

Na  verdade,  o  Município  de  Campina  Grande  até  opôs
aclaratórios,  mas  apenas  com o  intuito  de  prequestionar  a  matéria  (f.
165/168).
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Registre-se, por oportuno, que nesses embargos de declaração,
o Município de Campina Grande nomina como embargado Irece Mota de
Araújo  e  outros,  evidenciando  que  o  acórdão  favoreceu  a  todos  os
autores. Além disso, no corpo do recurso há expressa referência à parte
contrária como embargadas, senão vejamos:

O douto juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, tendo
em vista  que o pedido das autoras,  ora  embargadas,  afrontava o
princípio da legalidade. (f. 166).

Esse  tratamento  no  plural  seguiu-se  na  intimação  para
apresentar  contrarrazões  aos  embargos  de declaração –  Certidão  de  f.
171, bem como no acórdão que julgou tal recurso (f. 177/182), que, ao
identificar a parte embargada, consignou Irece Mota de Araújo e outros.

E o feito seguiu com a interposição de Recurso Especial pelo
Município  de  Campina  Grande  (f.  185/201),  onde  o  recorrente  aponta
como “Recorrido/Apelante: IRECE MOTA DE ARAÚJO E OUTROS”

As contrarrazões do recurso especial foram feitas em nome de
todos  os  promoventes  e,  ressalte-se,  na  decisão  da  Presidência  desta
Corte de Justiça que inadmitiu o Especial, constam como recorridos Irece
Mota de Araújo e outros (f. 251/253).

Diante desse cenário, é imperioso concluir que o acórdão que
decidiu  pela  procedência  do  pleito  inaugural  deve  ter  seus  efeitos
estendidos  a  todos  os  promoventes,  máxime  pela  impossibilidade  de
interpretar-se  restritivamente  a  decisão  deste  Tribunal  de  Justiça  no
processo de conhecimento.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação  para,
reformando a sentença, julgar improcedente o pedido elaborado
nos presentes embargos à execução.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1º
de dezembro de 2015.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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