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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA  C/C DANO
MORAL  –  SERVIDOR  – VERBAS  SALARIAIS  –
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –  RECONHECIMENTO  DE
DECAIMENTO  DA  PARTE  MÍNIMA  DO  PEDIDO  –
IRRESIGNAÇÃO  –  INTUITO  –  RECONHECIMENTO  DE
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  – POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  21,  CAPUT,  DO  CPC/1973 –
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  E  SÚMULA  DE
TRIBUNAL SUPERIOR – PROVIMENTO DO RECURSO.

Considerando-se o disposto no  caput do art.  21 do CPC,
segundo o qual “se cada litigante for em parte vencedor e
vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados  entre  eles  os  honorários  e  as  despesas”,
impõe-se  a  distribuição  equitativa  da  condenação  dos
honorários  advocatícios.  Como  na  espécie  o  magistrado
assim  não procedeu,  merece  o  devido  reparo,  com  o
reconhecimento da sucumbência recíproca.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação  Cível  interposta pelo Município  de Itapororoca
insurgindo-se contra  a sentença (fls.  40/42)  do  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de
Mamanguape, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança promovida
por Renata Bezerra da Silva contra o  apelante  e condenou  no pagamento de: “1)
salário referente ao mês de dezembro/2012; 2) décimo terceiro salário do exercício
2012.” Aos valores serão acrescidos a correção monetária e juros de mora.

Condenou a parte promovida em custas e honorários, estes arbitrados
em 10% sobre a condenação e ressaltou que “ainda que tenha havido julgamento
parcialmente procedente,  reputo que a parte  autora decaiu em parte  mínima do
pedido, aplicando o disposto no § único do art. 21 do CPC”.

Em razão  de  apelação,  o  Município  insurgiu-se  quanto  à  forma  de
condenação dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação da sucumbência
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recíproca, por ter cada parte sido vencedora e vencida na lide, uma vez que o
pedido de indenização por  danos morais  representa  50% da demanda,  fls.
49/52.

Contrarrazões recursais, fls. 56/59.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer, pugna  pelo
prosseguimento sem manifestação de mérito, ante a inexistência de interesse
público no caso concreto, fls. 112/114.

É o relatório.

Decido.

Anoto,  inicialmente, que  a  Apelação  Cível  interposta contra
sentença  foi  publicada antes do dia 18 de março de 2016,  data de início da
vigência do Novo Código de Processo Civil1, aplicando-se, à espécie, o antigo
diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14 e1.046, todos do
CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal.

Feito esse registro, passo à análise da apelação.

O  recurso  interposto  pelo  Município  de  Itapororoca reside
exclusivamente  na  alteração  dos  honorários  advocatícios  fixados,  ao
fundamento de não ter a autora decaído da parte mínima do pedido.

Com  efeito,  no  que  se  refere  à  distribuição  dos  ônus
sucumbenciais, é cediço que, nos termos do caput do art.  21 do Código de
Processo Civil/1973, em caso de sucumbência parcial de ambas as partes, as
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  devem  ser  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre elas.  O Parágrafo único
preceitua  que  se  um  litigante  decair  da  parte  mínima,  a  parte  adversa
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Vejamos:

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.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do
pedido,  o outro responderá,  por inteiro,  pelas  despesas e
honorários. 

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final
do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei
Complementar  nº.  95/98,  que regula a elaboração,  redação,  alteração e consolidação das lei  brasileiras.  Logo,  a
entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o
Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.
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Na hipótese dos autos, a parte autora pugnou pela condenação
do município  réu  ao pagamento das verbas salariais de mês de dezembro e
verba referente ao décimo terceiro de 2012, bem como o reconhecimento de
dano moral, dada a ausência do citado pagamento. A condenação restringiu-se
a verba salarial, cominação esta que corresponde a mais da metade do pedido.

Portanto,  considerando o percentual  de ganho da parte autora,
por conseguinte,  da parte  vencida,  não é oportuna a  tese de ter decaído da
parte mínima do pedido, ao ponto de que a parte adversa (ré) deva arcar com
os honorários advocatícios integralmente.

É de se verificar,  assim,  que embora a ação  tenha sido julgada
parcialmente procedente, não há como reconhecer que o decaimento da autora
foi mínimo, a justificar a incidência da regra prevista no parágrafo único do art.
21 do  CPC,  com responsabilização do  réu,  por  inteiro,  pelo  pagamento  de
honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Sobre o tema, 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  EXAME  DO  GRAU  DE  DECAIMENTO  DE
CADA UMA DAS PARTES.  REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
1.    Tendo  sido  cada  litigante,  em parte,  vencedor  e
vencido,  sem  que  um  deles  tenha  decaído  em  parte
mínima  do  pedido,  devem  ser  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre si
os honorários e as despesas, a teor do art. 21, caput do
CPC.
[…] 3.   Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.
(AgRg  no  AREsp  22.707/PB,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
18/02/2016, DJe 02/03/2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC.
1. Nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil,
os  honorários  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1461400/RS, Rel.  Ministra DIVA
MALERBI  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe
28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
DE  RENDA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
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1. Na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os
ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas
as partes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1537853/DF, Rel.  Ministra DIVA
MALERBI  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
21/03/2016)

A propósito, veja a Súmula 306 do STJ:

"Os  honorários  advocatícios  devem  ser  compensados
quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito
autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte."

Assim, tenho que a pretensão recursal ora deduzida é acolhível,
eis  que, não  havendo  a  autora  decaído  de  parte  mínima  do  pedido,  é
inaplicável a norma inscrita no  parágrafo único do art. 21 do CPC/73,  sendo
legitima,  em  consequência,  a  aplicação  do  critério  excepcional  previsto  no
caput desse mesmo dispositivo do estatuto processual.

Por  conseguinte,  a verba  honorária  fixada  pelo  juízo  a  quo
merece reparo, para reconhecer a incidência sucumbência recíproca.

Por  isso,  dou  provimento  parcial o  recurso  do  Município  de
Itapororoca para reformar, em parte, a sentença, no tocante ao reconhecimento
de  aplicação  do  caput do  art.  21  do  CPC/73,  na  proporção  de  vencido  e
vencedor, observada a gratuidade processual deferida.

P. I.

João Pessoa, 1º de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

g/04
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