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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002226-90.2011.815.0521.
Origem : Vara Única da Comarca de Alagoinha.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho..
Apelante : Município de Mulungu.
Advogado : Marinaldo Bezerra Pontes (OAB/PB nº 10.057).
Apelados : Doralice Morais Cavalcante. 
Advogado : Aldaris Dawsley e Silva Júnior (OAB/PB 10.581). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE
OFÍCIO. ARGUMENTO NÃO ESPECIFICADO
NA  INICIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO  PELO  MAGISTRADO.  NÃO
CONHECIMENTO  DESTE  PONTO.  MÉRITO.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
POSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  DO
BENEFICIÁRIO  DA  GRATUIDADE.
COMPENSAÇÃO  DA  VERBA  HONORÁRIA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  21  DO  CPC  E  DA
SÚMULA 306 DO STJ. 

- Não há como se admitir que as partes ou mesmo o
Juízo amplie e fixe o objeto da lide fora e além do
âmbito do conflito estabelecido.

- Considerando que o argumento do termo a quo da
incidência dos juros moratório não fora questionado
na peça inaugural, não cabe a esta Corte analisar tal
questionamento,  por  ocasião  do  julgamento  do
recurso, tendo em vista se tratar de inovação recursal.

-  Revelando nos autos existir vencedor e vencido ao
mesmo tempo, os honorários advocatícios devem ser
recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados, na medida da derrota de cada parte, nos
termos do que dispõe o caput do art. 21 do CPC e da
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Súmula 306 do STJ.

-  Mesmo sendo  a  parte  beneficiária  da  gratuidade
judiciária e diante da sucumbência recíproca, também
deverá  ser  condenada  nos  ônus  sucumbenciais,
contudo a exigibilidade ficará suspensa, nos termos
do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  conhecer  parcialmente  do  recurso  e,  nesta  parte,  dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Mulungu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alagoinha (fls. 19/23),  que,  nos autos dos  Embargos à Execução opostos
pelo  ora  apelante, julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  contido  na
exordial.  

Na peça de ingresso, o embargante alega que o título executivo
é inexigível, eis que contraria a Súmula Vinculante nº 16, do STF. Também
destaca que os honorários advocatícios não devem ser dissociados da execução
principal,  sob  a  alegação  de  que  o  acessório  segue  o  principal.  Por  fim,
requereu a extinção do feito executivo por inexigibilidade do título.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou resposta,
aduzindo que a sentença já transitou em julgado, não havendo que se falar em
desconstituição do título (fls. 16/18).

Fazenda a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro  grau  julgou  procedentes,  em  parte,  os  embargos  à  execução,
consignando os seguintes termos na parte dispositiva (fls. 19/23):

“Pelo exposto e tendo em vista o mais que dos autos
consta, diante da configuração da hipótese prevista
no art.  743,  I  e  III,  do Código de Processo  Civil,
Julgo  Procedentes,  em  parte,  os  Embargos  do
Devedor,  por  existir  excesso  no  valor  executado
quanto aos índices utilizados para a atualização do
valor devido.

Condeno a parte embargante em custas e honorários
advocatícios em 10% face a sucumbência recíproca.
Deixo de condenar a parte embargada em custas e
honorários  face  a  gratuidade  judiciária  que  lhe
persegue.

Com o trânsito em julgado desta decisão, a qual não
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, determino
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que  os  presentes  autos  sejam  arquivados,  com  a
devida baixa na distribuição.

Remetam-se  os  autos  da  execução  ao  contador
judicial  para  que  proceda a  devida atualização,  a
partir  da  data  do  ato  ilícito,  devendo,  para  tanto,
observar  o disposto na presente sentença,  ou seja,
atualização  baseada  nos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”. (fls. 23).

Embargos declaratórios opostos pelo embargante (fls.  25/30),
sendo rejeitados (fls. 33/34).

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Apelatório (fls.
36/40), alegando que o termo a quo para incidência do juros de mora deveria
ser a data da citação válida do executado e não a data do fato ilícito, como fora
firmado na sentença. Defende que, mesmo sendo reconhecida a sucumbência
recíproca,  somente  o  recorrente  fora  condenado  nos  ônus  sucumbenciais,
ressaltando, ainda, que os honorários devem ser compensados e extirpados da
condenação.

Contrarrazões apresentadas (fls. 42/43).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
pugnou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito (fls. 47).

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

- Da preliminar de ofício: inovação recursal

Argumenta o apelante que o termo a quo dos juros de mora em
face da Fazenda Pública é a data da citação válida e não o dia do ato ilícito.
Contudo, entendo que tal argumentação não pode ser conhecida, por se tratar
de inovação recursal, como será visto abaixo.

É cediço que a ação deve ser decidida na forma e nos termos
em que postulado na inicial. O limite da entrega da prestação jurisdicional,
assim, é o pedido, na forma dos arts. 2º, 128, 262, 459 e 460, todos do CPC,
abaixo transcritos:
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“Art.  2º  do  CPC:  "Nenhum juiz  prestará  a  tutela
jurisdicional senão quando a parte ou interessado a
requerer(...); 

Art. 128,"O juiz decidirá a lide nos limites em que foi
proposta"; 

Art. 262, "O processo civil começa por iniciativa da
parte(...); 

Art. 459:" O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou
rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado
pelo autor "

Art. 460:" É defeso ao juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado ".

Não há como se admitir que as partes ou mesmo o Juízo amplie
e fixe o objeto da lide fora e além do âmbito do conflito estabelecido.

O processualista Ernane Fidélis dos Santos expõe:

“O juiz, porém, não está autorizado a buscar, por si
mesmo, a lide ou a pretensão insatisfeita, para julgá-
la  ou  realizá-la,  pois  que  elas  só  se  manifestam
juridicamente, no processo. Para o Estado-Juiz só há
litígio,  lide,  ou  pretensão  insatisfeita,  quando  o
interessado os submete ao Poder jurisdicional. Como
visto, o dispositivo da sentença, na parte em que se
afasta  do  pedido,  equivale  a  um  verdadeiro
aditamento da petição inicial. Todavia, sabido é que
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, que o
Juiz,  de  ofício,  altere  os  pedidos  constantes  da
petição inicial, substituindo a oportuna iniciativa da
parte  autora.  Se,  não  obstante,  contraria  tal
limitação,  incorre  em  ofensa  aos  princípios
constitucionais expressos no artigo 5°, incisos LIV e
LV, da Lei Maior. (in Manual de Direito Processual
Civil, Vol. 01, Ed. Saraiva, 15ª ed., 2010, pág. 145)

No recurso,  o  autor/embargante  inova na  lide,  defendendo a
tese de que devem ser aplicados juros de mora desde a citação, o que não foi
pedido no momento da peça inaugural. Na verdade, a juíza de primeiro grau,
ao  determinar  que  “proceda  a  devida  correção,  a  partir  da  data  do  ato
ilícito”, apenas  repetiu  a  determinação  contida  na  sentença  da  ação  de
cobrança  de  que  “os valores  deverão ser  devidamente  corrigidos  desde  a
época em que o pagamento deveria ter sido efetuado pela Edilidade” (fls. 43
do processo em apenso), não havendo que se falar em modificação, apta a
ensejar o conhecimento das razões recursais acima, inclusive tal ponto já se
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encontra acobertado pela coisa julgada.

Ora, uma vez fixados os limites da litiscontestatio, vedado é ao
Tribunal  conhecer  e  decidir  fora  do  âmbito  posto  à  apreciação quando do
ajuizamento.

Acrescento, que, pelo princípio da congruência, a sentença há
de corresponder ao pedido e causa de pedir constantes na petição inicial.

A respeito, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

"É  norma  cogente  ao  processo  civil  moderno  dos
países de cultura romano-germânica a vinculação do
juiz aos limites da demanda, sem lhe ser lícito prover
para  sujeitos  diferentes  daqueles  que  figuram  na
petição inicial (partes da demanda), ou por motivos
diferentes  do  que  houverem  sido  regularmente
alegados (causa de pedir), ou impondo soluções não
pedidas  ou  referente  a  bens  da  vida  que  não
coincidam  com  o  que  na  petição  inicial  estiver
indicado (petitum).  Tais são os limites subjetivos e
objetivos da demanda, com os quais o art.  128 do
Código  de  Processo  Civil  manda  que  a  tutela
jurisdicional  guarde  correspondência.  (in
Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
vol. III, Ed. Malheiros, 2009, p. 272).

Nesta esteira, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“A petição inicial é a peça inaugural do processo,
pela qual o autor provoca a atividade jurisdicional,
que é inerte  (CPC 2º  e 262).  É a peça processual
mais  importante  pelo  autor,  porque  é  nela  que  se
fixam os limites da lide (CPC 128 e 460), devendo o
autor  deduzir  toda  a  pretensão,  sob  pena  de
preclusão  consumativa,  isto  é,  de  só  poder  fazer
outro  pedido  por  ação  distinta  (in  Código  de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante em Vigor, Ed. RT 11ª edição, 2010, pág.
574).

Por  isso,  entendo  que  a  apelante  pretende  deduzir  questão
estranha à trazida na inicial e, por isso, não resta dúvida de que estamos diante
de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dito isso, não conheço do recurso quanto ao argumento acima
mencionado, passando à análise dos demais argumentos.

- Mérito:

Inicialmente,  faz-se  mister  ressaltar  que  o processo  principal
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trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Doralice Morais Cavalcante em
face  do  Município  de  Mulungu,  em  que  a  edilidade  foi  condenada  ao
pagamento dos salários dos meses de agosto a dezembro de 2004 e décimo
terceiro do ano de 2004, com correção desde a época em que o pagamento
deveria ter sido realizado e com juros de mora de 0,5% ao mês. 

Irresignada  quanto  aos  valores  apresentados  em  sede  de
execução de sentença, a Edilidade manejou os presentes Embargos, alegando a
inexigibilidade  do  título  e  a  impossibilidade  de  se  dissociar  os  honorários
advocatícios da execução principal.

Como relatado, fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o
Juízo primevo acolheu parcialmente os embargos, aplicando os consectários
legais nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º,
da Lei nº 11.960/2009, bem como a sucumbência recíproca, sem condenar a
parte embargada nos ônus sucumbenciais. Diante dessa conjuntura, busca a
embargante, ora recorrente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a
sucumbência recíproca das partes com a devida compensação dos honorários
advocatícios.

Com  efeito,  diante  da  conjuntura  apresentada,  vislumbra-se
assistir razão ao embargante no tocante a merecer reforma a sentença quanto
aos ônus sucumbenciais.

Sabe-se que, revelando-se nos autos existir vencedor e vencido
ao  mesmo  tempo,  os  honorários  advocatícios  devem  ser  recíproca  e
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
distribuídas 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).

In casu,  considerando-se que a modificação no julgado se dá
apenas no que tange ao índice dos consectários legais,  com o acolhimento
parcial dos embargos à execução, entendo persistir a sucumbência recíproca
eis que o embargante foi vencedor apenas em um dos pleitos exordiais. 

Logo,  mesmo sendo  a  embargada  beneficiária  da  gratuidade
judiciária e diante da sucumbência recíproca, também deverá ser condenada
nos  ônus  sucumbenciais  no  percentual  fixado  na  sentença,  contudo  a
exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950. 
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Ainda, registre-se que, como a sentença foi publicada quando
da vigência do Código de Processo Civil de 1973, é possível a compensação
da verba honorária sucumbencial, na hipótese de sucumbência recíproca, nos
termos do art. 21 do CPC e da Súmula 306 do STJ, todavia não será extirpado
da condenação.

- Conclusão

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  CONHEÇO PARCIALMENTE  DO  APELO e,  nesta  parte,
DOU-LHE  PROVIMENTO  PARCIAL para  determinar  que  as  partes
deverão  arcar  com custas  e  honorários  advocatícios  na  proporção  de  50%
(cinquenta por cento) para cada, com a possibilidade de compensação da verba
honorária  no montante fixado na sentença e observando-se a suspensão da
exigibilidade dos ônus sucumbenciais com relação à embargada, mantendo-se
incólume os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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