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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.  FLAGRANTE  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
21,  CAPUT,  DO  CPC/1973,  APLICÁVEL  AO  CASO.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  SÚMULA  Nº  306  SO
SUPERIOR  TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS  LEGAIS.  PROVIMENTO  PARCIAL DO
RECURSO. 

- Considerando o percentual de ganho da parte demandante, tenho
como inoportuna a tese de ter decaído da parte mínima do pedido,
razão pela qual não deve incidir a regra prevista no parágrafo único
do art. 21 do CPC, mas sim a ocorrência da sucumbência recíproca.

- (...) In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional  nº 62/2009 por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3.
Confere-se  eficácia  prospectiva  à  declaração  de
inconstitucionalidade  dos  seguintes  aspectos  da  ADI,  fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão  de  ordem  (25.03.2015)  e  mantendo-se  válidos  os
precatórios  expedidos  ou  pagos  até  esta  data,  a  saber:  (i)  fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos  em  precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (b)  os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (...)
4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em



25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-
2015 PUBLIC 04-08-2015) 

VISTOS.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Município de Itapororoca, desafiando
sentença de fls. 28/30, lançada nos autos da “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais”
movida por Maria das Graças Santos da Silva, que julgou procedente, em parte, o pleito autoral.

No decisum, o magistrado de base condenou a edilidade ao pagamento do salário de
dezembro de 2012 e o décimo terceiro salário do mesmo ano. Atribuiu ao promovido o pagamento
de custas e honorários, estes à base de 15% da condenação.

Irresignada,  a  Edilidade  apelou  (fls.  34/40),  insurgindo-se  quanto  à  forma  da
condenação da verba honorífica, pugnando pela aplicação da sucumbência 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. Requer, ainda, a aplicação de correção monetária com exclusividade
nos índices oficias da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a data
de 25/03/2015. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 44/47.

Às  fls.  55/56,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  apenas  opinando  pela
rejeição da questão prévia arguida, deixando de opinar sobre a questão meritória. 

É o breve relatório. 

DECIDO

Inicialmente, registro que o presente recurso foi interposto contra sentença publicada
em 23/07/2015, portanto antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual deve
ser aplicada à espécie o antigo diploma de 1973.

Pois bem.

No que se refere à distribuição do ônus sucumbencial, temos que o caput do art. 21
do  CPC/1973,  em  caso  de  sucumbência  parcial  de  ambas  as  partes,  as  custas  procesuais  e
honorários advocatícios devem ser recíproca r proporcionalmente distribuídos e compensados entre
elas. 

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.

Na hipótese  em apreço,  a  promovente  pugnou  pela  condenação  da  edilidade  ao
pagamento de verbas salariais do mês de dezembro e verba referente ao 13º salário daquele ano,
além de indenização por danos morais, dada a citada inadimplência.



Ocorre  que  a  condenação  restringiu-se  apenas  aos  valores  retidos,  julgando
improcedente o pleito de abalo extrapatrimonial.

Assim,  considerando  o  percentual  de  ganho  da  parte  demandante,  tenho  como
inoportuna a tese de ter decaído da parte mínima do pedido, razão pela qual não deve incidir a regra
prevista no parágrafo único do art. 21 do CPC, mas sim a ocorrência da sucumbência recíproca.

Assim preconiza a súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça:

“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”

Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça, ao apreciar caso análogo:

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.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014248420148150231,  - Não
possui  -,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 01-08-2017) 

Assim, tenho que a verba honorária fixada pelo Juízo de piso merece reparo, para
reconhecer a incidência da sucumbência recíproca.

Quanto aos consectários legais, o sentenciante determinou que a correção monetária
fosse empregada segundo o INPC e os juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, estes nos
termos do art. 1-ºF, da Lei 9.494/97. 

Pois bem. O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357/DF,
declarou  e  reconheceu  a  inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  disposto  no  art.  5º  da  Lei
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização monetária e fixação de juros
moratórios dos débitos fazendários, por violar o direito de propriedade ao estabelecer como o índice
de atualização os aplicados à caderneta de poupança, critério incapaz de preservar o valor real do
crédito.

Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade de nº  4425, com a modulação dos efeitos  da decisão presente na ADI nº
4357/DF, sendo estabelecido que o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR) deve ser aplicado até 25.03.2015, e que, após essa data, os créditos devem ser corrigidos
monetariamente pelos índices de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), com a ressalva



dos créditos de caráter tributário, mantendo, no entanto, intocado o referido dispositivo (art. 5º, da
Lei 11.960/2009) no que se refere aos juros de mora. 

Vejamos: 

QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS
DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI  9.868/99,  ART.  27).  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE
SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A  MANUTENÇÃO
TEMPORÁRIA  DO  REGIME  ESPECIAL  NOS  TERMOS  EM  QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(…) In  casu,  modulam-se  os  efeitos  das  decisões  declaratórias  de
inconstitucionalidade  proferidas  nas  ADIs  nº  4.357  e  4.425  para
manter  a  vigência  do  regime  especial  de  pagamento  de  precatórios
instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  62/2009  por  5  (cinco)
exercícios  financeiros  a  contar  de  primeiro  de  janeiro  de  2016.  3.
Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,  data  após  a  qual  (a)  os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige  seus  créditos  tributários;  (...)
(ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015
PUBLIC 04-08-2015) 

Nesse mesmo sentido, já vem decidindo os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DA SES/DF.
LICENÇA  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.  PERÍCIA  OFICIAL.
CONCESSÃO POR PERÍODO INFERIOR AO RECOMENDADO POR
MÉDICO  PARTICULAR.  LEI  Nº  8.112/90.  COMPROVAÇÃO  DA
DOENÇA.  EXISTÊNCIA  DE  OUTRO  VÍNCULO  LABORAL.
RECEBIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  PELO  INSS.
PECULIARIDADE DO CASO.  PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA  INAFASTABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO.  FAZENDA  PÚBLICA.
DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE
DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.  TR.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL,  POR  ARRASTAMENTO,  DO
ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO
ARTIGO  5º  DA  LEI  Nº  11.960/2009.  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97,
COM  A REDAÇÃO  DADA PELA LEI  Nº  11.960/09.(...)  O  Supremo
Tribunal  Federal,  no  julgamento  das  ADI’s  4.357/DF  e  4.425/DF,
declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº



11.960/2009, modificando a forma de cálculo da correção monetária.
Na ocasião, restou estabelecido que a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do período,  a ela não mais se aplicando os índices de remuneração
básica da caderneta de poupança, a Taxa Referencial. TR. Modulados
os  efeitos  da  referida  decisão,  restou  decidido  que  o  índice  a  ser
adotado  para  fins  de  correção  monetária  dos  débitos  da  Fazenda
Pública deve observar  o regramento vigente  antes  da declaração de
inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, pelo Supremo
Tribunal  Federal,  ou seja,  índice  oficial  de  remuneração básica  da
caderneta de poupança até a inscrição do precatório, data após a qual
os débitos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo  Especial  (IPCA-E)  (RCL  20.611  e  21.147),  mantendo,  no
entanto, intocado o referido dispositivo no que se refere aos juros de
mora.  5. Remessa oficial e apelação do réu conhecidos e parcialmente
providos.”  (TJDF; APL-RN 2008.01.1.167879-3; Primeira Turma Cível; Relª
Desª Simone Lucindo; DJDFTE 05/04/2016; Pág. 211) (Grifei)

Assim, os juros de mora devem ser calculados segundo os critérios da caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 5º, da Lei 11.960/2009 e os valores devidos devem ser atualizados
monetariamente pela TR, até 25 de março de 2015, a partir de quando o débito deverá ser corrigido
pelo IPCA-E. 

Ante o exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, para que os juros de
mora sejam calculados nos termos do art. 5º, da lei 11.960/2009 e que os valores devidos sejam
atualizados monetariamente pela TR, até 25 de março de 2015, a partir de quando o débito deverá
ser corrigido pelo IPCA-E, com observância da sucumbência recíproca. 

P. I.  

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 11 de abril de 2018.

Desembargador José Ricardo Porto
                             RELATOR

J/14 
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