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REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
REPASSE  A  MENOR  E  AUSÊNCIA  DE
CUSTEIO  PELO  PODER  EXECUTIVO
ESTADUAL  À UNIDADE  DE  PRONTO
ATENDIMENTO  –  UPA DO  MUNICÍPIO  DE
MONTEIRO.  ENTE  ESTATAL  QUE  NÃO
DESCONSTITUI AS ALEGAÇÕES E PROVAS
DO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO
AUTORAL.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  EM  FACE  DA  FAZENDA.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART.  1º-F DA
LEI  Nº  9.494/1997  COM A REDAÇÃO DADA
PELO  ART.  5º  DA  LEI  Nº  11.960/2009.
OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS  DAS  ADI's  4.357  e  4.425.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

- Comprovando o promovente a ausência de repasses
e a sua realização a menor, de verbas pelo Estado da
Paraíba  para  a  manutenção  da  Unidade  de  Pronto
Atendimento  –  UPA,  mediante  extratos  de conta
corrente, e, de outra senda, não se desincumbindo o
réu  de  seu  ônus  de  desconstituir  as  alegações
autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC de 2015,
correta  a decisão de base que  julgou  procedente  a
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ação de cobrança e a obrigação de fazer, concernente
na  regularização  do  custeio  e  transferência  de
valores,  nos  estritos  termos  da  normatização
pertinente.

– A Suprema Corte decidiu, em modulação dos
efeitos  da  inconstitucionalidade  declarada,  que:
“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  (i)  os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial
(IPCA-E) e  (ii)  os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública corrige seus créditos tributários” (Questão
de Ordem nas ADI's 4.357 e 4.425).

– Em condenações em face da Fazenda Pública,
deve-se observar a incidência de juros de mora da
seguinte forma:  a)  percentual  de 1% ao mês, nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da
Medida Provisória nº 2.180-35, que acresceu o art.
1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao
mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001
até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova
redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/1997; c)
percentual estabelecido para caderneta de poupança,
a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d)
percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
provimento  parcial ao  recurso de apelação, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário da sentença prolatada pelo
Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Monteiro  que,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer proposta pelo Município de Monteiro contra o Estado
da Paraíba, julgou procedente a demanda.

Em sua exordial, a edilidade autora narrou que a UPA 24H de
Monteiro/PB,  foi  habilitada  pelo  Ministério  da  Saúde  em  abril  de  2010,
mediante  a  Portaria  nº  862/2010.  Contudo,  competindo  aos  três  entes  o
custeio da unidade de saúde,  o Estado da Paraíba efetuou repasses a menor
até dezembro de 2013, e deixou de efetuar os repasses do mês de janeiro de
2014 até a presente data.
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Ressalta, assim, que conforme a Portaria nº 1.602/2013, trata-
se  de  UPA de Porte  I,  de  forma que  deveriam os  repasses  ocorrerem na
importância de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais),
valor este nunca observado pela Secretaria de Saúde do Estado, que sempre
repassou o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), zerando os valores  a
partir de janeiro de 2014.

Alega, por conseguinte, encontrar-se em aberto uma dívida de
R$ 1.212.500,00 (um milhão, duzentos e quinze mil e quinhentos reais), a
serem pagos com juros e correção monetária.

Contestando a ação, o Estado da Paraíba aduz o cumprimento
de suas obrigações, efetivando o pagamento dos valores devidos, nos termos
da Resolução nº 169/11, de 13 de setembro de 2011.

Impugnação à contestação (fls. 116/119).

Decidindo a querela,  o  d.  Juiz singular  julgou procedente a
ação, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  mais  que  dos  autos  constam  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
procedente  o  pedido  para  condenar  o  Estado
promovido a pagar ao promovente as diferenças do
acréscimo  mensal  no  repasse  de  custeio
possibilitando com a  qualificação da Unidade  de
Atendimento,  compreendido  entre  os  meses  de
agosto  a  dezembro  de  2013,  no  valor  de  R$
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) por
mês  e,  do  repasse  da  SES  UPA HABILITADA E
QUALIFICADA, no valor de R$ 127.500,00 (cento
e vinte e sete mil e quinhentos) reais, a contar de
janeiro  de  2014  até  a  presente  data,  tudo  com
atualização monetária a ser realizada pela  TR,  a
contar da data dos efetivos prejuízos (não repasse
de  cada  custeio  –  Súmula  43  STJ)  e  juros
moratórios  nos  mesmos  moldes  aplicados  a
caderneta  de  poupança,  contados  a  partir  do
vencimento do devido repasse de cada custeio até
24.03.2015  (dano  entre  a  vigência  da  Lei  nº
11.960/09, art.  1-F da Lei n º 9494/97 e antes da
modulação dos efeitos das ADI'S 4357 e 4425 pelo
STF  –  25.03.2015);  e  a  partir  desta  data,
atualização  monetária  corrigidos  pelo  índice  de
preços  ao  consumidor  (IPCA  –  E)  e  juros
monetários  pela  taxa  SELIC.  Bem  como,  para
determinar  a  regularizaçãoda  sua  obrigação  de
fazer,  mensal,  sem  atrasos,  com  observância  do
novo  valor  de  custeio  para  UPA qualificada,  de
porte I, correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento)   -  Anexo  I  (f.  92),  na  quantia  de  R$
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127.500,00 (cento e  vinte  e  sete mil  e  quinhentos
reais).” - fls.124/125.

Decorrido o prazo recursal sem que as partes apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  128),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lava da Dra. Lúcia de
Fátima  Maia  de  Farias, não  opinou  sobre  o  mérito,  porquanto  ausente  o
interesse público (fls. 132).

É o relatório. 

VOTO.

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  dos
presentes recursos, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da
vigência e aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob  esse  enfoque,  analisando  sistematicamente  o  Novo
Código de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema em
debate, entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às
sentenças  publicadas  – ou  divulgadas  nos  autos  eletrônicos  –  após  a  sua
vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide do Código de Processo Civil  de 1973, o prazo para interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios
e regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia  agora,  após a entrada em vigência do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir o já mencionado  ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No mesmo trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
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emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado  número  2.  Aos  recursos  interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  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”.

Ressalta-se, por oportuno, o teor do enunciado 311 do Fórum
Permanente  de  Processualistas  Civis (FPPC),  que  se  aplica  ao  caso  de
Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts.  496 e  1.046).  A regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC de
1973”. 

Dito  isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
remessa oficial, passando à analise de seus fundamentos. 

A  questão  posta  a  debate  centra-se  no  repasse  de  verba
supostamente realizado a menor pelo Estado da Paraíba para o custeio da
UPA 24H do Município de Monteiro.

Em sua exordial, a edilidade autora narrou que a UPA 24H de
Monteiro/PB,  foi  habilitada  pelo  Ministério  da  Saúde  em  abril  de  2010,
mediante  a  Portaria  nº  862/2010.  Contudo,  competindo  aos  três  entes
federado  o  custeio  da  unidade  de  saúde,  vem  o Estado  da  Paraíba
descumprindo  com  sua  obrigação,  tendo  efetuado  repasses  a  menor  até
dezembro de 2013, e a partir do mês de janeiro de 2014 até a presente data,
não realizado qualquer transferência de valores..
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Ressalta, assim, que conforme a Portaria nº 1.602/2013, trata-
se  de  UPA de Porte  I,  de  forma que  deveriam os  repasses  ocorrerem na
importância de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais),
valor este nunca observado pela Secretaria de Saúde do Estado, que  vinha
repassando o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), zerando os valores
a partir de janeiro de 2014.

Alega,  por  conseguinte,  perfazer  a  dívida  do  Estado  o
montante de   R$  1.212.500,00  (um  milhão,  duzentos  e  quinze  mil  e
quinhentos reais), a serem pagos com juros e correção monetária.

O  Estado,  por  sua  vez,  de  forma deveras  genérica,  aduz  o
cumprimento de suas  obrigações  e o  pagamento dos valores devidos,  nos
termos da Resolução nº 169/11, de 13 de setembro de 2011.

Pois bem.  Sem maiores delongas,  não  assiste  razão ao ente
estatal.

É que comprovou o autor a qualificação da respectiva Unidade
de Pronto Atendimento – UPA no Município de Monteiro e o seu porte I –
atenção de média e alta complexidade ambulatorial -  Portaria nº 862, de 19
de abril de 2010, do Ministério da Saúde, com efeitos financeiros a partir de
julho  de  2013,  a exigir  o  repasse  mensal  pela  Secretaria  de  Finanças  do
Estado do valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte  e  sete  mil e quinhentos
reais),  nos termos da Resolução CIB-E/PB nº 169,  de 13 de setembro de
2012.

De  fato,  afere-se  às  fls.  108,  que  em conformidade  com o
Anexo I da Resolução retrocitada, a contrapartida financeira estadual para as
unidades de pronto atendimento – UPA, se dará  em conformidade com o
Porte (I, II ou III) e qualificação pelo Ministério da Saúde.

Assim,  para  as  Unidades  de  Porte  I,  qualificadas  pelo
Ministério da Saúde, o repasse da União será de R$ 170,00 (cento e setenta
mil reais) e do Estado, de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais)

Comprovou, ainda, o promovente, a transferência irregular das
verbas pelo Estado da Paraíba, trazendo aos autos extratos da conta corrente
do município, na qual se verifica entradas sucessivas do valor de R$ 170.000,
00  (cento  e  setenta  mil  reais),  proveniente  da  União,  e,  outras  de  R$
100.000,00 (cem mil reais), advindas da Secretaria de Finanças do Estado,
estas em um total de 15 (quinze) parcelas.

De outra senda, o Estado da Paraíba não se desincumbiu de
seu ônus de desconstituir as alegações do autor, nos termos do art. 373, II, do
CPC de 2015, não trazendo ao processo qualquer prova em seu favor.

Dispõe retrocitado artigo:

“art. 373 – O ônus da prova incumbe:
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I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do deito do autor.”

Nesses  termos,  agiu  o  magistrado  com  acerto,  ao  julgar
procedente a ação de cobrança, uma vez demonstrado o repasse a menor e a
retenção injustificada do custeio.

Quanto aos  juros e correção monetária em face da Fazenda
Pública, tenho que a situação em análise  se enquadra no art. 1º-F da Lei nº
9.494/1997 – com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009,  devendo-se,
pois,  observar os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Saliento, por amor ao debate, que a  Lei nº 11.960/2009 não
pode retroagir, ou seja, incabível a sua aplicação em período anterior à sua
vigência, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
abaixo transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA
PÚBLICA.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO
IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO
QUANDO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO
RETROATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA
LEI  N.  11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp  1.205.946/SP,  sob  o  rito  do  art.  543-C,
assentou que as normas disciplinares dos juros de
mora possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês, nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior  a 24/8/2001,  data de publicação
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da MP n. 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001 até  o  advento  da Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei  n.  9.494/1997; e  (c)  percentual  estabelecido
para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) 
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
em 17/09/2013).(grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art.1º-F da Lei nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade declarada,  que:  “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 (i)
os  créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão  observar  os  mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige  seus  créditos  tributários”  (Questão  de  Ordem  nas  ADIs  4.357  e
4.425).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma:
a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987,
no período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória
nº 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de
0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento
da  Lei  n.  11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  n.
9.494/1997; c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir
da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d) percentual de 0,5% ao mês a
partir de 25/03/2015.

Dessa forma, no presente caso, em se verificando que o atraso
no salário e o ajuizamento da demanda ocorreram posteriormente ao advento
da Lei nº 11.960/2009, deve-se observar a incidência dos índices de correção
monetária e juros da caderneta de poupança até 25/03/2015, incidindo, após
tal data, o índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao
mês.

- Conclusão

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  à  Remessa  Necessária  tão
somente  para  reformar  a  aplicação  de  juros  e  correção  monetária  na
condenação  imposta  na  sentença, devendo-se  observar  a  incidência  dos
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índices  de  correção  monetária  e  juros  da  caderneta  de  poupança  até
25/03/2015, incidindo, após tal data, o índice de correção pelo IPCA-E e os
juros de mora de 0,5% ao mês.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira  e  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha Ramos.  Presente ao
julgamento,  a Exma. Dra.  Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator   
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