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APELAÇÃO  DA  AUTORA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO APELO
APÓS O PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
508  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

-  Conforme  Enunciado  Administrativo  nº  02  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  “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
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de Justiça.

- É intempestiva a apelação interposta após o prazo
estipulado no art. 508 do Código de Processo Civil de
1973.

APELAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.  AÇÃO
DE  COBRANÇA.  INSURREIÇÃO.  SALÁRIOS
RETIDOS.  CONCESSÃO  NA SENTENÇA.  JUROS
DE  MORA.  INCIDÊNCIA.  CADERNETA  DE
POUPANÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  IPCA-E.
ÍNDICE  ADOTADO.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS
IMPOSTOS  CONTRA  FAZENDA  PÚBLICA.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  A
REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  a
correção  monetária  e  os  juros  de  mora  devem
observar,  respectivamente,  os  índices  oficiais  de
remuneração  básica  e  aplicados  à  caderneta  de
poupança, devendo ser aplicado o IPCA-E a título de
correção monetária 

- Em sendo configurada situação prevista no art. 932,
do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  o  relator  se
encontra autorizado a proferir decisão monocrática. 

Vistos.

Suziane Moreira Silva e Silva e  Estado da Paraíba
interpuseram APELAÇÕES,  respectivamente, em combate a sentença de fls. 81/83,
proferida  pela  Juíza de  Direito  da  Comarca  de  Araçagi  nos  autos  da  AÇÃO DE
COBRANÇA, consignando os seguintes termos:
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Isto  posto,  JULGO  PROCEDENTE EM  PARTE  A
PRETENSÃO INICIAL, extinguindo o processo com
resolução  no  mérito  (art.  269,  I,  do  Código  de
Processo Civil), para condenar o promovido a pagar
a  autora  os  salários  referentes  aos  meses  de
fevereiro a outubro de 2010, cada um no valor de R$
629,19  (seiscentos  e  vinte  e  nove  reais  e  dezenove
centavos), acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio
por cento) ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com
redação original, represtinado pela ADI 4357). desde
a citação (art. 219 do CPC) e correção monetária pelo
INPC, desde o inadimplemento salarial.

Em sede de razões, fls. 90/93, Suziane Moreira Silva
e Silva postula o pagamento pela fazenda pública de honorários advocatícios,  no
montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões a este reclamo, fls. 94/96, refutando a
condenação em verba honorária, por incidir na espécie, sucumbência recíproca. 

Por sua vez, fls. 97/102, o Estado da Paraíba defende
inexistir verba a ser quitada, mas, caso houvesse, seria apenas do saldo de salário.
Outrossim, declina que, em condenação contra a Fazenda Pública, os juros de mora
têm como parâmetro a caderneta de poupança, e a correção monetária o IPCA-E. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 110/112, sustentando
serem  devidas  as  remunerações  arbitradas  no  decisum,  pois  devidamente
comprovada a prestação de serviço.

A  Procuradoria de Justiça,  em manifestação do Dr.
José Raimundo de Lima, fls. 117/121, abstendo-se de lançar opinativo de mérito. 
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

A apelação de Suziane Moreira Silva     e Silva não se
credencia ao conhecimento.

No âmbito do direito intertemporal, registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça, visando evitar possíveis conflitos na aplicação da regra
processual nova ou antiga, aprovou em Plenário, enunciado administrativo versando
acerca dos requisitos de admissibilidade, a serem exigidos dos recursos interpostos
em face das decisões publicadas até o último dia de vigência do Código de Processo
Civil de 1973.

Assim, o Enunciado administrativo nº 02 preconiza:
“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”. 

Nessa  senda,  conforme  se  extrai  da  redação  do
supracitado enunciado, considera-se a data de publicação da decisão judicial a data
de sua publicação em Cartório ou Secretaria, a qual, data venia, não se confunde com
a  da  intimação  das  partes  sobre  o  seu  conteúdo,  que,  in  casu,  verificou-se  pela
publicação através do Diário da Justiça. 

Destarte, ao compulsar o feito, a publicação se deu
em 13 de novembro de 2015, fl. 83, impondo então a adoção do Código de Processo
Civil  de  1973,  e  como  tal  o  prazo  previsto  no  art.  508,  cuja  transcrição  não  se
dispensa:

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no
recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso
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extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o
prazo  para  interpor  e  para  responder  é  de  15
(quinze) dias.

Então,  a  considerar  que  a  intimação  de  Suziane
Moreira  Silva e  Silva  se  deu  em  12  de  abril  de  2016,  fl.  88,  o  recurso  por  ela
ingressado  mostra-se  extemporâneo,  eis  que  ultrapassados  os  quinze  dias
consecutivos previstos em lei.

De bom alvitre, colaciono precedente nesse sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  OMISSÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DO  VOTO  -  SENTENÇA
PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73  -  JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE PELO MM. JUÍZO A QUO -
REGRAS  DE  ADMISSIBILIDADE  VIGENTES  À
ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL
- ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO COL.
STJ  -  INADMISSÃO  DA  APELAÇÃO  -
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILEGAL  -  PARTE
SUPRIMIDA  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DO  V.
ACÓRDÃO  -  EMBARGOS  ACOLHIDOS  SEM,
CONTUDO,  ALTERAR  O  RESULTADO  DO
JULGAMENTO. 
1 - Os embargos de declaração prestam-se ao intento
de sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão
existente no r. 'decisum'. 
2  -  Se  na  fundamentação  do  acórdão  é  suprimida
questão suscitada pela parte, devem ser acolhidos os
declaratórios  para  sanar  a  omissão  apontada,
passando  a  constar  no  v.  acórdão  o  que  fora
anteriormente decidido. 
3 - O recurso de apelação interposto contra sentença
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publicada antes da entrada em vigor do CPC/2015
deve  observar  os  requisitos  de  admissibilidade
previstos na legislação vigente à época da publicação
do decisum. 
4-  Aplicação  do  entendimento  do  col.  Superior
Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº
02. Inexistência de ato ilegal na decisão do MM. Juízo
a quo que, em juízo de admissibilidade, inadmite o
recurso de apelação interposto. 
5-  Embargos  acolhidos,  sem,  contudo,  alterar  o
resultado  do  julgamento.  (TJMG  -  Embargos  de
Declaração  -  Cv1.0000.16.059692-0/001,  Relator(a):
Des.(a)  Sandra  Fonseca,  6ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 18/04/2017, publicação da súmula em
28/04/2017).

Como  se  sabe,  todo  e  qualquer  recurso,  como
manifestação  de  cunho  postulatório,  submete-se  a  um  prévio  exame  de
admissibilidade,  destacando-se,  dentre  os  pressupostos  recursais,  o  da
tempestividade, consistente na interposição no prazo previsto em lei.

Logo,  o  recurso  forcejado  pela  parte  autora  não
deve ser conhecido.

Avançando, infere-se apreciar apelação do Estado da
Paraíba, que, mesmo com vista dos autos em 26 de janeiro de 2017, terá seu exame de
admissibilidade submetido ao Código de Processo Civil de 1973.

As  sublevações  cingem-se  a  sustentar  que  a  parte
autora tem direito apenas ao saldo de salário, com juros pela remuneração básica da
caderneta  de poupança e correção pelo IPCA-E,  e,  uma vez acolhida a pretensão
recursal, seja decretada a sucumbência recíproca.  
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Acolhida, em parte, o recurso do ente estatal.

Em  primeiro  lugar,  o  precedente  do  Supremo
Tribunal Federal, ADI 3.068, Ministro Eros Grau, julgamento Plenário 23.09.2005, já
foi levado em consideração pela sentenciante, tanto que determinou o pagamento tão
somente dos salários retidos, e não pagos.

Quanto aos juros de mora, no entanto, a magistrada
declinou o seguinte: 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com
redação original, represtinado pela ADI 4357). 

No tema, registro que o Supremo Tribunal Federal,
no dia em 20 de setembro de 2017, o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário
(RE) 870947, no qual  se discutia,  em sede de repercussão geral  (Tema n° 810),  os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública. Assim, o Plenário definiu duas teses
sobre a matéria.

A tese aprovada por aquela Corte, referente aos juros
moratórios, consignou, na parte que nos importa: "1) O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997,
com  a  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros
moratórios  aplicáveis  a  condenações  da  Fazenda  Pública,  é  inconstitucional  ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,  aos quais  devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009." 

Trago a lume precedente no mesmo viés:

Apelação  -  ação  ordinária  -  cobrança  de  taxas
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condominiais  -  obrigação  propter  rem  -  imóvel  -
propriedade - poder público estadual - permissão de
uso  -  inoponibilidade  ao  condomínio  credor  -
responsabilidade do proprietário  -  juros  e  correção
monetária  -  entendimento  firmado em repercussão
geral  -  RE  870.947  -  multa  -  disposição  legal  e
contratual - apelação à qual se nega provimento. 
1.  As taxas e  contribuições devidas ao condomínio
constituem  obrigações  propter  rem,  ou  seja,
acompanham  a  coisa.  Em  razão  disso  são  de
responsabilidade do proprietário. 
2. A permissão de uso de imóvel público não retira
esta  responsabilidade  do  proprietário,  apenas
assegura-lhe a possibilidade de regresso contra quem
tenha assumido a responsabilidade pela quitação dos
débitos. 
3.  As  obrigações  decorrentes  da  permissão  de  uso
não são oponíveis ao condomínio credor. 
4. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, a
correção  monetária  deve  incidir  pelo  IPCA-E,
conforme assentado no julgamento do RE 870.947. E
os juros de mora juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. 
5. O fato de o possuidor da unidade imobiliária em
condomínio  ser  o  poder  público  estadual  não  o
isenta  da  observância  da  lei  e  das  disposições  na
convenção de condomínio quanto à multa de mora.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0000.18.020144-4/001,
Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  24/04/0018,  publicação  da
súmula em 25/04/2018) - destaquei. 

A  segunda,  por  sua  vez,  refere-se  à  atualização
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monetária, e possui esta redação: "2) O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a  remuneração  oficial  da
caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao  impor  restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica  como  medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da  economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Do  mesmo  modo,  colaciono  precedente
jurisprudencial hábil a ratificar o entendimento acima declinado:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REEXAME  NECESSÁRIO  -
PREVIDENCIÁRIO  -  AÇÃO  REVISIONAL  DE
BENEFÍCIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- RENDA MENSAL INICIAL - IRSM - UTILIZAÇÃO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE FEVEREIRO
DE 1994 -  DECADÊNCIA -  NÃO OCORRÊNCIA -
CORREÇÃO  MONETÁRIA E  JUROS  DE MORA -
PARÂMETROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PATAMAR  LEGAL  -  OBSERVÂNCIA  -  CUSTAS
PROCESSUAIS E RECURSAIS - INSS - ISENÇÃO. O
reconhecimento da decadência do direito à revisão
de  benefício  previdenciário  somente  ocorre  em
relação aos benefícios concedidos após a entrada em
vigor da Lei 9.528/97. Ficando comprovado que não
foi incluído no cálculo da aposentadoria o chamado
IRSM  relativo  a  fevereiro/94,  impõe-se  que  seja
recalculada  a  renda  mensal  inicial  do  benefício
previdenciário  bem  como  o  pagamento  das
diferenças, devendo ser aplicado o IRSM integral do
mês de fevereiro/94, na ordem de 39,67%. Nas ações
previdenciárias, o art. 1°-F da Lei 9.494/97 deve ser
aplicado  para  a  fixação  dos  juros  de  mora.  Nas
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condenações  não  tributárias  contra  a  Fazenda
Pública  o  índice  de  correção  monetária  a  ser
utilizado é o IPCA-E. Os honorários advocatícios, nas
ações  previdenciárias,  devem  atender  ao  disposto
art.  20,  §  3º  e  § 4º  do CPC/73,  vigente à  época da
sentença, além de incidir sobre as parcelas vencidas
até  a  prolação  da  sentença.  O INSS está  isento  do
pagamento das custas processuais, com base no art.
10,  I,  da  Lei  Estadual  14.939/03.  (TJMG  -  Ap
Cível/Reex  Necessário  1.0188.09.082523-6/001,
Relator(a):  Des.(a)  Antônio  Bispo,  15ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  15/03/2018,  publicação  da
súmula em 27/03/2018) - sublinhei. 

Com efeito, os juros de mora devem incidir com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo  a  correção  monetária,  por  outro  lado,  incidir  desde  a  data  em  que  as
parcelas eram devidas com base no IPCA-E.

Em  relação  aos  honorários  advocatícios,  denota-se
que  não  houve  condenação  da  Fazenda  Pública  na  sentença,  devendo,  contudo,
haver rateio nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época da sentença, com a suspensão no pagamento, por ser a mesma
beneficiária da justiça gratuita, despacho de fl. 38.

O  art.  932,  do  Código  de  Processo  Civil  autoriza
julgamento monocrático do relator quando, o recurso for inadmissível, como no caso
do  reclamo  da  autora,  considerado  intempestivo,  e  quando  a  fundamentação  se
embasar em precedente do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  932,  do
atual Código de Processo Civil,  NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA, FRENTE A EXTEMPORANEIDADE DA INTERPOSIÇÃO
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E,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,
PARA  SE  CORRIGIR  OS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  DA  CONDENAÇÃO
CONTRA FAZENDA PÚBLICA, SENDO JUROS DE MORA PELA CADERNETA
DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E.

P. I.

João Pessoa, 26 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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