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ADMINISTRATIVO E  PROCESSO CIVIL
– Reexame necessário  - Conhecimento de
ofício - Apelação cível  – Ação de cobrança
–  Procedência  –  Pavimentação  de  via
pública – Pagamento parcial – Ausência de
comprovação – Chamamento ao processo
– Estado da Paraíba – Convênio estadual
inadimplido  -   Contratação  exclusiva  por
parte  do  ente  municipal  –  Inexistência  de
solidariedade  –  Juros  de  mora  –  Índice
oficial de remuneração básica e caderneta
de poupança - Correção monetária – Termo
inicial  –  Citação  -  Reexame  e  apelação
parcialmente providos.

  O réu não deve apenas formular meras
alegações  em  sua  defesa,  mas,  sim,
comprovar suas assertivas, diante do ônus
da prova dos fatos extintivos, impeditivos e
modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do
CPC.

– Os juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração
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básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F
da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por
força  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da
Lei  11.960/09,  deverá  ser  calculada  com
base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento parcial à remessa necessária e ao apelo,  nos termos do voto do
Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de remessa oficial e apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de  Brejo  do  Cruz  na  ação  de  cobrança,  ajuizada  por  PROJETA
PREMOLDADOS  E  ENGENHARIA  LTDA,  em  face  do  MUNICÍPIO  DE
BREJO DO CRUZ.

O juiz de primeiro grau julgou procedente o
pedido (fls. 164/168) para condenar o Município a pagar à autora a quantia de
R$ 121.735,19  (cento  e  vinte  um mil,  setecentos  e  trinta  e  cinco  reais  e
dezenove centavos).

Irresignado,  o  promovido  interpôs  recurso
de apelação (fls. 176/181) alegando que celebrou convênio com o Fundo de
Desenvolvimento do Estado da Paraíba para a pavimentação da via pública,
sendo  que,  segundo  afirma,  o  Estado  não  cumpriu  o  cronograma  físico-
financeiro aprovado, liberando apenas uma parte do valor conveniado, razão
pela  qual  não  teve  condições  de  adimplir  o  contrato  celebrado  com  a
promovente.

Sustenta,  ainda,  a  necessidade  de
chamamento do Estado da Paraíba para compor o polo passivo da demanda,
uma  vez  que  “a  dívida  cobrada  pelo  réu  é  decorrente  de  um  convênio
realizado entre o Município de Brejo do Cruz e o chamado” (fl. 180). 

Pugna pelo provimento do recurso para o
Estado da Paraíba seja citado para integrar a lide, bem como a reforma da
sentença para excluir a condenação em juros de 0,5% (zero vírgula cinco por
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cento) ao mês e para que correção monetária seja aplicada a partir da data de
publicação da sentença.

Contrarrazões às fls. 184/187.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  -  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  Órgão
Ministerial - opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito, às fls. 197/201.

É o relatório.

V O T O:

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do recurso e, nos termos do artigo 496, do Código
de Processo Civil, do reexame necessário. 

Cuida-se  de  discussão  atinente  ao
inadimplemento do contrato de pavimentação de via pública celebrado entre a
Edilidade apelante e a empresa apelada. 

Na  exordial,  a  parte  promovente  alegou
que, apesar de ter entregue a obra acabada, recebeu apenas parcialmente o
valor contratado. 

O Município, por sua vez, não controverteu
a  realização  da  obra,  alegando,  tão  somente,  que  parte  dos  recursos
adivinham  de  convênio  celebrado  com  o  Estado  e,  por  esta  razão,  seria
necessário o chamamento deste ente público para integrar a lide. 

O  chamamento  ao  processo  é  forma  de
intervenção de terceiros que pode ser requerido pelo réu, com a finalidade de
integrar o chamado à lide, para que em face dele seja também formado o
título judicial, tendo em vista a solidariedade passiva entre o réu e o integrado
com relação à dívida. 

Sobre  o  referido  instituto,  a  legislação
processual dispõe:

Art.  130.  É  admissível  o  chamamento  ao  processo,
requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou
alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor
exigir  de  um  ou  de  alguns  o  pagamento  da  dívida
comum.
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Na  hipótese  em  comento,  como  bem
considerou o magistrado singular, não existe qualquer solidariedade entre o
recorrente e o Estado que justifique o chamamento deste ente público. 

Com efeito, a relação jurídica contratual que
originou a dívida foi firmada somente entre autor e réu, conforme se verifica
às fls. 12/14, não tendo havido intervenção do Estado da Paraíba e, muito
menos, assunção de responsabilidade solidária.

Desse  modo,  considerando  que  a
solidariedade não se presume, devendo advir da lei ou do contrato, não há
que falar em chamamento ao processo do Estado.

Quanto  aos  juros  e  correção  monetária,
melhor sorte assiste ao apelante.

É que,  com a entrada em vigor da Lei  nº
11.960/09, devem ser observados os parâmetros fixados pelo seu art. 5º, que
deu nova redação ao citado art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a dispor “in
verbis”: 

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma
única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Como é cediço, o Supremo tribunal Federal,
por  meio  da  ADI  4.357/DF,  declarou  a  inconstitucionalidade  parcial,  por
arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09.

Em  face  disso,  a  1ª  Seção  do  Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos
Recursos Repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC  E
RESOLUÇÃO STJ  N.º  08/2008.    ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  INCORPORAÇÃO
DE  QUINTOS.  MEDIDA  PROVISÓRIA  N.º  2.225-
45/2001.  PERÍODO  DE  08.04.1998  A  05.09.2001.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C  DO  CPC.  POSSIBILIDADE  EM  ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO
CONCRETO.
RECONHECIMENTO  ADMINISTRATIVO  DO
DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA
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APENAS  O  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS  DE
RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.
(...)
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  DEVIDOS  PELA  FAZENDA
PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO
1º-F  DA  LEI  9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida
pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos
em  andamento,  sem,  contudo,  retroagir  a  período
anterior a sua vigência.
13.  "Assim,  os  valores  resultantes  de  condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em
vigor da Lei  11.960/09 devem observar os critérios de
atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela
disciplinados,  enquanto vigorarem.  Por  outro  lado,  no
período  anterior,  tais  acessórios  deverão  seguir  os
parâmetros  definidos  pela  legislação  então  vigente"
(REsp 1.205.946/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.  O  Supremo  Tribunal  Federal  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art.
5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F
da Lei  9.494/97,  ao examinar a ADIn 4.357/DF,  Rel.
Min. Ayres Britto.
15.  A  Suprema  Corte  declarou  inconstitucional  a
expressão  "índice  oficial  de  remuneração  básica  da
caderneta de poupança"contida no § 12 do art. 100 da
CF/88.  Assim  entendeu  porque  a  taxa  básica  de
remuneração  da  poupança  não  mede  a  inflação
acumulada do período e, portanto,  não pode servir de
parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos
débitos da Fazenda Pública.
16.  Igualmente  reconheceu  a  inconstitucionalidade  da
expressão "independentemente de sua natureza" quando
os  débitos  fazendários  ostentarem  natureza  tributária.
Isso  porque,  quando  credora  a  Fazenda  de  dívida  de
natureza  tributária,  incidem os  juros  pela  taxa  SELIC
como  compensação  pela  mora,  devendo  esse  mesmo
índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado
quando  for  ela  devedora  nas  repetições  de  indébito
tributário.
17.  Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12
do  art.  100  da  CF/88,  o  Supremo  declarou  a
inconstitucionalidade parcial,  por arrastamento,  desse
dispositivo legal.
18.  Em virtude da declaração de inconstitucionalidade
parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09:  (a)  a  correção
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monetária das dívidas fazendárias deve observar índices
que  reflitam a inflação acumulada do  período,  a  ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão
equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica
e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária,  para as
quais prevalecerão as regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto,
não especificou qual  deveria ser  o índice  de correção
monetária adotado.
Todavia, há importante referência no voto vista do Min.
Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo),  do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20.  No caso concreto,  como a condenação imposta à
Fazenda  não  é  de  natureza  tributária -  o  crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo
exercício de função de confiança entre abril de 1998 e
setembro  de  2001  -,  os  juros  moratórios  devem  ser
calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos  da  regra  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com
redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por
força da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base
no  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação
acumulada do período. 21. Recurso especial provido em
parte.  Acórdão sujeito  à  sistemática  do  art.  543-C do
CPC  e  da  Resolução  STJ  n.º  08/2008.  (REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA
SEÇÃO,  julgado  em  26/06/2013,  DJe  02/08/2013)”
(grifei)

Nessa linha,  como a condenação imposta
ao Município não é de natureza tributária e a demanda fora ajuizada após
29.06.2009, data em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, alterando a
redação  do  art.  1º-F  da  Lei  n  9.494/1997,  os  juros  de  mora  devem  ser
calculados  de  acordo  com  os  novos  critérios  fixados  pelo  art.  5º  da  Lei
n.º11.960/09, ou seja, com base no índice oficial  de remuneração básica e
juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  e  não  mais  se  utilizando  o
percentual de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês). Quanto a correção
monetária, prevê a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e
juros da caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir
do qual passou a incidir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E. 
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Por  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL ao  recurso  oficial  e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso
apelatório, apenas para determinar que os juros sejam aplicados de acordo
com o  índice oficial  de remuneração básica e caderneta de poupança e a
correção monetária calculada pelo IPCA-E, devendo esta incidir a partir  da
data de citação.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luiz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio 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.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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