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APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  PROCESSO
CIVIL.TESE NOVA À DISCUSSÃO EMPREENDIDA EM
PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
APELAÇÃO. JUROS  DE  MORA  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.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DAS ADI'S 4.357 E 4.425.  APLICAÇÃO
DO ART. 932, INCISOS IV, ALÍNEA “B” E V, ALÍNEA “B”,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

-  Nos  termos  do  art.  1.014  do  CPC1,  as  alegações
apresentadas somente em sede recursal não devem ser
conhecidas, pois caracterizam inovação recursal, a menos
que fosse comprovado que não o foram anteriormente por
motivo de força maior, o que não ocorre na espécie;

-   Em se tratando de condenação em face da Fazenda
Pública, “(...) 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 da MP n. 2.180-35,  que
acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) percentual de

1 Art. 1.014.  As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a 
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 
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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).

- 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).

- Não conheço da apelação e dou provimento parcial à
remessa necessária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, não conhecer da apelação e dar provimento parcial  à
remessa necessária. 

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta
pelo Município de Jururu,  impugnando sentença proveniente da  Vara Única da
Comarca de Água Branca, que julgou procedente em parte o pedido autoral para
condenar a edilidade ao pagamento do adicional de insalubridade, retroativamente à
data de publicação e vigência da Lei  Municipal  496/2013,  acrescidos de juros e
correção  monetária,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança  proposta  por
Antônio  Perreira  Lima,  Soneide  Eufrânio  Pereira,  Ivanildo  Vila  Nova  Alves,
Claudenice Alves Pereira E Manoel Francisco Dos Santos.

Em sede de apelação o recorrente afirma que o adicional de
insalubridade  era  pago,  porém  não  eram  identificados  separadamente  no
contracheque, estando embutidos em uma única parcela que englobava todas as
quantias a serem pagas, fazendo parecer que não havia recebimento da quantia.
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Aduz que a condenação do Município ao pagamento da verba
indenizatória importa em enriquecimento sem causa dos recorridos, uma vez que tal
obrigação  foi  adimplida  no  momento  do  pagamento  das  suas  remunerações
mensais.

Assevera que com o pagamento da remuneração mensal se
desobrigou das responsabilidades, haja vista o adimplemento total da obrigação.

Requer,  ao  final,  o  acolhimento  da  preliminar  da
tempestividade  recursal  e,  no  mérito,  a  reforma  da  sentença  para  julgar
improcedente o pedido, ou, caso entenda pela manutenção desta, que reduza o
valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls.187/193.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo prosseguimento
da remessa, sem manifestação meritória, fl. 199.

É o relatório.

VOTO -  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior - Relator

Não conheço da apelação e dou provimento parcial à remessa
necessária.

Pois bem. O Município interpôs recurso de apelação atacando
a sentença singular ao argumento de que a condenação ao pagamento de adicional
de insalubridade consistiria em enriquecimento indevido dos recorridos, bem como
grave  prejuízo  à  edilidade,  porquanto,  referidas  verbas  teriam  sido  pagas
adequadamente,  mês  a  mês,  em  parcela  única,  na  remuneração  mensal  dos
servidores  em  referência,  porém,  não  aparecem  especificadas  em  seus
contracheques, o que passa a equivocada impressão de que tais obrigações não
estão sendo adimplidas pelo Município.

Entretanto, da análise dos autos denota-se que no decorrer de
toda a instrução processual a edilidade não trouxe à tona a tese que ora pretende
defender,  concluindo-se se  tratar  de  argumento  diverso  daqueles  apreciados na
sentença de fls. 166/169. 

Destarte, imperioso destacar, que a apreciação de matéria, por
esta Corte, que não foi objeto de análise pelo Juízo  a quo, implicaria em indevida
supressão  de  instância,  violando  frontalmente  o  princípio  do  duplo  grau  de
jurisdição. 
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 Nesse  contexto,  nos  termos  do  art.  1.014  do  CPC2,  as
alegações apresentadas somente em sede recursal não devem ser conhecidas, a
menos que reste comprovado que não o foram anteriormente por motivo de força
maior, o que não ocorre na espécie.

Portanto, não conheço do recurso apelatório.

DA REMESSA NECESSÁRIA

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma. Isso
porque 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.

Observe-se,  ainda,  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

2 Art. 1.014.  As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a 
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 
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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 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.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do
INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve
aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que 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
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efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,
devendo ser observado como índice o IPCA-E.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO  E  DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO, tão somente para reformar
a aplicação de juros e correção monetária  na condenação imposta  na sentença
reexaminada, devendo-se observar a incidência de juros da seguinte forma: a)
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; b) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei
nº  11.960/2009  até  25/03/2015;  e  c)  percentual  de  0,5%  ao  mês  a  partir  de
25/03/2015. Com relação à correção monetária, deve-se fazer incidir o INPC até a
entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a
respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê a aplicação
dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, até o
dia  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 a partir de então o IPCA-E.

É o voto.

João Pessoa, 17 abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

                                                                          AP E RN Nº 0001005-39.2012.815.0941_11
       6


	ACÓRDÃO

