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ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piancó
JUIZ (a) : Mayuce Santos Macedo

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  PARA  RECORRER.
INTEMPESTIVIDADE  CONFIGURADA.  RECURSO
NÃO CONHECIDO.

- É intempestiva a Apelação interposta após o prazo
legal  estabelecido  no  art.  1.003,  §5º  c/c  art.  219,
ambos do Código de Processo Civil/15.

- O prazo para recorrer da Sentença nos autos será
contabilizado em dias úteis, bem como em dobro, eis
que o  Recurso foi  interposto  por  Fazenda Pública
Municipal.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  PROGRAMA
DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE  DA
ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ. ADESÃO DO ENTE
MUNICIPAL.  LEI  Nº  1.125/2013.  CRIAÇÃO  DE
PRÊMIO  A  SER  CONCEDIDO  AOS
TRABALHADORES  QUE  LABORAM  NAS
EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADAS
NO  CITADO  PROGRAMA.  ÔNUS  PROBATÓRIO
DA EDILIDADE.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO  PAGAMENTO. JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  RETIFICAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  PELO  ÍNDICE  DA
CADERNETA  DE  POUPANÇA  ATÉ  25/03/2015,
DATA  DA  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE,
PELO STF, DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM
A  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
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APLICAÇÃO  DO  IPCA-E  NO  PERÍODO
POSTERIOR.  JUROS  DE MORA.  DECLARAÇÃO
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  QUE  ATINGIU
SOMENTE  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS.
UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  CADERNETA  DE
POUPANÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA NECESSÁRIA.

- Caberia ao Insurreto, na forma do art. 373, II, do CPC,
apresentar  provas  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do
Autor/Apelado, ou seja, demonstrar, documentalmente,
que pagou as verbas reconhecidas na Sentença.

-  A correção monetária  e  os  juros  de mora,  como
consectários  legais  da  condenação  principal,
possuem natureza  de  ordem pública  e  podem ser
analisados de ofício, o que afasta suposta violação
do princípio do non “reformatio in pejus”. Por força da
declaração de inconstitucionalidade do art.  1º-F, da
Lei  nº  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09,  a  correção  monetária  há  de  ser
computada  desde  que  cada  parcela  passou  a  ser
devida,  utilizando-se  como  indexador  o  índice  da
caderneta  de  poupança  até  25/03/2015,  data  da
modulação dos efeitos, momento em que incidirá o
IPCA-E. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NÃO CONHECER a Apelação Cível e PROVER, EM
PARTE, a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 118.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de  Apelação  Cível,  esta

interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ  contra  a  Sentença  de  fls.  76/78v

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca daquele Município que, nos autos

da  Ação  de  Cobrança  movida  por  FIRMINA  ALVES  MAMEDE,  julgou

procedente o pedido para determinar o pagamento das verbas relacionadas

aos meses de setembro a dezembro de 2013, bem como todos os meses de

2014, mais o mês de janeiro de 2015.

Em suas razões, o Apelante pugnou pela reforma da Sentença,

suscitando preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para enfrentar
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a  matéria  e  a  nulidade  da  Decisão  recorrida  por  falta  de  fundamentação

probatória. No mérito, rebateu a pretensão da parte Apelada querer receber as

verbas do PMAQ, argumentando que ela não produziu a prova de que não as

recebeu. Por fim, requereu a fixação dos honorários advocatícios à luz do art.

85,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  com  a  dedução  dos  descontos

previdenciários no caso de manutenção da procedência do pedido (fls. 81/91). 

Devidamente  intimada,  a  Apelada  ofereceu  Contrarrazões,

aventando, em preliminar, a intempestividade da Apelação Cível interposta pelo

Município de Piancó. No mérito,  pugna pelo desprovimento do Recurso (fls.

96/98)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls. 105/112).

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

A Autora,  em sede de Contrarrazões ao Recurso Apelatório,

suscitou a preliminar de intempestividade. 

Assiste razão à Recorrida.

Verifica-se, ao compulsar os autos, que o Município de Piancó

foi intimado da Sentença em 18.05.2017 (quinta-feira), conforme documento de

fl. 80, termo a quo da contagem do prazo para interposição do Recurso.

É  cediço  que  o  lapso  temporal  para  o  manejo  do  Recurso

Apelatório, para a Fazenda Pública, conta-se em dobro. Portanto, seriam trinta

dias úteis para a interposição da respectiva peça de insurreição,  consoante

inteligência dos arts. 183, 219 e 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil

vigente.
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Destarte,  considerando  que  o  termo  a  quo do  prazo  para

recorrer  teve  início  em 19.05.2017,  tem-se que  o  Recurso deveria  ter  sido

interposto até o dia 05.07.2017 (quarta-feira). 

Todavia,  só ocorreu em 17.07.2017,  conforme carimbo de fl.

81, ou seja, após a expiração do lapso temporal.

Ademais,  mesmo  se  atentando  para  os  dias  feriados  e/ou

facultativos insertos no Ato da Presidência de nº 11/2017, quais sejam, 15, 16 e

23 de junho, assim como o feriado municipal da padroeira de Piancó, 13 de

junho, o Apelo excedeu o prazo legal, não se credenciando ao conhecimento. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO.  PRAZO  AFERIDO  COM  BASE  NO
CPC/73.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. - O prazo para interposição do recurso
apelatório é de 15 (quinze) dias, e a inobservância desse
limite  legal  implica  no  reconhecimento  da
intempestividade recursal,  o  obsta  o seu conhecimento
(TJPB, AC nº 0124492-23.2012.815.0011, Rel. Des. José
Ricardo Porto, J.30/01/2017).

Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade e, por

conseguinte, Não Conheço o Recurso Apelatório.

REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, vale ressaltar que desde a entrada em vigor da

Súmula nº 490 do STJ, não se aplicava às Sentenças ilíquidas a dispensa de

Reexame Necessário.

Outrossim,  por  ocasião  da  publicação  do  novo  Código  de

Processo Civil, restou disciplinado que não se sujeitará à Remessa Necessária

a Sentença cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de

valor  certo  e  líquido  inferior  a  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os

Municípios.
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Art.  496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,  não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo
tribunal, a sentença: 

3o Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  quando  a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for
de valor certo e líquido inferior a: 

III  -  100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios  e  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público. 

Assim  sendo,  no  caso  dos  autos,  ainda  que  determinado  o

período sobre o qual incidirão os cálculos das verbas, a Sentença carecerá de

liquidação,  motivo  pelo  qual,  torno  sem  efeito  a  determinação  exarada  na

Decisão Recorrida para, “ex officio”, conhecer a Remessa Necessária.

Discute-se  neste  feito  a  condenação  da  Edilidade  ao

pagamento  de  incentivo  financeiro  referente  ao  Programa  de  Melhoria  de

Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, em conformidade com a Lei

Municipal nº 1.125/2013 e a Portaria nº 1.654/20 do Adicional por Tempo de

Serviço. 

Nessa senda, depreende-se dos autos que o Ente Municipal

aderiu,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  ao  Programa  Nacional  de

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), o qual

estabelece o repasse de recurso federal, na forma de blocos de financiamento,

com o respectivo monitoramento e controle, objetivando o incentivo ao referido

programa. 

Em seguida, fora aprovada a Lei Municipal nº 1.125/2013, com

sanção em 20/09/2013, criando no Município de Piancó o prêmio PMAQ-AB,

devido aos trabalhadores que prestam serviços nas Equipes de Atenção Básica

contratualizadas no PMAQ e dá outras providências. 

Ocorre  que  os  valores  referentes  ao  Prêmio  do  PMAQ-AB

serão repassados aos servidores anualmente e em parcela única, com base

nas metas alcançadas e os repasses financeiros realizados pelo Ministério da

Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. 
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Nessa trilha, em que pesem os argumentos do Promovido, o

ônus  da  prova,  “in  casu”,  compete  a  quem tem condições  de  contrariar  o

alegado na peça vestibular, ou seja, à Edilidade, que é a única que pode provar

a efetiva quitação das parcelas requeridas, ante a hipossuficiência do Autor

para apresentar tais elementos. 

Forçoso ressaltar que, inobstante tenha colacionado as fichas

financeiras de fls. 70/73, verifica-se que não correspondem ao período no qual

foi condenado. 

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a condenação do

Município ao pagamento do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade

da Atenção Básica em favor do servidor referente ao período reclamado na inicial,

devendo incidir sobre o pagamento eventuais descontos previstos em lei. 

No que diz respeito aos juros e correção monetárias, o STF

declarou  a  inconstitucionalidade  da  aplicação  dos  índices  de  caderneta  de

poupança para a correção monetária, no julgamento das ADINS 4.357/DF e

4.425/DF6, modulando os efeitos dessa Decisão para 25 de março de 2015, de

modo que, no caso presente, deverão as verbas serem corrigidas da vigência

da Lei nº 11.960/09 até a referida data, pelo índice oficial de remuneração da

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e, a partir

do dia 25/03/2015, pelo IPCA-E, que vem sendo usado naqueles julgados do

STF. 

A declaração de inconstitucionalidade da redação atual do art.

1º-F  atingiu,  quanto  aos  juros  de  mora,  apenas  as  dívidas  de  natureza

tributária, mantendo-se em relação a créditos salariais. Na hipótese vertente, o

marco  inicial  dos  juros  (citação)  ocorreu  após  a  promulgação  da  Lei  nº

11.960/09, razão pela qual incidirão os índices de caderneta de poupança. 

Por tais motivos, NÃO CONHEÇO a Apelação Cível e PROVEJO,

EM PARTE, a Remessa Necessária, para reformar a Sentença apenas quanto

aos juros de mora e a correção monetária, adequando-os aos termos acima

delineados.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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