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EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TÍTULO  JUDICIAL. 
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  JUROS  MORATÓRIOS. 
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DA DATA 
EM QUE AS VERBAS LABORAIS  DEVERIAM TER SIDO 
PAGAS.  PROVIMENTO.

Nos termos do art. 405, do CC,  contam-se os juros de mora 
desde a citação. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Município de 
Alagoinha contra a sentença (fls. 19/23) que julgou parcialmente procedentes os 
embargos à execução por ele interpostos, mantendo como termo inicial dos juros 
moratórios a data  em que cada prestação salarial  deveria ter  sido solvida,  por 
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tratar-se de verba de natureza alimentar.

Em  razão  da  procedência  parcial  do  pedido,  condenou  o 
embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da execução. 

Nas  razões  da  apelação,  fls.  26/30,  a  edilidade  alega  o 
equívoco de tal posicionamento, aduzindo que o art. 219 do CPC e art. 5° da lei 
11.960/2009, deixa claro que o termo inicial dos juros de mora conta a partir da 
citação válida do devedor.

Afirma ainda que a condenação em honorários advocatícios é 
totalmente  injusta,  uma  vez  que  houve  sucumbência  recíproca,  e  que  os 
honorários devem ser no mínimo compensados. 

Pugna,  para  que  seja  fixado  o  termo  inicial  dos  juros 
moratórios a partir da citação e, em caso de manutenção da sentença fustigada, 
seja  reconhecida  a  sucumbência  recíproca,  posto  que o  pedido  de  redução  do 
percentual  de juros  fora  acolhido pela  Magistrada  a  quo,  somente decaindo da 
pretensão  ora  reclamada;  e  que  os  honorários  sejam  calculados  sobre  o  valor 
atribuído aos embargos e não à execução (fls. 26/30).

Contrarrazões pelo provimento da apelação (fls. 34/35).

A Procuradoria de Justiça, fls. 41/42, não ofertou parecer de 
mérito.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora

Joana  Macena  Maia propôs  ação  ordinária  de  cobrança 
contra  o  Município  de  Alagoinha,  objetivando  o  recebimento  dos  salários  dos 
meses trabalhados nos anos de 2000 e 2004  mais décimos terceiros.

Após  regular  tramitação  do  feito,  a  Exma.  Juíza  julgou 
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procedente o pedido, condenando a edilidade ao pagamento das verbas cobradas 
na peça vestibular  e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte) por cento 
sobre a condenação (fls. 23/25 dos autos em anexo).

Com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  os  autos  foram 
encaminhados para a contadoria judicial, que quantificou o débito em R$ 9.643,12 
(nove mil seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos) .

Intimada,  a  promovente  requereu  a  execução  do  julgado, 
anexando memória discriminada de cálculo nos moldes do formulado em juízo.

Devidamente  citado,  o  Município  ofereceu  embargos, 
alegando excesso de execução, derivado da errônea incidência de juros de mora a 
contar de quando  deveriam ter sido solvidas as parcelas laborais e da fixação de 
percentual acima do legalmente previsto.

Houve impugnação, tendo a Magistrada julgado procedente 
em parte os embargos, reduzindo o percentual dos juros de 1% para 0,5% ao mês, 
condenando,  ainda,  o embargante,  ao  pagamento de honorários arbitrados em 
10% sobre o valor da execução (fls. 19/23).

Irresignada,  a  edilidade  interpôs  o  presente  recurso 
apelatório, objetivando a reforma da sentença, com a fixação do marco inicial dos 
juros  moratórios  como  sendo  a  data  da  citação,  ou,  alternativamente,  o 
reconhecimento  da  sucumbência  recíproca,  com honorários  calculados  sobre  o 
valor atribuído aos embargos (fls. 26/29).

De início, registre-se que não houve no julgado proferido em 
sede de ação de cobrança qualquer manifestação acerca do percentual ou termo 
inicial dos juros de mora.

Pois  bem,  diversamente  das  memórias  de  cálculo 
apresentadas pela contadoria judicial e pela apelada, que fizeram incidir os juros 
moratórios a partir da data em que as verbas laborais deveriam ter sido solvidas 
(fls. 27/29 dos autos em apenso), aqueles devem fluir a contar do ato citatório, nos 
exatos termos dos arts. 395 e 405 do Novo Código Civil. Verbis:

“Art. 395 - Responde o devedor pelos prejuízos a que a sua  
mora  der  causa,  mais  juros,  atualização  dos  valores  
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monetários  segundo  índices  oficiais  regulamente  
estabelecidos e honorários do advogado”

“Art.  405  -  Contam-se  os  juros  de  mora  desde  a  citação  
inicial”.

Adstrito ao tema, proclama a jurisprudência:

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  CRISTIANO 
OTONI.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. ARTIGO 333, II, 
DO CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL.  ATUALIZAÇÃO  DE 
VALORES.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMATIO  IN 
PEJUS.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL. CITAÇÃO. 
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  (…)  Não 
havendo dúvida sobre o vínculo funcional e a prestação  de 
serviços,  o  pagamento das verbas  remuneratórias  constitui 
obrigação  do  Município,  sob  pena  de  configurar 
enriquecimento ilícito do ente público. A condenação deve 
ser  corrigida  monetariamente  nos  termos  da  tabela  da 
Corregedoria a contar da época em que o pagamento de cada 
parcela  deveria  ter  sido  efetuado,  acrescida  de  juros 
moratórios "equivalentes aos índices oficiais de remuneração 
básica  e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança",  nos 
termos do art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada 
pela Lei Federal n. 11.960/09, eis que reconhecido pelo STJ, 
por ocasião do julgamento do RESP 1.270.439/PR, submetido 
à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a declaração de 
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da 
Lei Federal n. 11.960/09, pelo Pretório Excelso. No entanto, se 
a atualização dos valores foi aplicada  de forma diversa e se 
não houve recurso da parte autora, não pode haver alteração 
de ofício, pena  de reformatio  in pejus1.. Os  juros  de  mora 
devem incidir a partir da citação, de acordo com o disposto 
no artigo 405 do Código Civil. (TJMG; RN 1.0183.13.010840-
4/001;  Rel.  Des.  Versiani  Penna;  Julg.  29/05/2014;  DJEMG  
09/06/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. SENTENÇA 
DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA RÉ. 
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PRELIMINARES.  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR 
ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. (…)  Juros 
de  mora.  Fixação  do  termo  inicial.  Incidência  desde  a 
citação  (CPC,  art.  219). Tese  acolhida,  no  tema.  Recurso 
conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 2013.084371-6;  
Joinville; Quinta Câmara  de Direito Comercial; Relª Desª Soraya  
Nunes Lins; Julg. 05/06/2014; DJSC 11/06/2014; Pág. 247) 

Por  tais  razões,  constatado  o  excesso  de  execução,  DOU 
PROVIMENTO  AO  APELO,  para,  reformando  a  sentença  guerreada,  julgar 
procedentes  os  embargos  à  execução  opostos  pelo  Município  de  Alagoinha, 
fixando o termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da sua citação 
válida.

Outrossim,  condeno  a  exequente  ao  pagamento  de  verba 
honorária na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais), cuja cobrança deverá observar 
os termos do art. 12, da lei 1.060/50.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 51, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  16 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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