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EMENTA:  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXECUÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
PERCENTUAL  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  INCIDENTES  SOBRE  O
CRÉDITO EXECUTADO. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97,
COM  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  11.960/2009.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  DECISÃO  CONTRÁRIA  AO
ENTENDIMENTO  ADOTADO  NO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO
JULGAMENTO DO RESP 1.495.146/MG. RECURSO REPETITIVO. ART. 932,
V, B, CPC. PROVIMENTO.

“Juros  de  mora:  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97  (com  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial  de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.” (STJ, REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).

              Vistos.

O Município  de  João  Pessoa  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª. Vara de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, f.
129/131, nos autos dos Embargos à Execução propostos por ele em desfavor da
Empresa Paraibana de Turismo S.A. - PBTUR, em que foi julgado improcedente
o pedido, ao fundamento de que, ante o fato de Ação de Execução Fiscal, da qual se
originaram os honorários advocatícios executados pela Apelada, haver sido proposta
em 29 de julho de 2005, aplica-se o disposto na redação original da Lei n. 9.494/97,
na Lei n. 4.414/64 e no art. 406, do Código Civil, de modo que a incidência da taxa
dos juros de mora, sobre o valor executado, deve se dar no percentual de 1% (um
por cento) ao mês.

Em suas razões recursais, f. 133/136, o Apelante argumentou que as regras
previstas na Lei n.  11.960/2009 dispõem de natureza processual, devendo haver a
aplicação  destes  a  todos  os  processos  em  trâmite,  razão  pela  qual  o  crédito
executado  pela  Apelada  deve  ser  acrescido  de  juros  moratórios  no  percentual
aplicado à caderneta de poupança, nos termos da atual redação do art. 1º.-F, da Lei
n. 9.494/97, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para
que o pedido deduzido nos Embargos seja julgado procedente.

Contrarrazoando, f.  139/140, a Apelada alegou que o percentual de juros



moratórios incidente sobre o crédito executado é de 1% (um por cento), tal como
restou decidido na Sentença, pugnando pelo desprovimento do Apelo. 

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o Apelante isento de custas, nos termos do art. 29,
da  Lei  Estadual  n.  5.672/921.pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade previstos no CPC/73, conforme Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ2, dele conheço.

A  controvérsia  a  ser  dirimida  nos  autos  se  cinge  em  saber  qual  o
percentual,  a  título  de  juros  moratórios,  deve  ser  acrescido  ao  valor  do  crédito
executado pela Empresa Paraibana de Turismo S.A. - PBTUR, a ser adimplido pelo
Município  de  João  Pessoa,  em  razão  dos  honorários  advocatícios  fixados  na
Sentença em que foi extinta a Execução Fiscal promovida pelo Ente Municipal em
desfavor da Sociedade de Economia Mista Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG3,
sob o rito  repetitivo adotou o entendimento de que se aplica o art.  1º-F da Lei
9.494/97,  com redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  às  condenações  impostas  à
Fazenda Pública quanto à incidência de juros de mora com base no índice oficial de
remuneração  da  caderneta  de  poupança,  excepcionados  os  créditos  advindos  de
relação  jurídico-tributária,  sem  qualquer  mitigação  ou  modulação  temporal  do
referido entendimento, de modo que deve ser aplicado às lides cujo julgamento está
em curso.

Posto isso, conhecida o Apelo e considerando que a Sentença é contrária
ao Acórdão proferido pelo Superior Tribunal  de Justiça,  no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG, conforme previsto arrimado no
art.  932,  V,  b,  do  CPC4,  dou  provimento  à  Apelação  para,  reformando  a
Sentença, ordenar que sobre o valor do crédito executado haja a incidência de
juros de mora com base  no índice  oficial  de remuneração da caderneta  de
poupança,  nos  termos  da  atual  redação  do  art.  1º.-F,  da  Lei  n.  9.494/97,
condenando a Apelada  a pagar honorários advocatícios, em percentual a ser
arbitrado,  pelo  Juízo  de  1º.  Grau,  sobre  o  valor  atualizado  do  proveito

1 Lei Estadual n. 5.672/92, Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de
custas, mais fica obrigada a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.

2 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: 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.

3 STJ,  REsp 1495146/MG, Rel.  Ministro Mauro Campbell  Marques,  Primeira  Seção,  julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018.

4 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar
provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (…) b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (…).



econômico auferido pelo Apelante, após cumpridas as exigências dispostas nos
§§ 3º, 4º e 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


