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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
EXCESSO  COMPROVADO.  TERMO  INICIAL  DOS
JUROS  DE  MORA.  CITAÇÃO  DO  PROCESSO  DE
CONHECIMENTO.  DIES  A  QUO  DOS  JUROS
MORATÓRIOS  REFERENTES  AOS  HONORÁRIOS.
CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE EXECUTÓRIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, os
juros de mora incidem a partir da citação, com índices
previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-
se as suas alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032339-49.2011.815.2001 1



pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009).

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende legítima  a
inclusão de juros de mora na condenação em honorários,
sendo o termo inicial a data da citação do executado no
processo de execução.

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  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Teogeni
Soares  Madruga  contra  sentença  prolatada  nos  autos  dos  Embargos  à
Execução opostos  pelo  Estado da  Paraíba em face da  execução de  título
judicial.

O julgador primevo (fls.  28/29) acolheu os embargos e
determinou que: a) os juros de mora no principal incidam a partir da citação
no  processo  de  conhecimento  e  b)  os  juros  de  mora  referentes  aos
honorários advocatícios incidam a partir da citação na fase de execução.

Por  fim,  o  magistrado  condenou  a  embargada  em
honorários sucumbenciais na ordem de 5% sobre o valor apurado no feito.

Em suas razões recursais (fls. 30/36), pugna o recorrente
pela  reforma do  decisum  ao  argumento  de  que  os  cálculos  apresentados
foram elaborados de acordo com a decisão proferida nos autos da Ação de
Cobrança.
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Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 38/39).

Cota ministerial sem manifestação meritória (fls. 45/47).

É o relatório.

V O T O  

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado

O  ponto  controvertido  do  presente  recurso
voluntário,  cinge-se  ao termo inicial  dos  juros  de  mora,  tanto  sobre a
condenação  no  processo  de  conhecimento,  quanto  incidentes  sobre  os
honorários advocatícios.

Como  cediço,  nas  condenações  envolvendo  a
Fazenda  Pública,  os  juros  de  mora  incidem a  partir  da  citação,  com
índices previstos no art.  1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas
alterações  pela  MP  2.180-35,  de  24.08.2001  e  pela  Lei  n.  11.960,  de
30.6.2009). 

No  tocante  aos  juros  moratórios  relativos  à  verba
honorária,  insta  frisar  que  a  jurisprudência  majoritária  do  Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que é legítima tal inclusão.
Nesse caso, o termo inicial dos juros moratórios deve incidir a partir da
citação do devedor na fase executória.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUPOSTA

OFENSA AO ART.  535 DO CPC.  INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  INOVAÇÃO  RECURSAL EM
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDENAÇÃO

EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUROS  DE  MORA.

TERMO INICIAL. 1. A suposta omissão do Tribunal de origem

foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o seu

não  enfrentamento  não  configura  omissão,  posto  que  não

arguida no momento oportuno pela parte, não sendo possível

inovação nas razões dos embargos de declaração. 2. A pretensão

de ver analisados argumentos trazidos somente com a oposição

de  embargos  de  declaração  configura  ausência  de

prequestionamento,  incidindo  o  óbice  da  Súmula  211/STJ

(Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito

da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo

tribunal a quo). 3. A jurisprudência majoritária do STJ possui

entendimento de que é legítima a inclusão de juros de mora

na condenação em honorários. Nesse caso, o termo inicial dos

juros  moratórios  referentes  aos  honorários  advocatícios  é  a

data  da  citação  do  executado  no  processo  de  execução.  4.

Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº

1.574.341/RJ  (2015/0315413-1),  1ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Mauro

Campbell Marques. j. 01.02.2016, DJe 17.02.2016).

Feito este registro, não merece reparo a decisão que
acolheu os embargos para determinar que “os juros de mora do principal
incida  a  partir  da  citação  no  processo  de  conhecimento,  e  os  juros  de  mora
referente aos honorários advocatícios a partir da citação na fase de execução, ao
tempo que se condena a embargada em honorários sucumbenciais na ordem de
5% (cinco por cento) sobre o valor apurado neste feito.”

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO
AO RECURSO APELATÓRIO.

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de
2018,  o Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Participaram do
julgamento, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Relator (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes),
o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para substituir  o
Exmo.  Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Des. Saulo Henriques
de Sá  e  Benevides.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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