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18/12/2012

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 795.809 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CELSO PEREIRA GOULART
: FELIPE CARLOS SCHWINGEL

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS
DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido
entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se
realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da
CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto
para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício
seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela
relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes:
RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02;
RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de
07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º
Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o
Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).
2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil,
conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as
corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral,
aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência,
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prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis
de todo e qualquer julgamento.
3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a
existência de repercussão geral da presente questão constitucional e
ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema.
Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis:
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
4. Consectariamente, não incide juros de mora no período
compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo
pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo
100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo
declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para
cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho
de definitividade.
5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM
AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO
JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução
constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do
título executivo. 2.Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição
dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles
arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e
cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando,
expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento,
não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório
complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental
improvido.
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6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do
recurso extraordinário e dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
agravo regimental a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe
provimento para excluir a incidência de juros moratórios, nos termos do
voto Relator.
Brasília, 18 de dezembro de 2012.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 795.809 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CELSO PEREIRA GOULART
: FELIPE CARLOS SCHWINGEL
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental interposto pela UNIÃO, em face da decisão proferida pelo
eminente Ministro Eros Grau, que negou seguimento ao agravo de
instrumento, nos seguintes termos:
Agravo de instrumento contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
2. Deixo de apreciar a existência da repercussão geral, vez
que o art. 323, § 1º, do RISTF dispõe que "[t]al procedimento
não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja
repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou
quando impugnar decisão contrária a súmula ou a
jurisprudência dominante, casos em que se presume a
existência de repercussão geral.
3. O Supremo, ao julgar caso análogo ao presente, fixou o
seguinte entendimento:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não obstante a
jurisprudência pacífica desta Corte ser no sentido de que, não
havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros
moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo
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pagamento do precatório, transitou em julgado a sentença,
proferida no processo de conhecimento, que estipulou a
incidência de juros moratórios até o depósito da integralidade
da dívida . II - Agravo regimental a que se nega provimento.
[RE n. 504.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJ de 19.12.07]. [Grifei].
Nego seguimento ao recurso com fundamento no disposto
no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Em suas razões, aduz a agravante que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que não cabe o
pagamento de juros de mora compreendido entre a sua expedição e o seu
pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte. Sustenta,
ainda, que a incidência de juros se daria tão somente quando do atraso do
pagamento, ou seja, do inadimplemento.
Por fim, aduz que a exclusão dos juros de mora – exclusivamente durante
o período compreendido entre a expedição do precatório e o final do exercício
seguinte – não ofende a coisa julgada, bastando para tanto a análise interpretação
da decisão judicial.
É o relatório.
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AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 795.809 RIO GRANDE DO SUL
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Assiste razão à
agravante.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não
serem devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data
de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no
prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF) . Assim,
somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o
pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte,
poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos,
como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03).
À guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: RE n. 305.186,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n.
393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de
06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª
Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro
Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04, os dois últimos ementados nos
seguintes termos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO.
JUROS DE MORA. Esta Corte decidiu que não cabem juros de
mora no período compreendido entre a expedição do precatório
e seu efetivo pagamento, conforme o disposto no art. 100, § 1º,
da Constituição federal (redação anterior à EC 30/2000). Agravo
regimental a que se nega provimento.
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA.
PAGAMENTO EM DESACORDO COM ARTIGO 100, § 1º, DA
CB/88. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no
sentido de que não são devidos os juros moratórios no período
entre a data de expedição do precatório e a do efetivo
pagamento,
se
realizado
no
prazo
estipulado
constitucionalmente. Precedentes.
2. No caso dos autos o pagamento se deu após o prazo
constitucional. Findo o prazo constitucional para a liquidação
do precatório, os juros de mora voltam a correr. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifei)

Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte
reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão
constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o
tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17:
Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos.

No caso sub judice, o Tribunal de origem ao proferir o acórdão
recorrido divergiu do entendimento desta Corte, porquanto concluiu que
a quitação do precatório após o prazo constitucional estipulado no artigo
100, § 1º, da Constituição Federal, importa na incidência de juros de
mora de forma retroativa à data da expedição do precatório, e não a
partir do fim do exercício orçamentário em que deveria ter sido pago.
Fixada essa orientação, a controvérsia dos autos cinge-se em saber se
a decisão judicial proferida em processo de conhecimento, com trânsito
em julgado, pode ser alterada no momento de sua execução para
determinar o pagamento dos juros moratórios do precatório nos moldes
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do que fora sumulado por esta Suprema Corte, por ofensa a
intangibilidade da coisa julgada.
O Sistema processual adotado pelo código de processo civil,
conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as
corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral,
aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência,
prestigia a isonomia e a segurança jurídica, cláusulas pétreas inafastáveis
de todo e qualquer julgamento.
Consectariamente, não incide juros de mora no período
compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo
pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo
100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo
declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para
cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho
de definitividade.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao agravo regimental, a fim de
conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para excluir a
incidência de juros moratórios relativos ao período de que trata o artigo
100, § 1º, da Constituição Federal.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 795.809
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : CELSO PEREIRA GOULART
ADV.(A/S) : FELIPE CARLOS SCHWINGEL
Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental a fim de
conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para
excluir a incidência de juros moratórios, nos termos do voto do
Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 1ª
Turma, 18.12.2012.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Rosa Weber.
Compareceu a Senhora Ministra Cármen Lúcia para julgar processos a
ela vinculados.
Subprocuradora-Geral
Marques.

da

República,

Dra.

Cláudia

Sampaio

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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