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SÚMULA N. 311

Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 

pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Precedentes:

AgRg no Ag 303.286-SP (2ª T, 28.08.2001 – DJ 08.10.2001)

REsp  121.509-SP (1ª T, 09.12.1997 – DJ 16.03.1998)

REsp  125.215-SP (2ª T, 02.09.1999 – DJ 18.10.1999)

REsp  141.161-SP (2ª T, 17.04.2001 – DJ 11.06.2001)

REsp  493.612-MS (2ª T, 27.05.2003 – DJ 23.06.2003)

RMS  11.606-SP (2ª T, 22.08.2000 – DJ 12.08.2002)

RMS  12.059-RS (2ª T, 05.11.2002 – DJ 09.12.2002)

RMS  14.940-RJ (1ª T, 10.09.2002 – DJ 25.11.2002)

 

Primeira Seção, em 11.05.2005

DJ 23.05.2005, p. 371





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 303.286-SP 
(2000/0038521-2)

Relator: Ministro Paulo Medina

Agravante: Aida de Aguiar Barbosa e outros

Advogado: Dilmar Derito

Agravado: Município de Santos

Procurador: Rosana Cristina Giacomini e outros

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Agravo. 
Fundamento da decisão agravada não acoimado. Aplicação da 
Súmula n. 182-STJ. Precatório complementar. Ato administrativo do 
Presidente do Tribunal de Justiça. Inexistência de causa suscetível de 
apreciação na via dos recursos extremos.

A petição do agravo regimental deve acoimar, especifi camente, 
os fundamentos da decisão agravada, consoante preceitua a Súmula 
n. 182-STJ.

Segundo a iterativa jurisprudência desta Colenda Corte e do 
Supremo Tribunal Federal, o ato administrativo de Presidente do 
Tribunal de Justiça, no processamento de precatório complementar, 
não se constitui em causa suscetível de apreciação por meio dos 
recursos extremos.

Precedentes. (REsp n. 168.616-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
in DJ 09.10.2000).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do 

Sr. Ministro-Relator. As Sras. Ministras Eliana Calmon e Laurita Vaz votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Franciulli Netto.
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Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins.

Brasília (DF), 28 de agosto de 2001 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Presidente

Ministro Paulo Medina, Relator

DJ 08.10.2001

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo Medina: Trata-se de agravo regimental interposto 

por Aida de Aguiar Barbosa e outros, visando à reforma de r. decisão proferida 

pela em. Ministra Nancy Andrighi, nos autos do AG n. 303.286-SP, e que 

restou ementada nos seguintes termos, in verbis:

Administrativo. Processamento de precatório. Decisão de caráter 
administrativo. Recurso especial. Inadmissibilidade

A decisão de Presidente de Tribunal, no que concerne à sua atividade no 
processamento de precatório é de caráter administrativo, descoberta de conteúdo 
jurisdicional, não se confi gurando, portanto, em nenhuma “causa” a ser suscetível 
de controle e revisão através dos recursos especial e extraordinário, consoante o 
decidido pelo Excelso Pretório, nos autos da ADIn n. 1.098-1-SP. Agravo a que se 
nega provimento.

Alegam os agravantes terem ficado “sem casa e sem dinheiro para 

adquirir outra residência há 24 anos e, regulamente aprovada a última conta de 

atualização do crédito remanescente, ante a concordância de ambas as partes, 

isto em julho de 1995, e no valor de R$ 145.891,76, houve por bem o honrado 

Presidente do TJSP, em desaprová-la, fazendo-a substituir pela formulada por 

seu Depre. 2.3, em 02 98, e igual ao valor de R$ 32.361,90, mandando para o 

espaço, assim, a Lei - art. 575, II, do CPC - o ADIn n. 1.098.1-STF, e a correta 

interpretação inserida na Jurisprudência desse eg. STF”.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo Medina (Relator): Compulsando os autos, verifi co 

não terem os agravantes infi rmado o fundamento da r. decisão hostilizada, 
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qual seja: o caráter administrativo da atividade do Presidente do Tribunal 

de Justiça, no processamento de precatório complementar - porquanto se 

restringiram a relatar fatos. Destarte, aplicável à hipótese a Súmula n. 182-

STJ.

Ademais, é assente a jurisprudência desta Colenda Corte e do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à inexistência de causa, suscetível de revisão na via 

estreita dos recursos extremos, no ato administrativo do Presidente de Tribunal, 

referente ao processamento de precatório complementar.

Sobre a questão, destaco o seguinte julgado:

Processo Civil e Administrativo. Precatório complementar: atualização. Atuação 
do Tribunal de segundo grau: natureza jurídica da atividade.

1. Só o juiz da causa, em atividade jurisdicional, pode expedir precatório 
complementar, atualizando-o devidamente. Trata-se de competência funcional 
e absoluta, causadora de nulidade processual que, por expressa disposição legal, 
pode ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do 
CPC).

2. A atividade do Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, 
mesmo quando referendada pelo Plenário da Corte, é de cunho administrativo, 
podendo sofrer impugnação até mesmo por mandado de segurança.

3. É incabível recurso especial contra decisão administrativa de realização de 
pagamento de precatório, ainda que constituído acórdão em sede de agravo 
regimental.

4. O art. 337, inciso VII do Regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 
atribui competência ao Presidente da Corte para requisitar a complementação 
de depósitos insufi cientes, no prazo de noventa dias, deve ser interpretado em 
consonância com o art. 100, § 2º da CF/1988, conforme ADIn n. 1.098-SP. A sua 
inobservância enseja a apresentação de reclamação ao STF, com o objetivo de 
garantir a autoridade de sua decisão.

5. Hipótese dos autos que se tem configurada a preclusão, porquanto a 
sucessividade anual de complementação e acordo iniciou-se no ano de 1991.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 168.616-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, in DJ 09.10.2000).

Posto isto, nego provimento ao agravo regimental.
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RECURSO ESPECIAL N. 121.509-SP (97.0014220-5)

Relator: Ministro Milton Luiz Pereira

Recorrente: Município de São Paulo

Recorrido: Álvaro Cremonesi

Advogados: Carmen Valéria Annunziato Barban e outros

Riad Gattas Cury

EMENTA

Processual Civil. Execução de sentença. Precatório. Homologação 

de conta e atualização monetária. Atividades do Presidente do 

Tribunal de Justiça. Constituição Federal, art. 100. CPC, artigos 575 e 

730. ADIN n. 1.098-1-SP. Regimento TJSP.

1. O julgamento da ADIN n. 1.098-1-SP estadeou que, no 

processamento de precatórios, o Presidente do Tribunal exerce 

atividades administrativas, desvestidas de conteúdo jurisdicional e, 

bem por isso, na sua abrangência conceitual, inexistindo “causa”, 

identifi cando-se decisão insuscetível de impugnação na via recursal 

extraordinária. Davante, inafastável que o Recurso Especial, 

igualmente, tem como pressuposto a identifi cação de causa, exalta-se a 

sua inadmissibilidade (art. 105, III, C.F.).

2. Na alcatifa, pois, da ADIN n. 1.098-1-SP, sobreconcentrando-

se que a excelsa Corte fi ncou compreensão de natureza constitucional 

para compor solução à controvérsia, concludente a inadequação do 

exame na via do Recurso Especial.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 

Decide a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no 

julgamento, por unanimidade, não conhecer do recurso, na forma do relatório e 

notas taquigráfi cas constantes dos autos, que fi cam fazendo parte integrante 

do presente julgado. Participaram do julgamento os Senhores Ministros José 
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Delgado, Garcia Vieira e Demócrito Reinaldo. Ausente, justifi cadamente, o 

Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros. Presidiu o julgamento o Senhor 

Ministro Milton Luiz Pereira.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 09 de dezembro de 1997 (data do julgamento).

Ministro Milton Pereira, Presidente e Relator

DJ 16.03.1998

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira: O colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo assentou o seguinte entendimento:

(...) O cálculo elaborado pelo Departamento Técnico de Execução dos 
Precatórios, seja quanto ao critério de atualização, seja quanto à aplicação dos 
índices, não ofende a Lei ou a coisa julgada, nem a decisão proferida na ADIn n. 
1.098-1/600, máxime em face do que dispõe o artigo 337, inciso IV, do Regimento 
Interno e da decisão proferida nos embargos declaratórios (ED-ADIn n. 1.098-1).

Omissis

(...) O cálculo produzido pelo IBGE, autorizado por lei para estabelecer o valor 
real da infl ação desde 1986 até janeiro de 1991 (a Lei n. 7.989/1989 faz expressa 
referência àquela diferença) foi corretamente fi xado.

Especifi camente, quanto ao índice de 70,28% sobre a OTN do mês de janeiro 
de 1989, embora admitido por farta jurisprudência desta Corte, consolidada 
através de julgamento, por expressiva maioria, de Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência (IUJ n. 154.452-2, Rel. Des. Franciulli Netto e n. 153.583-2, Rel. Des. 
Odyr Porto), cujos fundamentos fi cam aqui expressamente adotados, não se pode 
olvidar julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde restou demonstrado 
o acerto da orientação local, baseado, inclusive, em questão de fato vinculada ao 
alcance metodológico usado para a apuração do questionado indexador.

Omissis

Vê-se claramente, qual também, acentua a impetração, que houve supressão 
do cálculo de atualização dos TDAs da variação do IPC referente a janeiro 
de 1989, e não só os artigos 9º e 10 que fundamentaram a edição dos atos 
ministeriais, como estes, batem-se em testilha com o mandamento constitucional 
que faz preservar o valor real das TDAs, e, no caso, ocorreu defl ação nominal 
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desses títulos, ao não lhes adicionar, em seu valor real, os 76,41% (sic) do IPC de 
janeiro/1989 acumulado no exercício, até então, recebendo, nesse período, a 
correção de apenas 3,6%.

Omissis

(...) Se esta é a exegese da Lei n. 7.738/1989, que a torna compatível com o 
artigo 184 da Constituição da República, será, também, em conjunção com a 
Lei n. 7.730/1989, a que melhor compatibiliza as mesmas Leis aos artigos da 
Magna Carta, em razão do princípio geral que rege todas as hipóteses: o da 
justa indenização, ou da indenização mais completa quanto possível, sem que o 
acréscimo importe, à evidência, em excesso de execução.

E mais: o IPC é índice oficial, que mede a inflação passada e serviu como 
indexador do Bônus do Tesouro Nacional (Lei n. 7.777/1989, artigo 5º, parágrafo 
2º); mas o título a partir das Leis n. 8.024/1990 e n. 8.030/1990, passou a servir 
de unidade básica de contenção do processo infl acionário, medindo a variação 
média dos preços durante os trinta dias contados a partir do primeiro dia do 
mês em curso. Portanto, a inflação real continuou a ser dimensionada pelo 
IPC, mediante processo adotado pelo IBGE, com autorização expressa do Poder 
Público.

Omissis

Quanto ao IPC produzido pelo IBGE, de março de 1990 em diante, é pacífi ca a 
sua adoção pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando afi rma:

(...) perdurando o maltrato à moeda do país, decorrente da onda 
infl acionária reinante, é cabível, igualmente, a inclusão do IPC de março a 
maio de 1990, por ser moral, jurídico e justo. Demais a mais, a razão jurídica 
e econômica, inspiradora da jurisprudência mencionada, é a mesma, para as 
variações referentes aos meses subsequentes (...) (Agravos de Instrumento 
n. 24.530-0-SP, n. 24.606-6-SP, n. 24.725-3-SP, n. 25.852-4-SP, in DJU de 
22.09.1992, p. 15.815).

Ainda, em recente julgado, as Turmas que integram a 1ª Seção do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça deixaram assentado que:

Se na vigência dos sucessivos planos econômicos implantados 
pelo Governo continuou a existir a inflação, devem ser aplicados seus 
verdadeiros índices que refl itam a real infl ação do respectivo período e este 
resultado só será alcançado se a indexação for feita pelo IPC e não pelo BTN 
(1ª Turma – REsp n. 34.273).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal 
de Justiça.
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E mais: os títulos judiciais revestidos de garantia de satisfação plena (dívida 
de natureza alimentar, indenização justa ou a mais completa possível) exigem 
composição integral dos prejuízos (pagamento do principal com correção 
monetária pelo índice da infl ação real, juros, honorários de advogado e despesas 
do processo), sem que norma qualquer possa, pena de ofensa aos princípios, 
impor restrições, abstraindo os percentuais do IPC (STJ MS n. 290, 416, 629, 729; 
STJ AI n. 19.717-SP, n. 17.722-SP, n. 17.932-SP, n. 17.743-SP; STJ REsp n. 15.028-SP, 
n. 14.757-SP; TJESP AI n. 149.052-1, n. 155.000-1, n. 167.534-2, n. 172.193-2, n. 
173.583-2, n. 173.646-2, n. 174.377-2, n. 180.658-2; TJESP 2ª TESP., IUJ n. 153.583-2 
e n. 154.457-2; 1º TAC AI n. 470.108-0).

A Taxa Referencial também é de rigorosa aplicação, a partir de 1º.02.1991, 
porque: a) bem ou mal, mal ou bem, substituiu o IPC, como decorre de induvidosa 
interpretação da Lei n. 8.177/1991; b) a partir de sua edição, foi instituído um 
sistema único de atualização de obrigações com cláusula de correção monetária 
(dívidas de valor e outras expressamente previstas na legislação federal), em 
relação ao qual será sempre possível medir a aceleração numérico quantitativa do 
movimento econômico (art. 1º e seus parágrafos), para a verifi cação do acréscimo 
mensal do valor das mais diversas obrigações (PEP-ES n. 4.573/1985, in DOJ-SP de 
30.10.1991, p. 33).

Não houve portanto, ofensa alguma às Leis n. 6.899/1981 e n. 7.730/1989 (art. 
15), posto que a adoção do IPC, de 1º.01.1989 a 31.01.1991, não confl ita com 
qualquer delas, antes bem se ajusta à legislação que cuidou da matéria.

Também o parágrafo 1º do artigo 100 da Lei Maior não sofreu a pretendida 
violação, que se subsume, na alegação da entidade de direito público, no fato de 
se ordenar a cobrança dos débitos apurados no prazo de noventa dias.

Esse débitos, porém, não se referem ao pagamento do principal fi xado nas 
sentenças de conhecimento, mas de quantias correspondentes ao cumprimento 
insufi ciente, insatisfatório ou irregular dos precatórios cujos pagamentos foram 
efetuados neste ou em exercícios fi nanceiros passados, sempre a menor.

A hipótese tem sua regência no artigo 100, caput, da Constituição Federal, que 
previu a abertura de créditos adicionais para a satisfação de pagamentos que 
independem de inclusão no orçamento, como é o caso das complementações 
exigidas da entidade devedora.

Omissis

Tratando-se de requisições de importâncias, em complementação, de 
pagamentos insufi cientes de precatórios judiciais, os cálculos homologados, com 
expressa observância do princípio do contraditório (Constituição da República, 
artigo 5º, inciso LV) e do devido processo legal (CPC, art. 605), não ofendem, antes 
fi cam em harmonia com o artigo 100, caput, parte fi nal, sem qualquer ofensa, 
consequentemente, ao disposto no parágrafo 1º, do mesmo artigo e 37 da Carta 
Magna (fl s. 185-193).
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Malferindo o v. aresto e com apoio no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, 

da Constituição Federal, a Municipalidade interpôs Recurso Especial, alegando 

violação aos artigos 113 e § 2º, 603 e seguintes e 730, do Código de Processo 

Civil, ao convalidar “os atos emanados da Presidência do Tribunal que amparam-

se em artigos do Regimento Interno os quais, ultrapassam, em muito, comandos 

de natureza administrativa, configurando-se verdadeiros mandamentos de 

ordem processual contrários àqueles estabelecidos pela legislação competente 

para tanto” e ao admitir “por parte do Presidente do Tribunal, uma atuação 

judicial, na qualidade típica de juiz da execução (apreciando e homologando 

contas elaboradas pelo seu setor contábil e determinando pagamento no prazo 

de 90 dias)”.

Alega ainda que houve negativa de vigência à Lei do Orçamento n. 

4.320/1964, ao concluir que “a fi xação do prazo de 90 dias para pagamento 

dos precatórios tidos como mal cumpridos, previsto no Assento n. 195, de 

20.06.1990, assimilado pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, confi gura ‘norma supletiva’ à citada Lei Orçamentária n. 4.320/1964, 

que nos seus artigos 40 e 41, I, embora preveja a abertura de suplementação 

ou reforço à dotação orçamentária, não estipula prazo para a tramitação das 

requisições daquelas providências”.

Ressaltou que a conclusão do v. aresto dissentiu da jurisprudência emanada 

da Suprema Corte.

Quanto à inclusão do índice do IPC relativo ao mês de janeiro de 1989 

(70, 28%) disse que este Tribunal deu a melhor interpretação ao art. 9º, I e II da 

Lei n. 7.730/1989, ao aplicar o percentual de 42,72%.

Com relação ao período de março de 1990 a janeiro de 1991, entende 

ser inadmissível o critério adotado pelo v. aresto, já que, de acordo com a 

Medida Provisória n. 154/1990, transformada na Lei n. 8.030/1990, o IPC foi 

substituído pelo BTN.

Afi nal pediu:

(...) seja conhecido e provido, para ser tornado sem efeito os procedimentos 
adotados com base em dispositivos regimentais, confl itantes com dispositivos 
de índole federal, notadamente do prazo assinalado de 90 dias para pagamento 
dos precatórios tidos como insufi cientemente cumpridos e adoção do percentual 
de 42,72% para o mês de jan/1989, a par da exclusão dos índices do IPC de 
março/1990 a janeiro/1991. (fl . 220).
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Também foi interposto Recurso Extraordinário (art. 102, III, a, C.F.), 
admitido na origem.

Ao contra-arrazoar, o Recorrido enfatizou que a questão já foi discutida e 
decida no julgamento do Agravo Regimental de fl . 79 e que esta decisão passou 
pelo crivo deste Tribunal. Aduz que, quanto ao percentual do IPC para janeiro 
de 1989, não houve nenhuma manifestação anterior pela Municipalidade. 
Afi rma que, “tratando-se de recurso que contraria a coisa julgada, vem em 
sentido oposto à orientação já fi rmada pelo colendo Tribunal a quo (Súmula 
n. 83 do colendo STJ); e que inclui discussão sobre índice de janeiro de 1989 
quando o cálculo refere-se a março de 1990 em diante, serenamente se conclui 
pela total improcedência do apelo especial”.

O nobre Presidente do Tribunal a quo admitiu a via Especial, excluindo 
a discussão referente aos índices de correção aplicados, porque estão em 
“consonância com os preceitos da Constituição Federal que regem a matéria e 
com reiterados pronunciamentos dos Tribunais Superiores”.

O Recorrido reiterou os termos de suas contra-razões às fl s. 248-249.

É o relatório.

VOTO-PRELIMINAR

O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira (Relator): Em sede de Agravo 

Regimental, na fase de liquidação do julgado constituído em ação 

desapropriatória, apreciando irresignação gerada de homologação decidida pelo 

Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, pela métrica da fundamentação do 

vergastado v. acórdão espraia-se que:

(...)

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098-1, reconheceu-se caber 
ao setor competente do Tribunal os cálculos, objetivando a atualização do 
valor devido em moeda corrente considerado o fator de indexação previsto na 
sentença de liquidação ou o que, por força de lei o substituiu (ED-ADIn n. 1.098-4).

Decidindo, por votação unânime, em sua composição plena, a Corte Suprema, 
adotou o voto condutor do ilustre Ministro Marco Aurélio, que esclareceu, 
interpretando o inciso III do artigo 337, com vistas ao inciso III do artigo 336, 
ambos do Regimento Interno, que:

(...) ocorrendo na tramitação do precatório, a substituição legal de índice, 
os cálculos a serem feitos pelo departamento competente levarão em conta 
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as novas normas. Assim pronuncio-me tendo em conta a organicidade e a 
dinâmica do Direito e o fato de não se harmonizar, com a ordem jurídica em 
vigor, interpretação que conduza ao congelamento, em face de haver sido 
afastado e substituído por lei o índice inicialmente previsto pelo juízo, quer 
de forma explícita, quer implícita. Verifi cada a substituição em virtude de lei 
cabe ao Tribunal, objetivando fazer cumprir o precatório, observá-la.

Na mesma sessão, o eminente Ministro Moreira Alves, embora discordando 
da solução jurídica, concordou, expressamente, com o resultado do julgamento, 
assinalando que:

(...) tendo em vista que o nosso sistema de precatório está ficando 
praticamente impossível de ser respeitado, afim de que haja o efetivo 
pagamento dos débitos do Estado, também acompanho o eminente 
Ministro Relator, provendo parcialmente os embargos.

De outra parte, não há dúvida alguma que compete ao Presidente do Tribunal 
de Justiça, de acordo com o inciso IV, do artigo 337, do Regimento Interno da 
Corte Estadual, cuja validade não foi atacada naquela ação em que se pôs em 
dúvida, sem razão, preceitos regimentais moralizadores, mandar processar: a) a 
partir de dois de julho, a atualização dos valores dos precatórios, apresentados 
até o dia anterior; e b) a apuração do saldo de débitos que tenham sido satisfeitos 
só parcialmente no exercício fi nanceiro precedente.

E essas tarefas cabem, por força de disposição regimental (artigo 341), cuja 
constitucionalidade não foi contestada pela Fazenda do Estado na ADIn n. 
1.098-1, ao Departamento Técnico de Execução dos Precatórios, subordinado à 
Secretaria da Corte.

Ora, preservada essa competência, ditada de modo inconteste pelo Regimento 
e reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que dela não poderia 
tratar, data venia, por falta de expressa arguição na malsinada demanda do Estado 
de São Paulo, resta fazer o que sempre tem sido feito, ou seja, dar ao precatório 
exato cumprimento, sem a menor afronta ou desrespeito à coisa julgada.

(...)

Em conseqüência, o cálculo elaborado pelo Departamento Técnico de 
Execução dos Precatórios, seja quanto ao critério de atualização, seja quanto à 
aplicação dos índices, não ofende a Lei ou a coisa julgada, nem a decisão proferida 
na ADIn n. 1.098-1/600, máxime em face do que dispõe o artigo 337, inciso IV, do 
Regimento Interno e da decisão proferida nos embargos declaratórios (ED-ADIn 
n. 1.098-1). - fl s. 183 a 185.

As prédicas recursais, além da divergência jurisprudencial, alvoroçaram 

que foram malferidos os artigos 113 e § 2º, 603 e 730, CPC, e, ainda à Lei n. 

4.320/1964.
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Feito o intróito, para eventual conhecimento, no âmbito de averiguação 
inicial algemada à admissibilidade, deve ser destacado que, como questão de 
fundo, coloca-se relação jurídico-litigiosa frequentemente trazida à consideração 
desta Corte, ensejando a edificação de precedentes favoráveis à pretensão 
recursal sob exame. À mão de ilustrar, confi ra-se: REsp n. 50.826-SP, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, in DJU de 26.09.1994; REsp n. 49.340-4-SP, Rel. Min. José 
de Jesus Filho, in DJU de 05.09.1994; REsp n. 2.095-SP, Rel. Min. Milton Luiz 
Pereira - in DJU de 23.08.1993; REsp n. 112.882-SP - Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros - in DJU de 24.03.1997; REsp n. 2.061-SP - Rel. Min. Ilmar 
Galvão - in DJU de 26.03.1990; REsp n. 9.625-SP - Rel. Min. Garcia Vieira 
- in DJU de 15.06.1992; REsp n. 2.060-SP - Rel. Min. José de Jesus Filho - in 
DJU de 13.08.1990; REsp n. 2.248 - Rel. Min. Armando Rolemberg - in DJU 
de 29.06.1990, e REsp n. 40.260-SP - in DJU de 22.05.1995.

A bem se ver, a jurisprudência mostra-se harmoniosa na solução oferecida 
ao ponto básico da controvérsia. Porém, aconteceu que o excelso Supremo 
Tribunal Federal, julgando a ADIN n. 1.098-1-SP, envolveu a composição 
sob a réstia de questão constitucional e, com signifi cativa repercussão jurídica, 
ditando que o procedimento do Senhor Presidente do Tribunal a quo afeiçoa-
se à atividade administrativa, não revelando a existência de uma causa. Assim, 
afastando um dos pressupostos essenciais à admissibilidade do recurso extremo. 
Assinalado fi cou que a atividade jurisdicional termina com a expedição do 
precatório, a propósito, lineando o eminente Ministro Celso de Mello:

(...)

Vê-se, desse modo, que o Presidente do Tribunal, ao desempenhar as 
suas atribuições no procedimento dos precatórios, atua como autoridade 
administrativa, não exercendo, em conseqüência, nesse estrito contexto 
procedimental, qualquer parcela de poder jurisdicional (Pinto Ferreira, 
“Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 4/67-68, 1992, Saraiva).

Assentada, pois, essa premissa - que se “sustenta no reconhecimento da 
natureza materialmente administrativa que caracteriza tanto o procedimento 
quanto a atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal em tema de 
precatório -, torna-se forçoso concluir que as decisões por ele proferidas com 
fundamento nessa competência monocrática, ainda que mantidas por órgãos 
colegiados do Poder Judiciário, em sede de agravo regimental, apresentam-se 
desvestidas de conteúdo jurisdicional, circunstância esta que descaracteriza, 
por completo, um dos pressupostos essenciais de admissibilidade do recurso 
extraordinário: a existência de uma causa.

Cumpre ter presente, bem por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, que, versando o tema da interponibilidade do apelo extremo na estrita 
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perspectiva dos atos de natureza jurisdicional proferidos no âmbito de uma 
causa, adverte:

São impugnáveis na via recursal extraordinária apenas as decisões fi nais 
proferidas no âmbito de procedimento judicial que se ajuste ao conceito de 
causa (CF, art. 102, III). A existência de uma causa - que atua como inafastável 
pressuposto de índole constitucional inerente ao recurso extraordinário - 
constitui requisito formal de admissibilidade do próprio apelo extremo.

A locução constitucional “causa” designa, na abrangência de seu 
sentido conceitual, todo e qualquer procedimento em cujo âmbito o Poder 
Judiciário, desempenhando sua função institucional típica, pratica atos 
de conteúdo estritamente jurisdicional. Doutrina e jurisprudência. (RE n. 
164.458-DF (AgRg), Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJU de 02.06.1995).

Foi com o propósito de assegurar o primado do ordenamento constitucional 
que se delineou o perfil do recurso extraordinário, vocacionado a atuar, nos 
procedimentos de índole jurisdicional, como instrumento de impugnação 
excepcional de atos decisórios fi nais, sempre que estes, proferidos em única ou 
em última instância, incidirem em qualquer das hipóteses taxativas defi nidas no 
art. 102, inciso III, da Lei Básica.

A ativação da competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal 
Federal está sujeita, portanto, à rígida observância, pela parte recorrente, dos 
diversos pressupostos que condicionam a utilização da via excepcional do apelo 
extremo.

Dentre os pressupostos de recorribilidade, um há que, por específi co, impõe 
que a decisão impugnada tenha emergido de uma causa, vale dizer, de um 
procedimento de índole jurisdicional.

Isso signifi ca que não basta, para efeito da adequada utilização da via recursal 
extraordinária, que exista controvérsia constitucional. É também preciso que esse 
tema de direito constitucional positivo tenha sido decidido no âmbito de uma 
causa. Essa locução constitucional - “causa” - encera um conteúdo específi co e 
possui um sentido conceitual próprio.

Não é, pois, qualquer ato decisório do Poder Judiciário que se expõe, na 
via do recurso extraordinário, ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal 
Federal. Acham-se excluídos da esfera de abrangência do apelo extremo todos 
os pronunciamentos que, embora formalmente oriundos do Poder Judiciário 
(critério subjetivo-orgânico), não se ajustem à noção de ato jurisdicional (critério 
material).

A expressão causa designa, na realidade, qualquer procedimento em que o 
Poder Judiciário, desempenhando a sua função constitucional típica, resolve ou 
previne controvérsias mediante atos estatais providos de fi nal enforcing power. 
É-lhe ínsita – enquanto estrutura formal em cujo âmbito se dirimem, com carga de 
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defi nitividade, os confl itos suscitados – a presença de um ato decisório proferido 
em sede jurisdicional.

Daí o magistério de José Afonso da Silva (“Do Recurso Extraordinário no 
Direito Processual Brasileiro”, p. 292-293, 1963, RT, Nota de Rodapé n. 572), que, 
apoiado nas lições de Matos Peixoto (“Recurso Extraordinário”, p. 212, Item n. 25, 
1935, Freitas Bastos) e de Castro Nunes (“Teoria e Prática do Poder Judiciário”, 
p. 334, Item n. 6, 1943, Forense), adverte que o objeto de impugnação na via do 
apelo extremo será, sempre e exclusivamente, a decisão que resolver, de modo 
defi nitivo, a situação de litigiosidade constitucional suscitada.

Os atos decisórios do Poder Judiciário, que venham a ser proferidos em sede 
meramente administrativa, não encerram, por isso mesmo, conteúdo jurisdicional, 
deixando de veicular, em conseqüência, a nota da defi nitividade que se reclama 
aos pronunciamentos suscetíveis de impugnação na via recursal extraordinária.

Sendo assim, ainda que judiciária a autoridade de que emanou o pronunciamento 
impugnado, não terá pertinência o recurso extraordinário se a decisão houver 
sido proferida em sede estritamente administrativa, como ocorre, por exemplo, 
com os atos judiciais praticados no procedimento de dúvida (RTJ 50/196 - RTJ 
66/514 - RTJ 90/676 - RTJ 90/913 - RTJ 97/1.250 - RTJ 109/1.161), ou no procedimento 
de justifi cação instaurado perante a Justiça Militar (RTJ 94/1.188 - RTJ 102/440 - RTJ 
127/669), ou, ainda, no procedimento iniciado com a expedição dos precatórios, 
conforme recentemente destacou o em. Min. Sepúlveda Pertence, Relator, no 
julgamento do Ag n. 155.718-SP (DJU de 14.06.1995), verbis:

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exercendo 
a competência prevista no art. 100, § 2º, CF, apurou diferenças entre o valor 
devido e o depositado pelo agravante em cumprimento a diversos ofícios 
requisitórios, e determinou que a complementação fosse efetuada em 90 
dias. Julgando agravo regimental interposto pelo Município, o Tribunal a 
quo, em sua composição plenária, manteve a determinação do Presidente 
(f. 15-27).

2. Insurge-se o RE contra essa decisão, alegando ofensa aos arts. 5º, II, 
XXIV, 100, 165, II, §§ 5º e 9º, 166, 167, I, III, V, VI e IX, da Constituição.

3. O extraordinário é inviável. Ao contrário do que afi rma o acórdão 
recorrido, tem caráter administrativo, e não jurisdicional, a competência 
do Presidente do Tribunal para determinar o pagamento das importâncias 
devidas pelas Fazendas Públicas. Por conseguinte, a decisão proferida 
pelo Plenário, ainda que se pudesse reputá-la nula - uma vez que os atos 
praticados pelo Presidente com base na competência exclusiva do art. 100, 
§ 2°, não se submetem à revisão, mediante recurso, por qualquer outro 
órgão do Tribunal -, continua a ser meramente administrativa, não ensejando, 
portanto, o cabimento do RE.
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Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (grifei) - ADIN n. 1.098-1-SP - Rel. 
Min. Marco Aurélio - in DJU de 22.11.1996.

Ora, com a mesma ótica, a uma, sobrepõe-se que, não se divisando a 

existência de causa, por igual, referentemente aos pressupostos exigidos para o 

Recurso Especial, obstaculizada fi ca a sua admissibilidade (art. 105, III, C.F.). A 

duas diante da motivação da aludida ADIN, notória a carga de constitucionalidade 

da questão posta nas prédicas recursais, mostra-se inadequada a via Especial. 

Por esse prumo, à mão de reforçar, cônsono refl ete a ementa do julgado:

Precatória. Objeto. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos 
débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fi ca 
de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor.

Precatório. Tramitação. Regência. Observadas as balizas constitucionais e legais, 
cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação 
dos precatórios, a fi m de que possam ser cumpridos.

Precatório. Tramitação. Cumprimento. Ato do Presidente do Tribunal. Natureza. 
A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), 
bem como os demais atos necessários a tal fi nalidade, concernem ao campo 
administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença 
exeqüenda.

Precatório. Valor real. Distinção de tratamento. A Carta da República homenageia 
a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do 
débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa.

Precatório. Atualização de valores. Erros materiais. Inexatidões. Correção. 
Competência. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao 
Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros 
do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda.

Precatório. Atualização. Substituição de índice. Ocorrendo a extinção do índice 
inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, 
vier a substituí-lo.

Precatório. Satisfação. Consignação. Depósito. Não se há de confundir a 
consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do 
valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são 
recolhidas, materialmente, “as importâncias respectivas” (§ 2º do artigo 100 da 
Constituição Federal) - in DJU de 25.11.1996.

Por essa ordem de idéias, avultada a afi rmação da inexistência de causa, 

sobreconcentrando-se que, a respeito das atividades exercidas pelo Presidente do 

Tribunal a quo, a excelsa Corte Suprema fi ncou compreensão com assentamento 
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de natureza constitucional, modifi cando o meu entendimento, até aqui, alinhado 

à comemorada jurisprudência deste Tribunal, preliminarmente, voto pelo não 

conhecimento do recurso.

Observando-se que o Recurso Extraordinário foi admitido, a tempo e 

modo, encaminhem-se os autos para o excelso Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro José Delgado: - O recurso especial em exame foi interposto 

pelo Município de São Paulo, em face de acórdão que reconheceu constitucional 

a complementação de precatório no prazo de 90 dias, em face de não ter sido 

liquidado no prazo devido, tudo de acordo com norma regimental.

Alega o recorrente que a mencionada decisão violou os artigos 113 e 

parágrafo 2º, 603 e 730, do CPC, assim como os arts. 40 e 41, inciso I, da Lei n. 

4.320/1964, e a Lei n. 8.030/1990, além de ter divergido de acórdão de outros 

Tribunais.

O eminente Relator, Ministro Milton Luiz Pereira, não conheceu do 

recurso, sob o fundamento de que a matéria nele versada é de cunho 

constitucional, sem a presença de questão infraconstitucional autônoma sem 

subordinação à Carta Magna a ser examinada.

Não tenho convicção outra do que a expressada pelo eminente Relator.

Ao decidir o REsp n. 141.201, assim me pronunciei:

Destaco que o aresto questionado está vinculado aos fundamentos expostos, 
em síntese, do modo seguinte:

a) - não haver violação ao art. 100, § 1º, da CF, a atualização de precatórios não 
cumpridos, com prazo de 90 dias;

b) - ser competente o Tribunal de Justiça, por força de norma regimental, a 
apurar a insufi ciência do depósito para honrar o precatório;

c) - inviabilidade de se retornar ao tema de aplicação do IPC dos meses de 
março e 1990 e janeiro de 1991, em razão de coisa julgada.

Esse panorama recursal não autoriza o conhecimento de recurso especial. A 
própria recorrente aponta que a complementação em 90 dias, determinada pela 
decisão recorrida, estaria em desacordo com normas constitucionais, afrontando, 
também, os princípios informadores do orçamento.
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Registre-se, também, que a discussão sobre o alcance do art. 100, § 1º, da CF, 
não pode ser albergada em sede de recurso especial.

Aliás, relembre-se que ao julgar a ADIN n. 1.098-1-SP (STF - Pleno, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 11.09.1996, DJU 18.09.1996, p. 34.125), que visava a fulminar 
os parágrafos únicos dos artigos 333 e 334, os incisos I, III e IV do artigo 335, os 
incisos I, III, VI, VII e IX do artigo 339 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado 
que (fl s. 195-196):

Precatório. Objeto. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação 
dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios 
longe fi ca de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor.

Precatório. Tramitação. Regência. Observadas as balizas constitucionais e 
legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a 
tramitação dos precatórios, a fi m de que possam ser cumpridos.

Precatório. Tramitação. Cumprimento. Ato do Presidente do Tribunal. 
Natureza. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição 
Federal), bem como os demais atos necessários a tal fi nalidade, concernem 
ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre 
uma sentença exeqüenda.

(...)

Precatório. Atualização de valores. Erros materiais. Inexatidões correção. 
Competência. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete 
ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos 
parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda.

(...).

A mencionada decisão mereceu o comentários de fl s. 197-201 que transcrevo:

Essa ação direta foi julgada procedente, em parte, quanto ao inciso VI do 
artigo 337 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, para, 
sem redução do texto, declarar inconstitucionais outras interpretações 
que não reduzam as questões relativas ao cumprimento de precatórios, 
da competência do Presidente do Tribunal, às de natureza administrava 
e sem prejuízo da competência do Juízo da execução para o respectivo 
processo, inclusive para sua extinção, e foi julgada procedente, em parte, 
quanto ao inciso VII do artigo 337, para excluir outras interpretações que 
não sejam a de que a requisição a título de complementação dos depósitos 
insufi cientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve referir-se a 
diferentes resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões 
dos cálculos do precatórios, não podendo dizer respeito ao critério adotado 
para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos dos que 
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foram utilizados em primeira instância, salvo na hipótese de substituição, 
por força de lie, do índice aplicado.

O voto do eminente Ministro-Relator explicitou:

Relativamente ao inciso VII, o Tribunal indeferiu o pedido de 
liminar de suspensão, dando-lhe interpretação conforme a Carta, 
segundo a qual a requisição, a título de complementação e depósitos 
insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve 
referir-se a diferenças resultantes de erros materiais e aritméticos 
ou de inexatidões de cálculos do precatórios, não podendo dizer 
respeito ao critério adotado para elaboração do cálculo ou a índices 
de atualização diversos dos que foram utilizados em primeira 
instância. Julgando embargos declaratórios, o Tribunal admitiu a 
substituição do índice, desde que extinto por lei e previsto outro para 
ocupar-lhe o lugar.

(...)

A competência outorgada ao Presidente do Tribunal, pelo caput 
do artigo, decorre da previsão contida no § 2º do artigo 100 da Carta 
Política da República. O Presidente do Tribunal é o juiz natural e, 
portanto, competente para proferir decisões relativas aos parâmetros 
a serem elucidados e fi xados já em nível de Tribunal.

Em outra passagem, após transcrever o inciso VI do art. 337 do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(“Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça (...) VI - Resolver todas 
as questões relativas ao cumprimento dos precatórios, inclusive a sua 
extinção”), asseverou:

Recorde-se do texto do § 2º do art. 100 da Carta da República. 
Cumpre ao Presidente do Tribunal que preferiu a decisão exeqüenda 
determinar o pagamento, compreendendo-se nessa autorização 
constitucional todo e qualquer ato que se faça necessário ao 
afastamento de incidentes na tramitação dos precatórios. Foi esta a 
óptica que conduziu o Plenário, à unanimidade, a indeferi a medida 
acauteladora.

A atuação do Presidente do Tribunal, embora possuidora de 
contornos judiciais, não é, em si, jurisdicional. Dele parte a ordem 
judicial de pagamento, conforme previsto no parágrafo referido. 
Daí não se embaralharem as atuações do órgão competente, que 
prolatou a decisão exeqüente, e a do Presidente da Corte.

Empresto ao preceito atacado, ao inciso VI, a interpretação supra, 
consentânea com inúmeros precedentes desta Corte.
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Prevê o inciso VII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São 
Paulo que compete ao Presidente requisitar das entidades devedoras 
a complementação de depósitos insuficientes, no prazo de 90 dias, 
determinando vista aos interessados no caso desobediência.

Assinalou o eminente Ministro Marco Aurélio, relator:

Aqui, o Tribunal assentou interpretação consoante com a 
Constituição. A requisição, a título de complementação de depósitos 
insufi cientes, a ocorrer com observância do prazo de noventa dias, 
somente deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais 
e aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não 
podendo alcançar o critério adotado para a elaboração do cálculo ou 
índices de atualização diversos dos que forma utilizados em primeira 
instância. O previsto no inciso VII situa-se na competência defi nida 
no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Cabe ao Presidente 
da Corte determinar o pagamento. Incompleto este último, 
considerado o depósito, cumpre, até mesmo, impor o seqüestro 
da quantia necessária à satisfação do débito, o que dirá quanto à 
complementação do que ofertado e colocado à disposição do credor. 
Onde a inconstitucionalidade vislumbrada pelo Estado? Não é crível 
pretenda este, diante de procedimento próprio irregular, revelado 
pela insufi ciência do valor depositado, observados os parâmetros 
do precatório, voltar-se, seja qual for a diferença, à estaca zero, 
recomeçando-se essa via crucis a que a Constituição Federal submete 
os credores da Fazenda.

Como se observa, se a Fazenda Pública deposita valor insuficiente, 
revelando procedimento irregular, não se deve voltar à estaca zero, 
competindo ao Presidente do Tribunal, como se fez aqui, requisitar a 
complementação. Diante de decisão do Plenário do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, em harmonia com o v. acórdão recorrido, se me afi gura 
que a questão constitucional já mereceu a interpretação daquela Egrégio 
Pretório, não merecendo ser novamente apreciada pela Suprema Corte.

Realça, portanto, a matéria constitucional como núcleo da decisão, tema 
estranho à função do recurso especial.

Tenho, também, que não existe prequestionamento dos dispositivos 
apontados pela recorrente como tendo sido violados. No particular, correta a 
fundamentação de fl s. 203-204:

Neste caso concreto, embora o acórdão recorrido tenha feito menção 
ao art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.030, de 12.04.1990, dentre os dispositivos legais 
tidos como violados, é certo que sobre ele não decidiu, inocorrendo o 
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prequestionamento, visto que apenas consignou que o IPC era indexador 
do BTN, mas a atualização do valor nominal deste último desvinculou-se do 
IPC, em face do art. 22 da Lei n. 8.024 e do art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.030, ambas 
de 12.04.1990.

Ademais, o v. acórdão recorrido apenas reproduziu conceitos contidos 
na Lei n. 4.320/1964, ou seja, os créditos adicionais são atualizações 
de despesas não computadas, ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento (artigo 40), e devem ser abertos, suplementando ou reforçando 
a dotação orçamentária (artigo 41, inciso I), para a satisfação dos precatórios 
judiciais mal cumpridos. Acrescentou que a Lei n. 4.230/1964 não estabelece 
prazo para a tramitação supletiva das requisições dependentes daquela 
providência e é absolutamente certo que a decisão recorrida não entrou 
em confl ito com qualquer dispositivo da Lei n. 4.320/1964, muito menos 
com os artigos 40 e 41, inciso I, cujos conteúdos, de caráter eminentemente 
teórico, reproduziu com fi delidade.

Por último, o dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado. 
Mesmo que tivesse sido, não se conhece de recurso especial pela divergência, 
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida (Súmula n. 83, do STJ). É a situação em análise. O índice a ser aplicado 
para correção monetária das desapropriações é o IPC. A jurisprudência é pacífi ca 
em tal entendimento.

Acompanho, assim, o voto do eminente relator, pelo que não conheço do 
presente recurso especial.

Não tenho outra convicção. Acompanho o eminente Relator. Não conheço 

do especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 125.215-SP (97.0020794-3)

Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins

Recorrente: Município de São Paulo

Advogado: Carmen Valéria Annuzziato Barban e outros

Recorrido: Amir Pedro Bragatto e outro

Advogado: Samir Achoa
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EMENTA

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da conta. 
Correção monetária. Índices referentes a Jan/1989 e mar/1990 a 
jan/1991. Precatório. Cumprimento. Competência. Juízo da execução. 
CPC, art. 575, II. Precedentes STJ.

Os incidentes ou questões surgidas no cumprimento dos 
precatórios serão solucionados pelo juiz do processo de execução.

A função do Presidente do Tribunal no processamento do 
requisitório de pagamento é de índole essencialmente administrativa, 
não abrangendo as decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

A estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para pagamento 
dos precatórios não ofende a Lei n. 4.320/1964, que sequer estabelece 
prazo para complementação dos depósitos insufi cientes.

Transitada em julgado a sentença homologatória dos cálculos, 
elaborados e atualizados por determinado índice, não pode haver a 
substituição deste por qualquer outro, por isso que importaria em 
violação à coisa julgada.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial 
provimento. Votaram com o Relator os Ministros Eliana Calmon e Paulo 
Gallotti. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília (DF), 02 de setembro de 1999 (data do julgamento).

Ministro Peçanha Martins, Presidente e Relator

DJ 18.10.1999

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins: A Municipalidade de São 

Paulo manifestou recurso especial fundado nas alíneas a e c do permissivo 
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constitucional contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 

interposto contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente 

do Tribunal, nos autos de ação expropriatória proposta contra Amir Pedro 

Bragatto e outro, em fase de execução.

Sustenta a ora recorrente ter o v. acórdão recorrido negado vigência aos 

artigos 113 e § 2º, 603 e ss. e 730, do CPC, quando admitiu como legítima, 

por parte do Presidente do Tribunal, a apreciação e a homologação dos cálculos 

elaborados pelo setor contábil, determinando que o pagamento se realize no 

prazo de 90 dias. Ainda, alega que o aresto, ao admitir a fi xação do prazo de 90 

dias para pagamento dos precatórios tidos como mal cumpridos e a utilização, 

nos cálculos, do IPC relativo a janeiro/1989, na proporção de 70,28% e ao 

período de março/1990 a janeiro/1991, violou as Leis n. 4.320/1964, artigos 40 

e 41, I, n. 7.730/1989, artigo 9º, I e II e n. 8.030/1990, artigo 2º, II, bem como 

divergiu de julgados de outros Tribunais.

Contra-razões às fl s.162-168

Manifestado recurso extraordinário para o STF, admitido no Tribunal de 

origem, juntamente com este especial.

Subiram os autos a esta Eg. Corte, onde vieram a mim conclusos. Dispensei 

o parecer da Subprocuradoria-Geral da República, nos termos regimentais.

É relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Peçanha Martins (Relator): A irresignação da 

Municipalidade tem a ver, a uma, com a determinação do v. acórdão recorrido de 

que “a complementação em 90 dias determinada pela r. decisão monocrática do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, embasada em dispositivos 

do Regimento Interno daquele órgão encontra-se em perfeita harmonia com os 

dispositivos legais em vigor”, alegando ser inadequada a via escolhida pelos 

exequentes.

Nesta parte, assiste razão ao Município recorrente. É o juiz de primeiro 

grau o competente para solucionar os incidentes ocorridos nas execuções, que se 

processam por precatórios. Assim vem decidindo esta Eg. Corte sobre o tema da 

controvérsia, a exemplo de julgados dos quais transcrevo as ementas:
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Processual Civil. Execução de sentença. Homologação de conta e atualização 
monetária. Limitações da competência do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Competência do juiz da execução. Artigos 530, I, 575, II, 730, 794, I, e 795, CPC.

1. Compete ao juiz do processo de execução, com atividade jurisdicional, 
apreciar as questões surgidas, e, se necessário, com recursos cabíveis para o 
Tribunal competente.

2. O Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de pagamento, 
exercita função de índole administrativa, não abrangendo decisões e 
consequentes recursos de natureza jurisdicional. Descortinados erros, as emendas 
ou defeituosa formação do precatório, determinará o encaminhamento ao Juiz da 
execução.

3. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recurso provido. (REsp n. 40.260-SP, D.J 22.05.1995, Rel. Min. Milton Luiz 
Pereira).

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da conta. Correção 
monetária. Precatório. Cumprimento. Competência. Juízo da execução. CPC, art. 
575, II. Precedentes STJ.

- Os incidentes ou questões surgidas no cumprimento dos precatórios serão 
solucionadas pelo juiz do processo de execução.

- A função do Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de 
pagamento, é de índole essencialmente administrativa, não abrangendo as 
decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

- Recurso provido (REsp n. 96.847-SP, Rel. Min. Peçanha Martins)

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da conta. Correção 
monetária. Precatório. Cumprimento. Competência. Juízo da execução. CPC, art. 
575, II. Precedentes STJ.

- Os incidentes ou questões surgidas no cumprimento dos precatórios serão 
solucionadas pelo juiz do processo de execução.

- A função do Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de 
pagamento, é de índole essencialmente administrativa, não abrangendo as 
decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

- Recurso provido. (REsp n. 47.340-SP, D.J. 25.02.1998, Rel. Min. Peçanha 
Martins)

A duas, sustenta a recorrente especial que a fi xação do prazo de 90 dias 

para pagamento dos precatórios mal cumpridos, vulnera os arts. 40 e 41 da Lei 

do Orçamento (Lei n. 4.320/1964), negando-lhes vigência.
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Quanto à matéria, esta Eg. Corte vem decidindo na esteira dos precedentes 

dos quais destaco, por mais recentes e em harmonia com o aresto hostilizado, os 

seguintes:

(...)

II - A estipulação do prazo de 90 dias para o pagamento do precatório 
complementar não ofende a Lei n. 4.320/1964. Precedentes. (REsp n. 107.593-SP, 
D.J 1º.02.1999, Rel. Min. Adhemar Maciel).

(...)

Esta egrégia Corte já pacifi cou o entendimento de que se deve aplicar, para 
efeito de correção monetária, o melhor índice que traduza as perdas sofridas 
pelo expropriado, bem como que a fi xação do prazo de 90 (noventa) dias para o 
pagamento dos precatórios não ofende a qualquer texto legal, garantindo-lhe, 
assim, a aplicação do princípio da justa indenização. (REsp n. 58.677-SP, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, DJU 22.05.1995).

(...)

I - A Lei n. 4.320/1964 não estabelece prazo para o presidente do Tribunal 
requisitar das entidades devedoras a complementação de depósitos insufi cientes, 
não a violando, pois, a norma regimental que o fi xou em noventa dias.

II - Ao decidir que cabe ao setor competente do Tribunal, estabelecido no 
regimento interno, apurar, no caso de insufi ciência do depósito, por desídia da 
Fazenda, o valor defasado em harmonia com o critério de correção adotado pela 
sentença transitada em julgado, o acórdão recorrido não violou os arts. 113, par. 
2º, 603 e 730 do CPC. (REsp n. 114.547-SP, D.J. 06.10.1997, Rel. Min. Antônio de 
Pádua Ribeiro).

Ao fi nal, a irresignação manifesta diz quanto à adoção do índice do IPC 

para atualização dos débitos do Município, na liquidação da verba expropriatória, 

em jan/1989 e de março/1990 a jan/1991.

Aqui o pleito da recorrente merece acolhido, à vista da mais recente decisão 

deste STJ sobre a matéria.

A Eg. Corte Especial, na assentada de 18.11.1998, apreciando o EDREsp 

n. 163.681-RS, relatado pelo Min. Garcia Vieira, reformulou entendimento 

anterior quanto ao tema da controvérsia, decidindo:

Processual. Correção monetária. Índices. Substituição após a homologação dos 
cálculos. Impossibilidade. 

Ocorrendo a homologação dos cálculos, elaborados e atualizados por 
determinado índice, tendo a sentença transitado em julgado, não pode haver a 
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substituição deste pelo IPC ou por qualquer outro índice porque isso importaria 
em violação à coisa julgada.

Embargos recebidos.

Vale referir, que tal posicionamento foi sempre defendido por mim, na 
Segunda Turma e na 1ª Seção, quando fi cava vencido.

Assim ocorreu ao ser apreciado o EDREsp n. 70.675-DF, em 04.12.1996, 
quando proferi voto que reproduzo:

Senhor Presidente, a matéria diz respeito à inclusão de expurgos infl acionários 
em precatórios complementares. Tenho divergido na Turma do entendimento 
manifestado pelo Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, isso porque o cálculo 
que resulta no precatório é homologado por sentença e é ele que, afinal, é 
executado. Ele representa o quantum estabelecido em determinado momento. 
Os  critérios de cálculos que foram naquele momento homologados parece-me 
que não podem ser objeto de reforma neste processo. Porque se assim se fi zer 
estaremos a um só tempo sepultando a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que sequer admitia que se fi zesse a indicação de índices no precatório 
e sim o quantum debeatur em moeda corrente. Além disso, estaremos também 
negando as decisões que conduziram ao cálculo, porque saber se seria este ou 
aquele índice, ou esta ou aquela conta foi matéria decidida por sentença. Por 
isso, Sr. Presidente, não posso entender, no caso, ser possível se reabra o Cálculo 
homologado para fazer inserir índices outros que não foram por ele levados em 
consideração e, por isso, não considerados na sentença.

Portanto, ponho-me em oposição, no caso, à tese defendida pelo Sr. Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro. Acompanho o Sr. Ministro Nilson Naves.

Na hipótese dos autos, a sentença homologatória dos cálculos já transitara 
em julgado, sem que houvesse a oportuna impugnação dos mesmos.

Assim, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 141.161-SP (97.0051018-2)

Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins

Recorrente: Municipio de São Paulo

Advogado: Marcia Duschitz Segato

Recorrido: Jose Luiz Barrera Valencia e conjuge

Advogado: Jonil Cardoso Leite
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EMENTA

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da 

conta. Inclusão de novos índices. Impossibilidade após o trânsito em 

julgado da sentença. Precatório complementar. Cumprimento. Prazo. 

Competência. Juízo da execução. CPC, art. 575, II. Lei n. 4.320/1964. 

Precedente da Corte Especial.

- Os índices utilizados quando da elaboração e atualização 

dos cálculos, não podem ser substituídos por qualquer outro após o 

trânsito em julgado da sentença, por isso que importaria em violação 

à coisa julgada.

- As questões surgidas no cumprimento dos precatórios, tais 

como os índices a serem aplicados, serão solucionadas pelo juiz do 

processo de execução.

- A função do Presidente do Tribunal no processamento do 

requisitório de pagamento é de índole essencialmente administrativa, 

não abrangendo as decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

- A estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para pagamento 

dos precatórios não ofende a Lei n. 4.320/1964, que sequer estabelece 

prazo para complementação dos depósitos insufi cientes.

- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial 

provimento. Votaram com o Relator os Ministros Eliana Calmon e Castro 

Filho. Impedido o Sr. Ministro Franciulli Netto.

Brasília (DF), 17 de abril de 2001 (data do julgamento).

Ministro Francisco Peçanha Martins, Presidente e Relator

DJ 11.06.2001
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial 

provimento. Votaram com o Relator os Ministros Eliana Calmon e Castro 

Filho. Impedido o Sr. Ministro Franciulli Netto.

Brasília (DF), 17 de abril de 2001 (data do julgamento).

Ministro Francisco Peçanha Martins, Presidente e Relator

DJ 11.06.2001

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins: Trata-se de recurso especial 
manifestado pela Municipalidade de São Paulo, com fundamento nas letras 
a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça Estadual que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto pelo ora recorrente contra decisão que determinou fosse efetuado 
o complemento do depósito pela Municipalidade, no prazo de 90 dias, com a 
inclusão de índices da infl ação, nos autos da ação de desapropriação promovida 
contra José Luiz Barrera Valência e cônjuge.

O v. acórdão admitiu a adoção de procedimento de execução previsto 
regimentalmente, que estabelece prazo de 90 dias para pagamento de precatório, 
bem como a competência do Presidente do Tribunal para solucionar incidentes 
surgidos no cumprimento dos precatórios. Quanto aos índices de jan/1989 
e março/1990 a fev/1991, entendeu não ser possível apreciá-los, por isso que 
incluídos em conta anterior, objeto de outro agravo regimental.

Daí o apelo especial em que a ora recorrente alega ter o v. aresto violado os 
artigos 113 e § 2º, 603 e seguintes e 730, todos do CPC, quando admitiu como 
legítima, por parte do Presidente do Tribunal, a apreciação e a homologação dos 
cálculos elaborados, determinando que o pagamento se realize no prazo de 90 
dias para pagamento de precatórios tido como mal cumpridos; e a utilização, nos 
cálculos, do IPC relativo a janeiro/1989 e ao período de março/1990 a fevereiro 
de 1991, violando as Leis n. 4.320/1964, artigos 40 e 41, I, n. 7.730/1989, artigo 
9º, I e II e n. 8.030/1990, artigo 2º, II, bem como divergindo de julgados de 
outros Tribunais do País.
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Recurso extraordinário interposto simultaneamente.

Ambos os recursos foram admitidos no Tribunal a quo, subindo os autos a 
esta Eg. Corte, onde vieram a mim conclusos.

Dispensei o parecer do Ministério Público Federal, nos termos regimentais.

Após ser julgado o apelo, em sessão de 28.09.1999, como se recorrente 
fosse a Fazenda do Estado de São Paulo, a Coordenadoria da 2ª Turma detectou 
o erro na autuação que comprometera a publicação da pauta e do acórdão, tendo 
esta Colenda Turma anulado o julgamento em sessão de 1º.03.2001.

Corrigida a autuação, para constar como recorrente a Municipalidade do 
Estado de São Paulo, retornaram-me os autos.

É o relatório. 

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins (Relator): A irresignação da 

Municipalidade tem a ver, a uma, com a determinação do v. acórdão recorrido de 

que “a complementação em 90 dias determinada pela r. decisão monocrática do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, embasada em dispositivos 

do Regimento Interno daquele órgão encontra-se em perfeita harmonia com os 

dispositivos legais em vigor”, alegando ser inadequada a via escolhida pelos 

exequentes.

Nesta parte, assiste razão ao Município recorrente. É o juiz de primeiro 

grau o competente para solucionar os incidentes ocorridos nas execuções, que se 

processam por precatórios. Assim vem decidindo esta Eg. Corte sobre o tema da 

controvérsia, a exemplo de julgados dos quais transcrevo as ementas:

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação de conta e atualização 
monetária. Limitações da competência do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Competência do juiz da execução. Artigos 530, I, 575, II, 730, 794, I, e 795, CPC.

1. Compete ao juiz do processo de execução, com atividade jurisdicional, 
apreciar as questões surgidas, e, se necessário, com recursos cabíveis para o 
Tribunal competente.

2. O Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de pagamento, 
exercita função de índole administrativa, não abrangendo decisões e 
conseqüentes recursos de natureza jurisdicional. Descortinados erros, as emendas 
ou defeituosa formação do precatório, determinará o encaminhamento ao Juiz da 
execução.
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3. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recurso provido. (REsp n. 40.260-SP, D.J. 22.05.1995, Rel. Min. Milton Luiz 
Pereira).

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da conta. Correção 
monetária. Precatório. Cumprimento. Competência. Juízo da execução. CPC, art. 
575, II. Precedentes STJ.

Os incidentes ou questões surgidas no cumprimento dos precatórios serão 
solucionadas pelo juiz do processo de execução.

A função do Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de 
pagamento, é de índole essencialmente administrativa, não abrangendo as 
decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

Recurso provido. (REsp n. 96.847-SP, Rel. Min. Peçanha Martins).

A duas, sustenta a recorrente especial que a fi xação do prazo de 90 dias 

para pagamento dos precatórios mal cumpridos, vulnera os arts. 40 e 41 da Lei 

do Orçamento (Lei n. 4.320/1964), negando-lhes vigência.

Quanto à matéria, esta Eg. Corte vem decidindo na esteira dos precedentes 

dos quais destaco, por mais recentes e em harmonia com o aresto hostilizado, os 

seguintes:

(...)

II - A estipulação do prazo de 90 dias para o pagamento do precatório 
complementar não ofende a Lei n. 4.320/1964. Precedentes. (REsp n. 107.593-SP, 
D.J. 1º.02.1999, Rel. Min. Adhemar Maciel).

(...)

Esta egrégia Corte já pacifi cou o entendimento de que se deve aplicar, para 
efeito de correção monetária, o melhor índice que traduza as perdas sofridas 
pelo expropriado, bem como que a fi xação do prazo de 90 (noventa) dias para o 
pagamento dos precatórios não ofende a qualquer texto legal, garantindo-lhe, 
assim, a aplicação do princípio da justa indenização. (REsp n. 58.677-SP, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, DJU 22.05.1995).

(...)

I - A Lei n. 4.320/1964 não estabelece prazo para o Presidente do Tribunal 
requisitar das entidades devedoras a complementação de depósitos insufi cientes, 
não a violando, pois, a norma regimental que o fi xou em noventa dias.

II - Ao decidir que cabe ao setor competente do Tribunal, estabelecido no 
regimento interno, apurar, no caso de insufi ciência do depósito, por desídia da 
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Fazenda, o valor defasado em harmonia com o critério de correção adotado pela 
sentença transitada em julgado, o acórdão recorrido não violou os arts. 113, par. 
2º, 603 e 730 do CPC. (REsp n. 114.547-SP, D.J. 06.10.1997, Rel. Min. Antônio de 
Pádua Ribeiro).

Ao fi nal, a irresignação manifesta diz quanto à adoção do índice do IPC 

para atualização dos débitos do Município, na liquidação da verba expropriatória, 

em jan/1989 e de março/1990 a fev/1991.

Aqui, o pleito da recorrente não merece acolhida, valendo transcrito o 

trecho do v. aresto hostilizado sobre o tema (fl s. 180):

(...)

2. Antes de mais nada, cabe salientar que as diferenças resultantes da aplicação 
do IPC nos meses de março de 1990 a janeiro de 1991, foram incluídas em conta 
anterior, objeto de outro agravo regimental. Inviável, pois, o retorno ao tema, ao 
ensejo desta nova e simples conta de atualização, que teve como base as decisões 
precedentes.

Quanto ao índice de 70,28%, relativo ao mês de janeiro de 1989, foi incluído 
também em conta anterior, segundo o critério traçado para a liquidação e cálculos 
complementares, não se afi gurando possível a revisão do critério, à luz de outra 
orientação jurisprudencial, ainda não apreciada pelo Excelso Pretório.

A Eg. Corte Especial, na assentada de 18.11.1998, apreciando o EDREsp 

n. 163.681-RS, relatado pelo Min. Garcia Vieira, reformulou entendimento 

anterior quanto ao tema da controvérsia, decidindo:

Processual. Correção monetária. Índices. Substituição após a homologação dos 
cálculos. Impossibilidade.

Ocorrendo a homologação dos cálculos, elaborados e atualizados por 
determinado índice, tendo a sentença transitado em julgado, não pode haver a 
substituição deste pelo IPC ou por qualquer outro índice porque isso importaria 
em violação à coisa julgada.

Embargos recebidos.

Vale referir, que tal posicionamento foi sempre defendido por mim, na 

Segunda Turma e na 1ª Seção, quando fi cava vencido.

Assim ocorreu ao ser apreciado o EDREsp n. 70.675-DF, em 04.12.1996, 

quando proferi voto que reproduzo:

Senhor Presidente, a matéria diz respeito à inclusão de expurgos infl acionários 
em precatórios complementares. Tenho divergido na Turma do entendimento 
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manifestado pelo Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, isso porque o cálculo 
que resulta no precatório é homologado por sentença e é ele que, afinal, é 
executado. Ele representa o quantum estabelecido em determinado momento. 
Os critérios de cálculos que foram naquele momento homologados parece-me 
que não podem ser objeto de reforma neste processo. Porque se assim se fi zer 
estaremos a um só tempo sepultando a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que sequer admitia que se fi zesse a indicação de índices no precatório 
e sim o quantum debeatur em moeda corrente. Além disso, estaremos também 
negando as decisões que conduziram ao cálculo, porque saber se se seria este 
ou aquele índice, ou esta ou aquela conta foi matéria decidida por sentença. Por 
isso, Sr. Presidente, não posso entender, no caso, ser possível se reabra o cálculo 
homologado para fazer inserir índices outros que não foram por ele levados em 
consideração e, por isso, não considerados na sentença.

Portanto, ponho-me em oposição, no caso, à tese defendida pelo Sr. Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro. Acompanho o Sr. Ministro Nilson Naves.

Na hipótese dos autos, a sentença homologatória dos cálculos já transitara 

em julgado, sem que houvesse a oportuna impugnação dos mesmos.

Assim, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para 

declarar o juiz do processo de execução competente para solucionar os incidentes 

ou questões surgidas no cumprimento dos precatórios.

RECURSO ESPECIAL N. 493.612-MS (2002/0162259-5)

Relatora: Ministra Eliana Calmon

Recorrente: Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador: Sarah F M A de Andrade Silva e outros

Recorrido: Braúlio Secco Th omé e outros

Advogado: Luiz Gomes Cabral

EMENTA

Processo Civil. Execução de título judicial. Parcial cumprimento 

do precatório. Divergência quanto ao valor depositado. Competência 

do juízo da execução.
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1. Esta Corte pacifi cou entendimento no sentido de que cabe 

ao Juízo da Execução solucionar incidentes ou questões surgidas 

no cumprimento dos precatórios, eis que a função do Presidente 

do Tribunal no processamento do requisitório de pagamento é de 

índole essencialmente administrativa, não abrangendo as decisões ou 

recursos de natureza jurisdicional. 

2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Votaram 

com a Relatora os Srs. Ministros Franciulli Netto, João Otávio de Noronha e 

Francisco Peçanha Martins.

Brasília (DF), 27 de maio de 2003 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Relatora

DJ 23.06.2003

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: - Trata-se de recurso especial, interposto 

com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que negou seguimento a agravo 

de instrumento, considerando de mero expediente o despacho que remete ao 

Tribunal a discussão de cálculos em precatório parcialmente cumprido, despido 

de conteúdo decisório e desprovido de lesividade. Portanto, irrecorrível.

Afi rma o recorrente que houve violação aos seguintes dispositivos legais:

a) art. 575, II do CPC - a execução, fundada em título judicial, processar-

se-á perante o juiz que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição;

b) art. 100 da CF - em se tratando de prosseguimento da execução contra 

a Fazenda Pública, sob a alegação de que o depósito do valor do precatório não 

foi sufi ciente, a apuração da diferença deve ser feita no juízo da execução e não 

perante o Tribunal de Justiça;
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c) art. 566, II do CPC - o impulso do processo de execução cabe ao credor, 

que o fez corretamente perante o juízo do primeiro grau;

d) arts. 620 e 730 do CPC - a execução deve ser conduzida da forma 

menos onerosa ao devedor, inclusive no caso de tratar-se da Fazenda Pública, 

em respeito aos princípios decorrentes do orçamento, devendo o pagamento de 

qualquer diferença ser feito através de precatório, requisitado por intermédio do 

Presidente do Tribunal; e

e) art. 22, II da CF - compete privativamente à União legislar sobre 

processo civil, não tendo os arts. 278 e 279 do RI do TJMS o condão de 

autorizar o procedimento adotado pelo julgador monocrático, pois alteram o 

CPC.

Após as contra-razões, subiram os autos, admitido o especial na origem.

Relatei.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): - Preliminarmente, advirto que 

não cabe a esta Corte examinar, em sede de recurso especial, possível violação a 

dispositivo constitucional.

Aplico o teor da Súmula n. 282-STF relativamente aos arts. 566, II e 620 

do CPC, porquanto não prequestionados. Passo ao exame do recurso.

O juiz da execução assim determinou:

(...)

2. Já que os pagamentos complementares são realizados no precatório já 
expedido (cf. f. 197-798), revoga-se a determinação de f. 185, sendo as partes (cf. 
f. 203-204 e 211-213) orientadas a se manifestarem perante a Vice-Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado de nos autos do Precatório n. 17.315-7.

3. Aguarde-se a complementação de pagamento do precatório.

(fl s. 57 e verso).

Interposto agravo de instrumento, o relator negou seguimento ao recurso, 

amparado pelo art. 557 do CPC, considerando que o despacho é de mero 

expediente e não causou gravame ou lesão ao recorrente. A decisão deu ensejo 

a agravo regimental, que confi rmou o decisum, mas adentrando no mérito da 

questão, asseverou que existe previsão regimental quanto à movimentação e 
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cumprimento dos precatórios originados de execuções de títulos judiciais contra 

a Fazenda Pública, não havendo ofensa aos arts. 575, II e 730 e seguintes do 

CPC. Do voto, colho a redação dos dispositivos do Regimento Interno daquela 

Corte:

Art. 278 - Os precatórios serão recebidos pelo protocolo do Tribunal e 
processados do seguinte modo:

(...)

V - para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios 
satisfeitos parcialmente, até o seu integral cumprimento.

Art. 279 - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça:

(...)

IV - mandar processar, a partir de dois de julho, a atualização dos valores 
apresentados até o dia anterior, e a apuração dos valores dos precatórios 
apresentados até o dia anterior, e a apuração dos débitos parcialmente satisfeitos 
no precedente exercício fi nanceiro, obedecido o disposto no art. 605 do Código 
de Processo Civil.

Restou incontroverso no julgado que diz respeito ao parcial cumprimento 

pelo agravante do Precatório n. 17.315-7, havendo divergência quanto ao valor 

a ser depositado, por isso o Tribunal de Justiça entendeu que cabia ao Presidente 

resolver a pendência.

A jurisprudência desta Corte pacifi cou-se no sentido de que cabe ao Juízo 

da Execução solucionar incidentes ou questões surgidas no cumprimento dos 

precatórios, eis que a função do Presidente do Tribunal no processamento 

do requisitório de pagamento é de índole essencialmente administrativa, não 

abrangendo as decisões ou recursos de natureza jurisdicional. A propósito, 

transcrevo os seguintes arestos:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Divergência 
jurisprudencial notória. Expedição de precatório complementar. Competência. 
Juízo da execução.

Quando a divergência entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma é 
notória, evidenciada pelas ementas em confronto, a demonstração do dissídio 
pode ser feita de forma sucinta, sem o cotejo analítico da discrepância.

A jurisprudência já pacificada desta Corte Superior é no sentido de que 
compete ao juízo do processo de execução solucionar os incidentes ou questões 
surgidas no cumprimento dos precatórios, eis que a função do Presidente 
do Tribunal, no processamento do requisitório de pagamento é de índole 
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essencialmente administrativa, não abrangendo as decisões ou recursos de 
natureza jurisdicional.

Agravo regimental improvido.

(AgRg-REsp n. 373.676-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, unânime, DJ 
09.09.2002, p. 166).

Processual Civil. Precatório complementar. Competência. Juízo da execução.

- Compete ao Juízo da Execução e não ao Presidente de Tribunal de Justiça, 
de atribuições meramente administrativas, promover a expedição de precatório 
complementar para fi ns de pagamento atualizado do valor depositado a menor.

- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 435.012-SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, unânime, DJ 02.09.2002, 
p. 272).

Processo Civil. Precatório complementar. Atualização pelo Tribunal: art. 337, VII 
RI-TJSP. Interpretação a partir da orientação do STF.

A atividade do Presidente do Tribunal no processamento do precatório, mesmo 
quando referendada pelo Plenário da Corte, é de cunho administrativo, podendo 
sofrer impugnação até mesmo por mandado de segurança.

O art. 337, inciso VII do Regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 
atribui competência ao Presidente da Corte para requisitar a complementação 
de depósitos insufi cientes, no prazo de noventa dias, deve ser interpretado em 
consonância com o art. 100 § 2º, da CF/1988, conforme ADIn n. 1.098-SP. A sua 
inobservância enseja a apresentação de reclamação ao STF, com o objetivo de 
garantir a autoridade de sua decisão.

As eventuais diferenças resultantes de erros aritméticos ou materiais podem 
ser corrigidos pelo Tribunal.

Não se inclui na faculdade administrativa outorgada pelo RI-TJSP o critério de 
elaboração do cálculo ou novos índices de atualização.

Ausência de prova quanto à extrapolação da autoridade.

Recurso ordinário improvido.

(ROMS n. 11.606-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, unânime, DJ 12.08.2002, 
p. 183).

Processual Civil. Execução de sentença. Precatório complementar. Limitações 
da competência do Presidente do Tribunal de Justiça. Competência do juiz da 
execução. Artigos 530, I, 575, II, 730, 794, I, e 795, CPC.

1. Compete ao Juiz do processo de execução, com atividade jurisdicional, 
apreciar as questões surgidas, e, se necessário, com recursos cabíveis para o 
Tribunal competente.
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2. O Presidente do Tribunal, no processamento do requisitório de pagamento, 
exercita função de índole administrativa, não abrangendo decisões e 
conseqüentes recursos de natureza jurisdicional. Descortinados erros, as emendas 
ou defeituosa formação do precatório, determinará o encaminhamento ao Juiz da 
execução.

3. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recurso provido.

(REsp n. 164.722-SP, Rel. Milton Luiz Pereira, 1ª Turma, unânime, DJ 25.02.2002, 
p. 205).

Agravo regimental. Processual. Precatório. Competência. Questões incidentes.

“Em sede de precatório, o Presidente do Tribunal tem competência meramente 
administrativa. Ao juiz da execução compete executar o precatório, inclusive 
resolver as questões incidentes, dentre elas a determinação de expedição de 
precatório complementar.” (IF n. 32-PR, Corte Especial, DJ de 16.09.1996).

Agravo desprovido.

(AgRg-REsp n. 329.041-SP, Rel. Min. Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, unânime, DJ 
27.11.2001, p. 431).

Processual Civil. Execução de sentença. Homologação da conta. Inclusão de 
novos índices. Impossibilidade após o trânsito em julgado da sentença. Precatório 
complementar. Cumprimento. Prazo. Competência. Juízo da execução. CPC, art. 
575, II. Lei n. 4.320/1964. Precedente da Corte Especial.

- Os índices utilizados quando da elaboração e atualização dos cálculos, 
não podem ser substituídos por qualquer outro após o trânsito em julgado da 
sentença, por isso que importaria em violação à coisa julgada.

- As questões surgidas no cumprimento dos precatórios, tais como os índices a 
serem aplicados, serão solucionadas pelo juiz do processo de execução.

- A função do Presidente do Tribunal no processamento do requisitório de 
pagamento é de índole essencialmente administrativa, não abrangendo as 
decisões ou recursos de natureza jurisdicional.

- A estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para pagamento dos 
precatórios não ofende a Lei n. 4.320/1964, que sequer estabelece prazo para 
complementação dos depósitos insufi cientes.

- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 141.161-SP, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma, unânime, DJ 
11.06.2001, p. 161).

Assim, vislumbrando infringência aos arts. 575, II e 730 do CPC, dou 

provimento ao recurso, determinando que o juízo da execução examine o 

incidente.
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 11.606-SP 
(2000/0017621-4)

Relatora: Ministra Eliana Calmon

Recorrente: Município de Santo André

Advogado: José Joaquim Jerônimo Hipolito e outros

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Impetrado: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo

Recorrido: Construtora Petrus Ltda.

EMENTA

Processo Civil. Precatório complementar. Atualização pelo 

Tribunal: art. 337, VII RI-TJSP. Interpretação a partir da orientação 

do STF.

1. A atividade do Presidente do Tribunal no processamento do 

precatório, mesmo quando referendada pelo Plenário da Corte, é de 

cunho administrativo, podendo sofrer impugnação até mesmo por 

mandado de segurança.

2. O art. 337, inciso VII do Regimento do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, que atribui competência ao Presidente da Corte para 

requisitar a complementação de depósitos insufi cientes, no prazo de 

noventa dias, deve ser interpretado em consonância com o art. 100 § 

2o, da CF/1988, conforme ADIn n. 1.098-SP. A sua inobservância 

enseja a apresentação de reclamação ao STF, com o objetivo de 

garantir a autoridade de sua decisão.

3. As eventuais diferenças resultantes de erros aritméticos ou 

materiais podem ser corrigidos pelo Tribunal.

4. Não se inclui na faculdade administrativa outorgada pelo 

RI-TJSP o critério de elaboração do cálculo ou novos índices de 

atualização.

5. Ausência de prova quanto à extrapolação da autoridade.

Recurso ordinário improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este autos, acordam os Ministros da Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfícas a seguir, por maioria, vencido o Sr. Ministro Francisco Peçanha 
Martins, negar provimento ao recurso ordinário. Votaram com a Relatora os 
Ministros Paulo Gallotti e Nancy Andrighi.

Impedido o Sr. Ministro Franciulli Netto.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2002 (data do julgamento).

Ministro Francisco Peçanha Martins, Presidente

Ministra Eliana Calmon, Relatora

DJ 12.08.2002

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: - 1. O Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, julgando mandado de segurança impetrado pelo Município de Santo 

André contra ato do Presidente do Tribunal, indeferiu o mandamus, ensejando a 
interposição do presente recurso ordinário.

O ato impugnado está consubstanciado na ordem de complementação, em 
90 (noventa) dias, de depósitos para atender aos precatórios.

Considerou o julgado que o ato impugnado encontrava respaldo no art. 
337, VII do Regimento Interno, que incumbe ao Presidente da Corte a apuração 
do saldo de débitos que tenham sidos satisfeitos só parcialmente, no exercício 
fi nanceiro precedente, dando ao precatório exato cumprimento.

O acórdão fi cou assim ementado:

Mandado de segurança. Precatório. Insurgência contra artigo 337, VII do 
Regimento Interno. Inadmissibilidade. Precedente da Suprema Corte em que 
foi reconhecida a constitucionalidade do referido artigo. Improcedência da 
irresignação à conta já julgada. Segurança denegada.

(fl . 59).

Afi rma a recorrente, Prefeitura Municipal de Santo André, que:

a) o precatório referente à desapropriação foi por ela pago. Entretanto, 
corrigido o precatório no Tribunal, determinou este que se fizesse a 
complementação em 90 (noventa) dias; 
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b) é ilegal o ato do Desembargador Presidente, porque não se pode impor 

ao órgão público débito maior do que o previsto no seu orçamento; 

c) a estranha ordem respalda-se em norma regimental, imprópria para a 

querela, pois só por lei seria possível a alteração; 

d) o STF suspendeu liminarmente a aplicação do dispositivo regimental 

questionado, para depois decidir, no mérito, pela parcial inconstitucionalidade;

e) segundo o STF, a complementação requisitada pelo TJ-SP somente 

deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritiméticos, ou de 

inexatidões dos cálculos dos precatórios, ou ainda em decorrência de substituição 

de índice, por força de lei; e

f ) como a complementação questionada nestes autos decorreu de 

divergência de critérios de atualização, não seria pertinente aplicar-se o art. 337, 

VIII do Regimento Interno.

O Ministério Público contra-arrazoou o recurso, dizendo que a aplicação 

da decisão do STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, pressupõe 

dilação probatória incompatível com a via estreita da ação de segurança, pedindo, 

ao fi nal o improvimento do recurso.

Opinando como custos legis, concluiu o Ministério Público Federal pelo 

improvimento do recurso ordinário, assim resumindo a compreensão:

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Constitucionalidade do art. 337, 
inciso VII, do RI-TJSP. Precatório suplementar. Prazo. Liquidez e certeza não 
demonstrados.

- Na ADIN n. 10.980 o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade 
do art. 337, VII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

- Direito líquido e certo não demonstrado.

- Pelo improvimento do apelo.

(fl . 84).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): - A questão discutida nos autos 

não é nova nesta Corte e tem ensejado decisões divergentes.
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A matéria, por ser polêmica, ainda não está pacificada, conforme 

demonstram os arestos que se seguem em transcrição:

Processual Civil. Mandado de segurança. Precatório complementar. Fixação do 
prazo de noventa dias para pagamento. Inocorrência de ilegalidade.

Não há direito líquido e certo a ser reparado pela via do mandamus, no que 
concerne ao questionamento sobre o prazo de 90 dias para o pagamento de 
precatório suplementar, tendo em vista que tal exigência atende ao mandamento 
constitucional da prévia indenização.

Precedentes jurisprudenciais.

Recurso de que se não conhece. Decisão unânime. 

(ROMS n. 10.315-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, por 
unanimidade, DJ de 14.06.1999, p. 105).

Processual Civil. Execução de sentença. Precatório. Homologação de conta 
e atualização monetária. Atividades do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Constituição Federal, art. 100. CPC, artigos 575 e 730. ADIn n. 1.098-1-SP. 
Regimento TJSP.

1. O julgamento da ADIn n. 1.098-1-SP estadeou que, no processamento 
de precatórios, o Presidente do Tribunal exerce atividades administrativas, 
desvestidas de conteúdo jurisdicional e, bem por isso, na sua abrangência 
conceitual, inexistindo “causa”, identificando-se decisão insuscetível de 
impugnação na via recursal extraordinária. Davante, inafastável que o Recurso 
Especial, igualmente, tem como pressuposto a identifi cação de “causa”, exalta-se a 
sua inadmissibilidade (art. 105, III, CF).

2. Na alcatifa, pois, da ADIn n. 1.098-1-SP, sobreconcentrando-se que a excelsa 
Corte fi ncou compreensão de natureza constitucional para compor solução a 
controvérsia, concludente a inadequação do exame na via do recurso especial, no 
caso, referentemente à competência do Presidente do Tribunal para a atualização 
apropriada ao ofício requisitório.

3. Constituída a causa jurídica da correção monetária, no caso, por submissão 
à jurisprudência uniformizadora ditada pela Corte Especial, certa a adoção do 
IPC, fi cando afastada a TR, o conhecimento é barrado pela aplicação da Súmula n. 
83-STJ. Unicamente o recurso é conhecido para estadear que, referentemente, ao 
mês de janeiro/1989, ao invés de 70,28%, os cálculos aplicarão 42,72%. 

4. Impossibilidade de ser fi xado o prazo de noventa dias para o pagamento do 
precatório.

5. Recurso parcialmente provido.

(REsp n. 115.377-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, por 
unanimidade, DJ de 22.06.1998, p. 29).
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Processual Civil. Liquidação de sentença. Precatório complementar. 
Competência. Correção monetária. Índices.

A competência para resolver incidentes surgidos na execução é do juiz das 
execuções, nada impedindo que o Presidente do Tribunal, no exercício das suas 
funções administrativas, determine o que necessário para cumprimento da 
decisão objeto da liquidação.

Firmou-se a jurisprudência, a partir do julgamento do Recurso Especial n. 
43.055-SP, que, nas liquidações de sentença, a atualização monetária deve ser 
calculada pela aplicação do IPC, sendo que em relação ao mês de janeiro de 1989 
o percentual é de 42,72%.

(REsp n. 114.697-SP, Rel. p/acórdão Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, por 
maioria, DJ de 10.05.1999, p. 131).

Processual Civil. Execução de sentença. Precatório. Cumprimento. Prazo de 
90 dias para depósito. Legitimidade. Competência. Juízo da execução. Correção 
monetária. Inclusão do IPC. Índice para janeiro/1989 (42,72%). Aplicação do IPC 
dos meses de março/1990 a fevereiro/1991. Legalidade. Precedentes STJ.

Nas execuções processadas por precatórios é o juiz de 1º grau o competente 
para solucionar os incidentes ocorridos, conforme entendimento pacífi co deste 
STJ.

O prazo de 90 (noventa) dias, determinado para o pagamento dos precatórios 
mal cumpridos, não ofende a Lei n. 4.320/1964.

A iterativa jurisprudência desta Eg. Corte fi rmou o entendimento de que é 
legítima a incidência do IPC nos períodos acima mencionados, para atualização 
da correção monetária plena.

Pacifi cada a jurisprudência deste STJ quanto à redução do IPC de janeiro/1989, 
do percentual de 70,28% para 42,72%, a partir do entendimento assentado no 
julgamento do Recurso Especial n. 43.055-SP, pela Corte Especial.

Ressalva do ponto de vista do relator.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

(REsp n. 120.723-SP, Rel. Min. Peçanha Martins, Segunda Turma, por 
unanimidade, DJ de 21.06.1999, p. 109).

Dos precedentes acima transcritos e com respaldo na ADIn n. 1.098-SP, 

dessume-se que:

a) o STF já se posicionou quanto à natureza jurídica da atividade do 

Presidente do Tribunal no processamento dos precatórios, considerando-a 

como ato administrativo, mesmo quando, eventualmente, o ato monocrático 
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do Presidente é examinado e referendado pelo Plenário da Corte, por força 

de agravo regimental. Entretanto, como demonstrado, há entendimentos 

divergentes no STJ;

b) a Corte Maior também tem entendido que o Presidente pode proceder 

à atualização dentro dos limites estabelecidos no CPC, ou seja, correção de 

período entre a chegada ao Tribunal e a entrega do requisitório, eis que exerce 

atividade administrativa e não jurisdicional. Assim, a apuração dos valores 

devidos para a expedição de um novo precatório, além dos parâmetros do título 

executivo transitado em julgado, não pode ser desenvolvida pelo Presidente do 

Tribunal, sob pena de usurpar-se a competência funcional do Juízo de Execução, 

consoante o art. 575, inciso II do CPC.

Na argüição de inconstitucionalidade do art. 337, inciso VII do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (considerado violado 

pelo Município de São Paulo), o qual atribui a competência ao Presidente da 

Corte para requisitar das entidades devedoras a complementação de depósitos 

insufi cientes, no prazo de noventa dias, explicitou-se que o dispositivo referido 

deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, conforme se depreende 

de trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, na ADIn n. 1.098-SP, do teor 

seguinte:

Aqui o Tribunal assentou interpretação consoante com a Constituição. A 
requisição, a título de complementação de depósitos insuficientes, a ocorrer 
com observância do prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças 
resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos 
dos precatórios, não podendo alcançar o critério adotado para a elaboração do 
cálculo ou índice de atualização diversos dos que foram utilizados em primeira 
instância. O que previsto no inciso VII situa-se na competência defi nida no § 2º do 
artigo 100 da Constituição Federal.

O exercício de atividade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, com fulcro no artigo mencionado, fora dos limites defi nidos na 

referida ação direta de inconstitucionalidade, enseja, inclusive, a apresentação de 

reclamação ao STF, com o objetivo de garantir a autoridade de sua decisão.

A orientação da Corte Maior já vem sendo adotada com rigor pelos 

integrantes da Corte de Apelação Paulista.

Aliás, o então Desembargador Domingos Franciulli Netto, hoje integrante 

deste Tribunal e precisamente desta Turma, tem artigo esclarecedor publicado 

na Revista dos Tribunais, Volume n. 768, onde diz, com todas as letras, que 
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“a atividade do Presidente do Tribunal no processamento do precatório não é 

jurisdicional, mas administrativa”, e conclui o substancioso artigo alertando:

(...) o problema dos precatórios é muito mais administrativo e político do que 
jurídico. Não haveria sequer razão para essa singela e despretenciosa palestra, se 
a Administração obedecesse aos princípios hoje abrigados no caput do art. 37 da 
CF/1988, notadamente os da estreita legalidade e o da moralidade.

Se de ato administrativo se trata, é de toda pertinência o ataque ao ato via 
mandado de segurança.

Vencido o primeiro aspecto, quanto à natureza do ato do Presidente do 
Tribunal, no processamento do precatório, quando ordena a sua atualização, 
passemos ao segundo ponto da lide: o que pode e o que não pode fazer o 
Presidente no precatório.

A resposta nos é dada pelo STF, que fi rmou, na ADIn n. 1.098-1-SP, o 
entendimento seguintes, anteriormente transcrito:

A requisição, a título de complementação de depósitos insufi cientes, a ocorrer 
com observância do prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças 
resultantes de erros materiais ou artméticos ou de inexatidões dos cálculos 
dos precatórios, não podendo alcançar o critério adotado para a elaboração do 
cálculo ou índices de atualização diversos dos que foram utilizados em Primeira 
Instância.

(Relator Min. Marco Aurélio).

Esclarecido o alcance da competência administrativa para alterar os 
precatórios, sem a necessidade de voltar ao juízo de origem, temos que, nos 
autos, a recorrente não foi capaz de esclarecer qual o ponto em que extrapolou 
a orientação pretoriana, sendo certo que, pela estreita via mandamental, não foi 
possível visualizar a ilegalidade do ato impugnado.

Ora, se assim é, naturalmente que não se pode acolher a tese da recorrente.

Com estas considerações, nego provimento ao recurso ordinário.

VOTO-MÉRITO (VENCIDO)

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins: Trata-se de pedido de extração 

de precatório complementar para o pagamento do saldo de valor relativo à 

desvalorização da moeda entre a data do cálculo e a do pagamento do valor do 

primeiro precatório.
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Nesta hipótese, creio, não se trata de mera atualização de valor pela 

Presidência do Tribunal de São Paulo. Impõe-se promover o cálculo da correção 

devida no juízo de execução para a expedição de precatório complementar, tal 

o vulto dos resíduos monetários decorrentes da infl ação e da imposição legal 

de previsão orçamentária autorizativa de pagamento pelo município. Sem que 

o legislativo municipal autorize verba própria no orçamento não poderá o 

executivo arrecadá-la e pagar ao interessado. É a regra constitucional neste País 

a do pagamento mediante precatório que outra coisa não é do que a solicitação 

do Judiciário ao Legislativo a fi m de que promova a inclusão no orçamento, 

lei autorizadora da arrecadação dos recursos fi nanceiros e do pagamento pelo 

Estado aos interessados.

À vista do exposto, pedindo vênia à il. Relatora, conheço e dou provimento 

ao recurso.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 12.059-RS 
(2000/0053918-0)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Renê Izoldi Ávila e outros

Advogado: Henry Gonçalves Lummertz e outros

Tribunal de Origem: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Impetrado: Juiz Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região

EMENTA

Constitucional e Processual Civil. Precatório. Decisão de 

Presidente do Tribunal. Ato administrativo. Viabilidade do exame em 

sede de mandado de segurança. Honorários advocatícios. Natureza 

alimentar. Preferência na ordem dos precatórios. Precedentes do STJ 

e do STF.

1. Os atos do Presidente do Tribunal nos processos de precatório, 

são de natureza administrativa. Como ato administrativo está sujeito 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

112

ao controle pelas vias normais ou por intermédio da ação de mandado 

de segurança. Precedentes do STJ.

2. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou 

sucumbenciais, possuem natureza alimentar.

3. Incluem-se, portanto, na ressalva do art. 100 da Constituição 

da República. Precedentes do STJ e do STF.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário, 
nos termos do voto da Ministra-Relatora. Votaram com a Relatora os Ministros 
Paulo Medina, Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon.

Ausente, ocasionalmente, o Ministro Franciulli Netto.

Presidiu a sessão a Ministra Eliana Calmon.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2002 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJ 09.12.2002

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de recurso ordinário em mandado de 
segurança interposto por Renê Izoldi Ávila e outros, contra acórdão proferido pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, nos autos da ação mandamental, 
negou a segurança perquirida pelos ora Recorrentes.

Após a leitura dos fatos, observa-se que os Autores impetraram mandado 
de segurança, junto ao TRF da 4ª Região, contra ato emanado pela Juíza 
Presidente daquela Corte, objetivando o pagamento em caráter preferencial, de 
honorários advocatícios, na ordem dos precatórios.

Sustentaram, naquela oportunidade, que interpuseram agravo regimental 
no intuito de reformá-lo, todavia, foi negado seguimento ao apelo, por se tratar 
de matéria eminentemente administrativa.
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Aduziram, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza 

alimentar e estão agasalhados pela classificação de crédito preferencial no 

regime do precatório, a teor do art. 100 da Constituição Federal.

A Corte a quo, ao examinar a querela, dirimiu a controvérsia nos seguintes 

termos:

Mandado de segurança. Impetração. Legitimidade. Precatório. Expedição. Juiz 
da execução. Transformação de comum para alimentar. Inviabilidade.

1. O advogado tem legitimidade para impetrar juntamente com seu cliente 
mandado de segurança contra ato da Presidência do Tribunal Regional Federal 
que indeferiu pedido deste último, de transformar precatório comum para 
alimentar. Votos vencidos.

2. Expedido o precatório pelo juiz da execução sem a natureza alimentar 
inviável a alteração para tal fi m pela Presidência desta Corte. (fl . 210).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram o presente recurso ordinário, 

repisando em suas razões os argumentos expendidos no mandamus (fl s. 224). Ao 

fi nal, requerem a suspensão do ato coativo e a procedência do pedido para que 

seja declarado o direito líquido e certo de classifi cação do seu crédito nos termos 

do art. 100 da CF/1988.

Não foram oferecidas contra-razões.

A Douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento 

e provimento do recurso (fl . 328).

Inicialmente, distribuído os autos ao Eminente Min. Ruy Rosado, a Quarta 

Turma do STJ entendeu, por unanimidade, que a competência para processar e 

julgar o presente feito é de uma das Turmas de Direito Público, “pois se cuida de 

débito que está sendo cobrado da União, pela via do precatório, e pretendem os 

impetrantes seja a parcela correspondente aos honorários advocatícios defi nida 

como alimentar. O efeito dessa decisão recairá sobre a Fazenda Pública, e a 

matéria está regulada em normas de Direito Público, pois é pública a relação 

que se estabelece entre o contribuinte do PIS e a União, discutida na ação em 

que foi deferida a sua restituição, fonte do precatório objeto dos autos, segundo 

se depreende de sua leitura” (fl . 332).

É o breve relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade, conheço do recurso.

O inconformismo merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência deste Colendo Tribunal Superior assentou 

o entendimento de que as decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal, nos 

processos de precatório, são de natureza administrativa. Como ato administrativo 

está sujeito ao controle pelas vias normais ou por intermédio do mandado de 

segurança.

Nesse sentido, confi ra-se:

Processo Civil. Precatório. Decisão do Presidente do Tribunal. Ato 
administrativo.

1. O STF, bem assim esta Corte de Justiça, assentaram sua jurisprudência 
no entendimento de que são de natureza administrativa os atos emanados do 
Presidente do Tribunal nos processos de precatório.

2. Como ato administrativo, sofre ele o controle de todo e qualquer ato 
administrativo, pelas vias normais ou mesmo por mandado de segurança.

3. Recurso provido.

(RMS n. 12.605-SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 08.04.2002, p. 00166).

A matéria, ora examinada, também se encontra devidamente tratada 

e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal 

Federal, conforme se depreende da leitura das ementas jurisprudenciais abaixo 

transcritas:

Processual Civil. Honorários advocatícios. Caráter alimentar.

I - Os honorários advocatícios constituem verba de caráter alimentar, achando-
se incluída na ressalva do art. 100, caput, da Constituição.

II - Recurso ordinário improvido.

(ROMS n. 1.392-SP rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 08.05.1995, p. 
12.354).

Constitucional. h0h2Precatório. Pagamento na forma do art. 33, ADCT. 
h1h3Honorários advocatícios e periciais: caráter h2h4 alimentar. ADCT, art. 33.

I. - Os h3h5honorários advocatícios e periciais têm natureza h4h6 alimentar. 
Por isso, excluem-se da forma de pagamento preconizada no art. 33, ADCT.
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II. - R.E. não conhecido.

(RE n. 146.318-SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04.04.1997, p. 10.537).

Nesse sentido, faz-se necessário transcrever as razões de decidir adotas 

pelo Eminente Ministro Carlos Velloso, em voto proferido, no RE n. 146.318-

SP, que de forma esclarecedora assim colocou à espécie:

Os honorários advocatícios e periciais remuneram serviços prestados por 
profi ssionais liberais e são, por isso, equivalentes a salários. Deles depende o 
profi ssional para alimentar-se e aos seus, porque têm a mesma fi nalidade destes. 
Ora, se vencimentos e salários têm a natureza alimentar, o mesmo deve ser dito 
em relação aos honorários.

Assim sendo, entendo que os honorários advocatícios, sejam eles 

contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar porquanto provêem 

do fruto do trabalho destes profi ssionais liberais e decorrem do êxito e da 

satisfação de obrigações devidas do seu exercício laboral.

Ante o todo exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para declarar a 

natureza alimentar dos honorários advocatícios em causa, classifi cando-os na 

ressalva do art. 100, caput, da Constituição Federal.

É o voto.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 14.940-RJ 
(2002/0067910-3)

Relator: Ministro Garcia Vieira

Relator para o acórdão: Ministro Humberto Gomes de Barros

Recorrente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra

Procurador: Léa Barreto e Silva Nassar e outros

Tribunal de Origem: Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Impetrado: Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Recorrido: Giacomo Gavazzi - espólio

Representado por: Bernardino Gavazzi - inventariante
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Advogado: José Calixto Uchôa Ribeiro e outro

Sustentação oral: Renata Furtado, pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária

EMENTA

Processual. Mandado de segurança. Precatório. Decisão da 

Presidência de Tribunal. Natureza administrativa.

- As decisões do Presidente de Tribunal disciplinando o 

pagamento de precatório têm caráter administrativo. A circunstância 

de estarem expostas a agravo não as desnatura. Por isso, tais decisões 

assim como os acórdãos que julgarem agravos interpostos contra ela, 

expõem-se a mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, vencido 

o Sr. Ministro Relator, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, que lavrará o acórdão. Votaram com 

o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros os Srs. Ministros José Delgado, 

Francisco Falcão e Luiz Fux. 

Brasília (DF), 10 de setembro de 2002 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 25.11.2002

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Garcia Vieira: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) impetrou mandado de segurança contra decisões proferidas pelo 

Plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos agravos regimentais 

interpostos nos autos do Precatório n. 97.02.13374-2, e que, ratifi cando atos da 
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Presidência do mesmo Tribunal, determinara seqüestro em contas da autarquia 

impetrante.

Indeferida a inicial in limine, ao entendimento de que as decisões 

impugnadas não poderiam ser consideradas ilegais, nem abusivas, não tinha o 

impetrante direito líquido e certo a se furtar ao cumprimento da ordem judicial 

e não se tratava de caso de mandado de segurança, nos termos do art. 8º da Lei 

n. 1.533/1951.

Manifestado agravo regimental contra decisão, o Tribunal Pleno do TRF 

da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão que 

restou assim ementado:

Agravo regimental. Indeferimento de inicial de mandado de segurança.

Decisões tomadas pelo Plenário da Corte, não podem ser acoimadas de ilegais, 
tampouco abusivas.

Assim, salvo, inocorrentes, especialíssimas exceções, não cabe mandado de 
segurança contra elas, mesmo que tomadas em agravos regimentais interpostos 
em precatórios.

Precatório com pagamento preterido não é pendente de pagamento, mas 
introduzido pela EC n. 30/2000, seu pagamento parcelado. (fl . 1.103).

Irresignado, o instituto vencido interpôs recurso ordinário constitucional, 

sobre alegar fundamentalmente, que: a) - consoante jurisprudência do STF, “as 

decisões proferidas em autos de precatório judicial têm natureza administrativa, 

não jurisdicional e, desta forma, verifi cada sua ilegalidade, são passíveis de 

impugnação pela via mandamental, nos termos da Lei n. 1.533/1951, não se 

aplicando a restrição constante do art. 5º, inciso II, da lei em referência”; b) 

- a decisão em comento, proferida sem a oitiva prévia do Incra, omitiu-se em 

exibir seus motivos, estando em descompasso com o art. 93, IX, da Constituição 

Federal, não tendo sido publicada e levada ao conhecimento da União, e não 

não da autarquia recorrente; c) - os atos processuais que antecederam o v. 

acórdão impugnado pelo mandamus padecem de nulidade absoluta, acarretando 

também a nulidade do aresto; d) – “por decorrer o precatório de processo de 

desapropriação para a reforma agrária (art. 184-CF, o pagamento da indenização 

correspondente haveria de ser realizado em títulos da dívida agrária, e não em 

moeda corrente”; e) - determinou o Tribunal o reativamento do Precatório 

n. 97.02.013.374-2, e nos autos do próprio precatório ordenou o seqüestro 

de bens e rendas do Incra, ao pretexto de que haveria preterição na ordem de 
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pagamentos. Por fi m, sustenta que não é o caso de se falar em ilegal preterição 

do direito de crédito, sendo inadmissível a ordem de seqüestro de bens públicos, 

traz à colação precedentes deste Tribunal em prol da sua tese e postula o 

provimento do recurso (fl s. 1.106-1.124).

O Espólio de Giacomo Gavazzi ofereceu contra-razões às fl s. 1.127-1.146.

Recebido o recurso e devidamente processado, subiram os autos 

e, nesta instância, com vista à douta Subprocuradoria-Geral da República, 

esta se manifestou nos exatos termos do acórdão recorrido, opinando pelo 

desprovimento (fl . 1.153).

VOTO VENCIDO

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Decisão de Presidente 
de Tribunal determinando seqüestro de contas, nos autos de precatório. 
Agravo regimental. Improvimento. Mandado de segurança impetrado 
contra acórdão do Pleno do Tribunal. Indeferimento da inicial. 
Novo regimental. Provimento negado. Recurso ordinário. Decisão 
judicial que não se caracteriza como de natureza administrativa. 
Inaplicabilidade dos argumentos deduzidos nas razões recursais à 
espécie. Desprovimento.

I - Não cabe mandado de segurança impetrado contra acórdão 
do Pleno do Tribunal a quo, em sede de agravo regimental e transitado 
em julgado, que ratifi cou decisão do Presidente do mesmo Tribunal, 
determinando seqüestro de valores.

II - Inaplicáveis à espécie os argumentos deduzidos nas razões 
do recurso ordinário e precedentes jurisprudenciais trazidos à colação 
pelo recorrente, por isso que se trata, no caso, de impugnação de 
decisão judicial do Tribunal de origem e não de ato de natureza 
administrativa.

III - Recurso ordinário a que se nega provimento.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Conforme exsurge do que foi 
relatado e dos elementos de informação do processo, o mandado de segurança 
foi impetrado, originariamente, contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, em sede de agravo regimental, que ratifi cou 
decisão do Presidente do mesmo Tribunal, mediante a qual foi determinado 
seqüestro de valores do Incra, em processo de precatório.
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Indeferido o pedido, liminarmente, por não se tratar de caso de mandado 

de segurança, novo agravo regimental foi manejado pela autarquia federal, sem 

sucesso, todavia, porquanto o mesmo Plenário do Tribunal a quo, ao fundamento 

basilar de que as decisões impugnadas não poderiam ser acoimadas de ilegais, 

tampouco abusivas, não cabendo mandado de segurança contra elas, mesmo que 

tomadas em agravos regimentais interpostos em precatórios. (fl . 1.103).

Com a interposição do presente recurso, irresignado, o Incra, além de 

apresentar outros argumentos envolvendo o mérito da questão, insiste na 

defesa da tese, segundo a qual se trata, no caso, de precatório e, portanto, de 

matéria eminentemente administrativa, e não judicial, conforme tem entendido 

a reiterada jurisprudência da Suprema Corte e deste Superior Tribunal de 

Justiça, cabendo, na hipótese, mandado de segurança.

De fato, nenhuma dúvida subsiste quanto ao entendimento manso e 

pacífi co, predominante no âmbito do Pretório Excelso e desta Corte Superior, 

no sentido de que os atos praticados pelos Presidentes de Tribunais locais, em 

processos de precatórios, são de natureza administrativa.

Em decorrência de tal posicionamento, uma outra questão tem surgido nos 

Tribunais Regionais, no que diz respeito ao cabimento, ou não, a interposição de 

agravo regimental das decisões de Presidentes destes Tribunais, em processos de 

precatório.

Ainda recentemente tive a oportunidade de enfrentar tal discussão, no 

exame do RMS n. 11.124-RS, originário do TRF da 4ª Região, manifestando 

o entendimento de que, se os atos prolatados pelos Presidentes de Tribunais 

são de natureza administrativa, na hipótese, correta é a decisão que não admite 

agravo regimental manifestado contra tais atos.

No caso sub examen, a situação confi gurada, ao meu sentir, não parece ser 

idêntica; ao contrário, na espécie, o Tribunal a quo admitiu o agravo regimental, 

dela conheceu e julgou, através de seu Pleno, sendo o mandado de segurança 

impetrado, consoante expresso na inicial contra o acórdão, que já se encontrava 

transitado em julgado.

Nesse contexto, portanto, não se afiguram aplicáveis à espécie os 

argumentos deduzidos nas razões recursais do presente recurso, nem tampouco 

os precedentes jurisprudenciais trazidos à colação pelo Incra, por isso que, no 

caso, trata-se de impugnação ao acórdão do Tribunal de origem, de natureza 

judicial e não administrativa, como deseja fazer crer o recorrente.
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Para que não paire qualquer dúvida acerca da natureza do ato atacado, 

basta ver o voto condutor do acórdão hostilizado, no qual restou destacado que 

“não se pode erigir de ilegal, tampouco de abusivo, ato praticado pelo Plenário 

deste Tribunal”, aduzindo, ainda, verbis:

As questões reavivadas no mandado de segurança, e no agravo regimental, 
foram debatidas, à exaustão, em Plenário, e não se há eternizar discussões, em 
desprestígio à Justiça, e ao princípio da moralidade. (fl . 1.098).

Acrescente-se, demais disso, que esta egrégia Corte, em decisão 

recentíssima, acolheu voto da minha lavra, ao examinar hipótese similar, 

fi rmou entendimento no sentido de que, tendo em vista a peculiaridade da 

decisão objeto do mandamus, que não pode ser caracterizada como de natureza 

administrativa, conforme sustenta, basicamente, o recorrente, nego provimento 

ao recurso.

Afastada, assim, a possibilidade de se admitir a viabilidade da pretensão 

do recorrente pela via estreita do mandamus, não hão de prosperar as demais 

razões deduzidas na irresignação recursal, nem se aplicam ao caso concreto 

os precedentes jurisprudenciais deste STJ trazidos à colação pela autarquia 

recorrente.

Com esta considerações, tendo em vista a peculiaridade da decisão objeto 

do writ, que não pode ser caracterizada como de natureza administrativa, nego 

provimento ao presente recurso.

VOTO VENCEDOR

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: - Sr. Presidente, com 

todas as vênias, as decisões relativas ao resgate de precatórios têm natureza 

administrativa. Elas não resolvem conflitos de interesse; limitam-se em 

disciplinar o cumprimento de ordem judicial, posterior ao processo da execução. 

A circunstância de elas estarem expostas a agravo não as transformam em 

jurisdicionais.

Neste caso, foi o agravo regimental confi rmado pelo colegiado, e essa 

confi rmação não descaracteriza a natureza administrativa daquele ato que foi 

por ele confi rmado.

Peço vênia para divergir do voto do Sr. Ministro-Relator no sentido de dar 

provimento ao recurso. 
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VOTO

O Sr. Ministro José Delgado: Sr. Presidente, peço vênia ao Sr. Ministro 

Relator, pois estou convencido de que o recurso é de natureza administrativa 

e deverá voltar ao Tribunal a fi m de que se processe o mandado de segurança, 

solicitando as informações devidas e o parecer do Ministério Público, e se 

profi ra decisão como bem entender, porque houve indeferimento da inicial.






