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RESUMO 
 
 

A oneração excessiva dos juros de mora suportados pela parte sucumbente é uma realidade da 

prática jurídica nacional, infelizmente, pouco debatida pela doutrina. Causado pelos efeitos 

negativos oriundos da duração irrazoável do processo, cujos fatores são, em suma, atribuíveis 

ao próprio Estado, o exorbitante valor, por vezes, devido à parte vencedora a título de juros 

moratórios, é suportado integralmente pela parte vencida, ainda que esta seja igualmente 

titular do direito à celeridade processual.O presente trabalho busca, através de um estudo 

bibliográfico e jurisprudencial, trazer uma análise crítica sobre os efeitos que a ineficiência do 

Judiciário traz aos juros de mora, principalmente a fim de indentificar o verdadeiro 

responsável pela demora na prolação da decisão judicial definitiva, haja vistaessa morosidade 

acarretar o aumento excessivo no valor dos juros. Ao final deste trabalho, é possível se aferir 

a responsabilidade civil objetiva do Estado pela não duração razoável do processo, atribuindo-

se a esse a obrigação de reparar, juntamente com o sucumbente, o tempo que a parte 

vencedora ficou privada de seu capital. 

 

Palavras-chaves: Juros de mora; Princípio da duração razoável do processo; 

Responsabilidade civil do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

The burden of delinquent interest paid by the losing party is a reality of the national legal 

practice little touched by the doctrine. Caused by the negative effects arising from the 

unreasonable length of the process, which factors are, in short, attributable to the State itself, 

the exorbitant amount, sometimes owed to the prevailing party in form of delinquent interest, 

is fully paid by the losing party, although it also holds the right to procedural promptness. 

This paper seeks, through a literature review and case study, to bring a critical analysis on the 

effects that the Judiciary’s inefficiency brings to the delinquent interest, mainly to blame the 

real culprit for the delay in delivery of a final judgment and, therefore, the excessive increase 

of the interest. At the end of this work, it is possible to measure the civil responsibility of the 

State for the not reasonable duration of the process, attributing to it the obligation to repair, 

along with the losing party, the time that the prevailing party was deprived of its capital. 

 

Keyword: Delinquent interest; Fundamental right of the reasonable length of process; Civil 

responsibility of the State. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 9 

2 DOS JUROS DE MORA .................................................................................................. 11 

2.1 Conceito e natureza jurídica dos juros ............................................................................ 11 

2.2 Classificação dos juros ................................................................................................... 15 

2.3 Distinções entre os juros de mora e os seguintes institutos: mora, atualização monetária e 

multa moratória .................................................................................................................... 20 

2.3.1 Da mora ...................................................................................................................... 20 

2.3.2 Da atualização monetária ........................................................................................... 23 

2.3.3 Da multa moratória ..................................................................................................... 24 

3. PROBLEMÁTICAS ENVOLVENDO OS JUROS DE MORA ........................................ 27 

3.1 Termo Inicial dos Juros de Mora .................................................................................... 27 

3.2 Percentual Aplicável ...................................................................................................... 32 

4 DO DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ............. 40 

4.1 O tempo, o processo e os juros de mora .......................................................................... 40 

4.2 Princípio da duração razoável do processo...................................................................... 43 

4.3 Fatores que contribuem para a morosidade do Judiciário ................................................ 45 

4.3.1 Problemáticas de ordem normativa ............................................................................. 45 

4.3.2 Problemáticas de ordem estrutural .............................................................................. 48 

4.3.3 Problemáticas de ordem capacitatória ........................................................................ 51 

5 DOS EFEITOS DA DURAÇÃO IRRAZOÁVEL DO PROCESSO NOS JUROS DE 

MORA ................................................................................................................................. 53 

5.1 Dos efeitos da não duração razoável do processo ............................................................ 53 

5.1.1 Dos efeitos não processuais ......................................................................................... 53 

5.1.2 Dos efeitos processuais ............................................................................................... 54 

5.2 Da oneração excessiva da parte sucumbente pelos juros de mora .................................... 55 

5.3 Da responsabilidade civil estatal pela não duração razoável do processo ........................ 57 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 61 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 64 

 
 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A emenda constitucional n.º 45, de 8 de dezembro de 2004, trouxe importante 

inovação ao ordenamento jurídico nacional, positivando no inciso LXXVIII, inserido no art. 

5º, da Carta Magna do País, o que a doutrina veio a denominar de direito fundamental a 

duração razoável do processo ao estabelecer que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação". Apesar de alguns autores defenderem que essa norma já estava implicitamente 

prevista, infelizmente, nem a sua elevação ao status constitucional foi capaz de modificar a 

realidade do Judiciário nacional.  

Apesar de não ser uma problemática exclusiva deste País, as altas taxas de 

congestionamento dos processos nos tribunais brasileiros são oriundas de fatores imputáveis 

ao próprio Estado. É possível inclusive classificá-las em três principais ramos: causas de 

ordem normativa, as quais levam em consideração a burocratização da legislação; as de 

ordem estrutural, por abranger a insuficiência e a inadequação dosaparatos envolvidos no 

funcionamento do Poder Judiciário como pessoal, material e tecnologia; e as de ordem 

capacitatória, relacionadas com a qualificação dos profissionais que atuam na atividade 

jurídica. 

Nesse diapasão de duração irrazoável do processo, busca-se, por meio deste 

trabalho científico, identificar a influência que a morosidade na solução dos litígios causa nos 

juros de mora, principalmente, a fim de demonstrar que aquele que gera o dano não é o 

mesmo que arca com a reparação. Por ser um instituto jurídico de caráter indenizatório 

diretamente relacionado com o tempo de duração da demanda, haja vista ter como supedâneo 

de existência o próprio lapso temporal usado pelo devedor para adimplir a obrigação, a 

demora da prestação jurisdicional definitiva é abrangida pelos cálculos dos juros moratórios. 

Ainda que as partes não tenham atuado de forma protelatória, imperioso se faz 

registrar que é a parte sucumbente quem integralmente arca com a indenização do credor pelo 

período de que esteve privado de seu capital, ou seja, apesar de os principais fatores pela não 

celeridade processual serem atribuíveis à ineficiência estatal, é a parte devedora quem é 

obrigada a reparar o dano. 

Inserem-se ainda no objeto de estudo desta monografia as divergências existentes 

no Superior Tribunal de Justiça sobre aspectos fundamentais dos juros moratórios. As 

problemáticas envolvendo o período de contagem e o próprio percentual a ser aplicado são 
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questões quetrazem substancial insegurança jurídica quanto ao tema, além de influenciarem 

na oneração excessiva da parte sucumbente.  

A Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, em vigor desde 1992, ao dispor 

que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual”, retirou do demandado a possibilidade de depositar em juízo, a fim de 

interromper a contagem dos juros, o quantum questionado, já que esse somente será 

conhecido pelas partes com a prolação da decisão definitiva. Ressalte-se ainda que, com a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Corte Superior ainda não consolidou 

entendimento quanto a taxa a ser aplicada, proferindo decisões divergentes ao utilizar a taxa 

SELIC em determinadas ações, tendo em outras utilizado o percentual de 1% (um porcento) 

ao mês. 

Não há como se negar a responsabilidade da parte perdedora pelo período que o 

credor ficou privado do uso de seu capital, estando abrangido nesse o próprio tempo de 

duração do processo. Todavia, como a parte sucumbente também é destinatária do princípio 

da celeridade processual, não se pode imputar a essa a responsabilidade pelo excesso somente 

pelo fato de não ter sido vitoriosa, ou seja, pelo período além do razoável utilizado pelo 

Judiciário para proferir uma decisão definitiva. 

A responsabilidade civil do Estado é abordada ao final deste trabalho como uma 

possível solução para a referida problemática. Ao entender a prestação jurisdicional como um 

serviço público, os possíveis danos decorrentes da ineficiência desse devem ser abrangidos 

pela teoria do risco administrativo, razão pela qual o Estado estaria obrigado, caso o processo 

tenha duração irrazoável, a arcar juntamente com a parte sucumbente pelo período que a parte 

credora ficou privada de seu capital. 

Diante disso, por meio de um estudo descritivo analítico, desenvolvido através de 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial,busca-se comprovar a ocorrência da hipótese de 

oneração excessiva dos juros de mora, em face da duração irrazoáveldo processo, a fim de 

atribuir a responsabilidade pela reparação do dano ao verdadeiro responsável, ou seja, 

enquanto a parte sucumbente arcaria com os juros moratórios pela duração razoável do 

processo, o Estado repararia o quantum correspondente ao período excedente. 
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2DOS JUROS DE MORA 

 

2.1 Conceito e natureza jurídica dos juros 

 

O conceito de juros sempre teve uma relação muito próxima com o deusura, 

chegando ARISTÓTELES (s.d,p.38) a afirmar que 
 
Há, como já dissemos, duas espécies de arte ou ciência da riqueza: uma, que tem o 
comércio por objeto, outra, a economia. Esta é louvável e necessária; aquela é 
justamente censurada, pois não se adapta à natureza, provindo do benefício das 
trocas recíprocas. É com justa razão que nos repugna a usura, porque ela procura 
uma riqueza que provém da própria moeda, a qual não mais se aplica ao fim para o 
qual foi criada. Ela só foi criada para a função de troca; e a usura a multiplica por si 
mesma; do que se originou o seu nome, porque os seres produzidos se assemelham 
aos que lhedão nascimento. O lucro é o dinheiro do dinheiro: e esta é, de todas as 
aquisições, a mais contrária à natureza. 
 

Talvez por ser a usura uma prática rechaçada pela Igreja Católica ou mesmo pelo 

simples fato de ser uma obrigação secundária, o certo é que os doutrinadores jurídicos não 

dão aos juros legais a sua devida importância, existindo diversos assuntos controvertidos a seu 

respeito, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

proferem constantemente decisões divergentes quanto ao tema. Diante disso, tanto este como 

o próximo capítulo visam não somente apresentar o conceito desse instituto jurídico, mas 

tecer algumas considerações sobre a sua própria natureza jurídica e o reflexo que a ausência 

de entendimento uniforme causa na jurisprudência nacional. 

 MILL (1983, p.333) traz o seguinte conceito de juros: 
 
Entretanto, dos ganhos que a posse de um capitalpossibilita a uma pessoa auferir, 
somente uma parte é de fato um equivalente ao uso do próprio capital, a saber, tanto 
quanto uma pessoa de recursos estaria disposta a pagar ao tomá-lo emprestado. E 
isso que, como todos sabem, chamamos de juros, é tudo o que uma pessoa pode 
ganhar simplesmente abstendo-se do consumo imediato de seu capital e deixando 
que ele seja utilizado por outros para fins produtivos.  

 
ParaDINIZ (1998, p.337), a identificação da natureza jurídica se faz pela 

“afinidade que um instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, 

podendo nela ser incluído a título de classificação”. ASCENSÃO (1997, p.96) complementa 

dizendo que 
 
Mais do que por meio de uma análise conceitual, a determinação da natureza 
jurídica de um instituto deverá fazer-se mediante a determinação de seus efeitos. A 
categoria jurídica a que se chegar deverá exprimir sinteticamente um regime 
positivamente estabelecido. 

 
Espécie das obrigações acessórias, os frutos são utilidades que determinado bem 
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produzem sem acarretar sua diminuição, apesar de serem passíveis de separação. A doutrina 

os classifica quanto à origem em: a) naturais, quando oriundos de força orgânica; b) 

industriais, quando provenientes da força humana; e c) civis, quando produzidos em virtude 

da utilização do principal por terceiro diverso do proprietário. 

A categoria jurídica que enquadra o instituto dos juros é, portanto, a das 

obrigações secundárias, especificamente na espécie de frutos civis. Quanto à idéia de 

acessório, o art.92 do Código Civil de 20021 prevê que a existência desses frutos pressupõe a 

do principal, ou seja, os juros são uma decorrência do capital, não podendo ser com esse 

confundido. Além disso, apesar de serem separáveis, permanece o entendimento de que a 

coisa acessória segue a principal, ainda que a regra contida no art.59 do Código Civil de 

19162 não tenha sido repetida no Novo Código Civil. 

Em face dessa classificação, SANTOS (1989, p.276) aponta os seguintes efeitos 

atribuídos aos juros, em face do regime que lhes foram positivamente estabelecidos: a)a 

extinção da obrigação principal, ainda que por remissão, lhe acarreta o mesmo destino;b) o 

surgimento da obrigação principal, leia-se dívida, deve ser anterior ao dever de pagá-lo; c) o 

reconhecimento deles implica o do própriodébito; e d) a diferenciação dele com a renda está 

em que essa última pode existir independentemente do principal. 

Outra característica dos juros legaisestá na identificação desse como norma de 

direito material expressamente positivada no Código Civil de 2002. Todavia, a Corte Especial 

do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.º12059463,vem adotando a 

                                                        
1CC/2002. Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja 
existência supõe a do principal. 
2 CC/1916. Art. 59. Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal. 
3Importante se faz transcrever a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORPÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO 
MONETÁRIA E JUROS DE MORADEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE 
ALTEROU O ARTIGO1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA 
AOSPROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em 
curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de 
correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança".2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a 
Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos 
pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento,sem, contudo, retroagir a 
período anterior à sua vigência.3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir 
que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n.2.180-35/2001, que também tratava de consectário da 
condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, os valores 
resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem 
observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por 
outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então 
vigente. 5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 
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tese de que as normas que regem os consectários da condenação têm caráter instrumental, ou 

seja, apesar de os juros serem normas de direito material, no caso específico dos moratórios, 

os seus critérios previstos em lei são de ordem processual4.  

As normas processuais estão sujeitas às disposições constantes na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, começando a vigorar no ordenamento jurídico 

nacional, salvo disposição contrária, 45 (quarenta e cinco) dias depois de publicada5. Após a 

vacatio legis, essa pode ser aplicada desde logo aos processos pendentes, conforme orientação 

consagrada no art.1.211 do Código de Processo Civil6, respeitando, contudo, o direito 

adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito7. 

Assim, apesar de os juros legais serem de direito material, o STJ vem entendendo 

serem as normas disciplinadoras, quanto à espécie moratória, de natureza instrumental, razão 

pela qual devem ser aplicadasinclusive aos processos pendentes de decisão definitiva.Nesse 

sentido, a Corte Superiorproferiu julgamento entendendo ter a Lei n.º 11.960/09 aplicação 

imediata8exatamente por disciplinar critérios referentes à correção monetária e aos juros 

                                                                                                                                                                             
5º da Lei n. 11.960/09 no período subseqüente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio do 
tempus regit actum.6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do 
artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao 
Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas 
pela MP 2.180-35/01,que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei11.960/09, aqui tratada.8. 
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 
11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos”. (STJ, REsp 1205946 / SP, Corte Especial, Ministro 
Relator Benedito Gonçalves, Julg. 19 out. 2011, DJe 02 fev. 2012) 
4Apesar de o entendimento dominante ser de que os juros de mora são de direito material, sendo apenas as 
normas que os regulamentam de ordem processual, a Ministra Alderita Ramos de Oliveira proferiu recente 
decisão entendendo que os próprios “juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem 
natureza eminentemente processual”(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1170115 / PR. Sexta Turma. Ministro 
Relatora Alderita Ramos de Oliveira. Julg. 27 nov. 2012. DJe 04 dez. 2012). 
5 LINDB. Art. 1º.  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois 
de oficialmente publicada. 
6 CPC/73. Art. 1.211.  Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, 
suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes. 
7Nesse sentido, CINTRA, GINOVER e DINAMARCO (2007, p.105-106) assim se manifestam: “Diante do 
problema, três diferentes sistemas poderiam hipoteticamente ter aplicação: a) o da unidade processual, segundo o 
qual, apesar de se desdobrar em uma série de atos diversos, o processo apresenta tal unidade que somente 
poderia ser regulado por uma única lei, a nova ou a velha, de modo que a velha teria de se impor para não 
ocorrer retroação da nova, com prejuízo dos atos já praticados até a sua vigência; b) o das fases processuais, para 
o qual distinguir-se-iam fases processuais autônomas (postulatória, ordinária, instrutória, decisória e recursal), 
cada uma suscetível, de per si, de ser disciplinada por uma lei diferente; c) o do isolamento dos atos processuais, 
no qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos atos 
processuais a praticar, sem limitações relativas às chamadas fases processuais. Esse último sistema tem contado 
com a adesão da maioria dos autores e foi expressamente consagrado pelo art. 2º do Código de Processo Penal: 
‘a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei 
anterior’. E, conforme entendimento de geral aceitação pela doutrina brasileira, o dispositivo transcrito contém 
um princípio geral de direito processual intertemporal que também se aplica, como preceito de super direito, às 
normas de direito processual civil. Aliás, o Código de Processo Civil confirma a regra, estabelecendo que, ‘ao 
entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes’ (art.1.211).” 
8 Na doutrina e na jurisprudência, tem-se afirmado que a “lei processual é de imediata aplicação”. Todavia, 
apesar de seguir a tese do isolamento dos atos processuais, CHIOVENDA (2000, p.115) entende ser essa 
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moratórios9. 

A natureza de ordem pública10 e cogente11 também são atributosprevistos nas 

normas que regem os juros legais. Sob essa fundamentação o Superior Tribunal de Justiça 

vem defendendo a possibilidade jurídica de os magistrados alterarem de ofício as decisões 

proferidas quanto ao tema, ainda que prejudiciais à parte recorrente, sem que isso configure 

caso de extra petita ou mesmo reformatio in pejus, ambos vedados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro12. 

O próprio art.293 do Código de Processo Civil13 prevê que, embora os pedidos 

formulados devam ser interpretados restritivamente, compreendem-se, entretanto, no principal 

os juros legais, ou seja, ainda que a parte não os requeira expressamente em seu petitório, o 

devedor não está desobrigado quanto a esses. Pelo mesmo motivo, portanto, não se pode 

vedar ao juiz a reformar dos juros moratórios aplicados em determinada decisão, por não ter a 

parte recorrente requerido14. 

                                                                                                                                                                             
expressão imprecisa. Leia-se: “Do outro lado, é equívoco asseverar que a lei processual é de imediata aplicação, 
porque isso é próprio de todas as leis, as quais, justamente por proverem para o futuro, se aplicarão 
imediatamente aos atos e fatos que se verificarem depois de posta em vigor a lei nova, exceto se, como dissemos, 
aqueles constituírem efeitos novos de fatos já anteriormente consumados.” 
9Vide nota de rodapé n.º3. 
10DINAMARCO (2004, p.69): “as normas processuais são de direito público pelo fato de regerem relações com 
o Estado, estando este no exercício do poder. Isso não significa que todas elas sejam de ordem pública. São de 
ordem pública todas as normas (processuais ou substanciais) referentes a relações, que transcendam a esfera de 
interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse 
da sociedade como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, 
também processuais que não o são. Não é possível traçar conceitos muito rígidos ou critérios apriorísticos bem 
nítidos para a distinção entre umas e outras. Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais 
destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), 
sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes. Não o são aquelas que 
têm em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da 
jurisdição a submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente.” 
11O termo “cogente é assim conceituado por DINIZ (1998, p. 637, v. 1): “Diz-se da norma imperativa absoluta 
ou impositiva, também chamada ‘de ordem pública’, porque ordena ou proíbe alguma coisa de modo absoluto, 
sem admitir qualquer alternativa, vinculando o destinatário a um único esquema de comportamento, por tutelar 
interesses fundamentais.” 
12Nesse sentido, apresentam-se os seguintes julgados: 1) STJ; AgRg-REsp 1.291.244/RJ; Primeira Turma; 
Ministro Relator Benedito Gonçalves; Julg. 26 fev. 2013; DJe 05 mar.2013; 2) STJ; EDcl-AgRg-Ag 
1.160.335/MG; Terceira Turma; Ministro Relator Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 27 nov. 2012; DJe 06 dez. 
2012; 3) STJ; AgRg-REsp 1.086.197/SP; Terceira Turma; Ministro Relator Sidnei Beneti; Julg. 28 jun. 2011; 
DJe 01 jul.2011; 4) STJ; AgRg-REsp 1.238.741/SC; Terceira Turma; Ministro Relator Massami Uyeda; Julg. 26 
abr. 2011; DJe 12 mai. 2011; e 5) STJ; AgRg-Ag 1.143.802/DF; Terceira Turma; Ministro Relator 
Desembargador Convocado Vasco Della Giustina; Julg. 17 ago. 2010; DJe 26 ago. 2010.  
13 CPC/73. Art. 293.  Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal 
os juros legais. 
14Nesse sentido, leia-se recente julgado da Corte Superior: “CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 460, 515, 535, I e II, DO 
CPC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. PRODUTO PARA TINGIR CABELO QUE VEM OCASIONAR DANOS 
À AGRAVADA. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO ARESTO ESTADUAL. 
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR PARTE DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PELO TRIBUNAL. 
POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 
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Diante do arrazoado acima exposto, observa-se que a correta identificação da 

natureza jurídica de um instituto é de suma importância, não só para a sua perfeita 

compreensão, mas também para a previsão dos efeitos que a categoria adotada irá lhe causar. 

Os juros legais, entendidos como frutos civis, são obrigações acessórias de direito material, 

cujas normas regulamentadoras estão inseridas no ordenamento como sendo de direito 

processual e de ordem pública. 

 

2.2 Classificação dos juros 

 

A depender do critério adotado, os juros podem ser assim classificados: a) 

consoante a finalidade, divididos em compensatórios ou moratórios; b) segundo o cálculo 

adotado, em simples ou compostos; e c) quanto à origem, em convencionais ou legais. 

Os juros compensatórios, também conhecidos como remuneratórios ou juros-

frutos, são devidos pela utilização consentida de capital alheio, o que ocorre, por exemplo, 

nos casos de empréstimo. Por sua vez, os juros são moratórios quando decorrentes da mora do 

devedor, ou seja, caso haja atraso no adimplemento de determinada obrigação. Observa-se, 

portanto, que o consentimento é o principal fator de distinção dessa classificação, já que, no 

primeiro caso, há um acordo entre as partes, o que já não ocorre no segundo caso.  

Diante disso, pode-se dizer que os juros de mora possuem natureza indenizatória, 

porque tem a finalidade de reparar os possíveis danos causados ao credor pela privação do seu 

capital por tempo superior ao acordado, enquanto os compensatórios visam apenas a 

remunerar o credor pelo empréstimo consentido de seu bem (lucro em face de um 

determinado investimento). O Código Civil de 2002, adotando essa tese, dispôs, no parágrafo 

único do art. 40415, que, caso os juros de mora não cubram o prejuízo causado, pode o juiz, na 

ausência de pena convencional, conceder ao credor indenização suplementar. 

                                                                                                                                                                             
IMPROVIMENTO. I. Não há que se falar em ofensa aos artigos 460, 515 e 535, do CPC, quando se verifica que 
o Tribunal local deu adequada solução à lide, ainda que o tenha feito de forma contrária aos interesses da 
agravante. II. Acórdão estadual que reconhece a responsabilidade da agravante pelos danos ocasionados à 
agravada não pode ser objeto de revisão por parte desta Corte, tendo em vista que a análise das razões recursais, 
com vistas à reforma do julgado, envolveria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, desta Corte. III. 
A alteração do temo inicial dos juros moratórios pelo Tribunal estadual, ainda que inexistente impugnação da 
outra parte, não caracteriza julgamento extra petita ou reformatio in pejus. IV. Agravo regimental a que se nega 
provimento”. (STJ, AgRg no Ag 1114664 / RJ, Quarta Turma, Ministro Relator ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, Julg. 02 dez. 2010, DJe 15/12/2010) 
15 CC/02. Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o 
prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. 
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Essa classificação é de suma importância, principalmente, para determinar se os 

juros moratórios são passíveis de serem tributados pelo Imposto de Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza previsto no art.43 do Código Tributário Nacional da mesma forma como 

são os compensatórios. Assim dispões o mencionado dispositivo legal: 
 
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 
não compreendidos no inciso anterior. 

 
O acréscimo patrimonial é, portanto, o fato gerador para a incidência do IR, razão 

pela qual as verbas de natureza indenizatória não seriam abrangidas por esse tributo, já que 

não representam um ganho, mas, na verdade, a reparação de um dano sofrido. Adotando esse 

posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça editou as súmulas n.º12516 e 21517, as quais 

retiram do âmbito de incidência desse imposto o pagamento em dinheiro de férias não 

gozadas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho e a indenização recebida pela adesão 

a programa de incentivo à demissão voluntária, exatamente porque não caracterizam receita 

nova. 

Apesar disso, a Corte Superior diverge quanto à possibilidade de se entender os 

juros de mora como fato gerador do Importo de Renda. Era consolidado entendimento de que 

os juros de mora, por serem bens acessórios, seguiam a natureza jurídica do principal, ou seja, 

teriam natureza remuneratória a depender das verbas principais a serem recebidas18. Todavia, 

após a entrada em vigor do Novo Código Civil, tal posicionamento vem modificando, 

conforme se observa pelo voto proferido pela Ministra Eliana Calmon no REsp 1037452 / SC. 

Leia-se importante trecho dessa decisão: 
                                                        
16 STJ. Súmula n.º125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não esta sujeito a 
incidência do imposto de renda. 
17 STJ. Súmula n.º215. A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não 
está sujeita à incidência do imposto de renda. 
18 Nesse sentido, leia-se recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Em se tratando de benefício previdenciário 
pago a destempo e acumuladamente, a incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e alíquotas 
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos. Entendimento consolidado em recurso 
repetitivo (REsp 1.118.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24.3.2010, DJe 
14.5.2010). 2. Se a verba principal (benefício previdenciário) é tributável, os juros de mora dela decorrentes, ao 
contrário do que decidiu a Corte de origem, também o são; considerado aqui o postulado accessorium sequitur 
suum principale (REsp 1.089.720/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, julgado em 10.10.2012, DJe 
27.11.2012). 3. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a possibilidade de incidência do imposto de 
renda sobre os juros de mora pagos em decorrência de recebimento de benefício previdenciário acumuladamente 
e a destempo”. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 238963 / RS; Segunda Turma, Ministro Relator Herman 
Benjamin, Julg. 07 mar. 2013, DJe 20 mar. 2013). 
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Detive-me na tese de fundo e a conclusão a que chego, diante dos claros termos do 
parágrafo único do Código Civil, é a de que os juros de mora têm natureza 
indenizatória e, como tal, não sofrem a incidência de tributação. A questão não passa 
pelo Direito Tributário, como faz crer a FAZENDA, quando invoca o instituto da 
isenção para dizer que houve dispensa de pagamento de tributo sem lei que assim o 
determine. A questão é simples e está ligada à natureza jurídica dos juros 
moratórios, que a partir do novo Código Civil não mais deixou espaço para 
especulações, na medida em que está expressa a natureza indenizatória dos juros de 
mora. Estou consciente de que o entendimento alterará profundamente a disciplina 
dos juros moratórios, como estabelecido há anos e que proclamava a sua natureza 
acessória, de tal forma que se amolda à caracterização da obrigação a que se refere, 
como um apêndice. Se assim é, certa está a tese constante do julgado do Tribunal de 
São Paulo, a partir do entendimento sedimentado no direito pretoriano desta Corte, 
uniformizado na Primeira Seção e que pode ser assim resumido: a) as parcelas 
salariais são consideradas como remuneração, ou seja, rendimento, incidindo, pois o 
imposto de renda; b) em se tratando de indenizações, não há rendimento algum e, 
como tal, não incide o imposto de renda.19 

 
Além dessas espécies, os juros também podem ser divididos, quantoàforma de 

capitalização, em simples e compostos. No primeiro caso, a incidência da taxa de juros recai 

diretamente sobre o valor do capital inicial, enquanto que, no segundo caso, também 

conhecido como anatocismo, os juros anteriores, que passam a compor o capital, são levados 

em consideração para o cálculo dos posteriores.  

O já revogado Código Comercial de 1850 previa em seu art. 253 que “é proibido 

contar juros de juros; esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos 

saldos liquidados em conta corrente de ano a ano”. Por sua vez, durante a vigência do Código 

Civil de 1916, com fulcro no art. 1.26220, era permitido, mas só por cláusula expressa, fixar 

juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis, podendo ser abaixo ou acima 

da taxa legalmente prevista, com ou sem capitalização composta.Em seguida, o art. 4º do 

Decreto n.º 22.626/3321, Lei de Usura, retomou o entendimento do vetusto Código Comercial 

de 1850, dando ensejo à edição da súmula n.º121 pelo Superior Tribunal Federal, a qual 

estabelece vedação à “capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”22.  

Todavia, diversas normas específicas foram editadas, a fim de permitir a 

possibilidade do anatocismo em determinados contratos, como, por exemplo: a) no crédito- 

                                                        
19 STJ, REsp 1037452 / SC, Segunda Turma, Ministro Relato Eliana Calmon, Julg.  20 mai. 2008, DJe 
10/06/2008. 
20 CC/16. Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de 
outras coisas fungíveis. Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 
capitalização. 
21 Lei de Usura. Art. 4º. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros 
vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. 
22 Esclareça-se que a palavra capitalização é por diversas vezes utilizada de forma atécnica ao ser colocada como 
sinônimo de juros compostos, por ser aquele o gênero e esse uma de suas espécies.  
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rural, por força do art.5º do Decreto-Lei n.º167/6723; no industrial, conforme o art. 14, inciso 

VI do Decreto-Lei n. 413/6924; e no comercial, com fulcro no art.5º da Lei n.º6.840/8025. 

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º93, estabelecendo que “a 

legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de 

capitalização de juros". 

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, o tema tomou outro rumo, pois o 

seu art. 59126prevê a possibilidade da capitalização composta anual. Além disso, com a 

entrada em vigor da Medida Provisória n.º1.963-17, de 30 de março de 2000, atualmente 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou-se a admitir também os juros compostos mensais 

pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ocorre, todavia, que o caput do 

art.5º, bem como o seu parágrafo único, da mencionada norma, os quais dispõem sobre a 

possibilidade de capitalização composta por período inferior a 1(um) ano, estão sendo objeto 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º2316 ainda pendente de julgamento. 

Quanto ao tema, adotando o mesmo entendimento da Superior Tribunal de 

Justiça27, o Pleno da Suprema Corte proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário n.º  

                                                        
23 DeL 167/67. Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho 
Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, 
se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser 
determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta 
vinculada a operação. Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% 
(um por cento) ao ano. 
24 Del 413/69. Art. 14. A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto: (..) 
VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão exigíveis, podendo ser 
capitalizadas. 
25 Lei 6.840/80. Art. 5º Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do 
Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em 
cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei. 
26 CC/02. Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de 
redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual. 
27 Nesse sentido, registre-se a ementa do Recurso Especial n.º973.827/RS: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida 
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros 
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são 
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de 
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da 
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 
taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa 
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 
543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. 
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582.760-7/RS entendendo ser possível a capitalização composta mensal dos juros, quando 

expressamente pactuados pelas partes e estabelecida por meio de uma cláusula clara e precisa 

nos moldes previstos no Código de Defesa do Consumidor28. Ante a importância desse 

julgado, transcreve-se alguns trechos do voto proferido pela Ministra Relatora Cármen Lúcia: 
 
Penso que a questão deve ser solucionada, considerando o mérito, é dizer, há de se 
decidir sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-
36/2001, em face da garantia constitucional insculpida no art. 170, inciso V, da 
Constituição da República: a defesa do consumidor na ordem econômica nacional, 
base também da argumentação apresentada neste recurso extraordinário. 
E é nessa perspectiva que a conclusão que se impõe é a de que não é a mera 
instituição legal de capitalização mensal, semestral, anual ou qualquer outra que 
importa juridicamente para o respeito aos direitos constitucionais e legais do 
consumidor, mas a clareza (diria mesma a transparência) do contrato firmado, ou 
seja, o respeito à informação de que é titular o consumidor que lhe permite saber o 
que efetivamente pagará de juros e determinará, assim, o respeito a seu direito. 
Essa afirmação não se baseia em concepções genéricas sobre a garantia de defesa do 
consumidor na ordem econômica, como buscarei demonstrar a seguir. 
Os que se opõem á legitimidade constitucional da regra contida na medida 
provisória em exame afirmam que um empréstimo com juros não capitalizáveis seria 
mais barato que um empréstimo com juros capitalizáveis e, portanto, a sua 
possibilidade legal arranharia os direitos do consumir. 
Os defensores da legitimidade jurídica da capitalização mensal de juros argumentam 
que esse instrumento impactaria as taxas de juros efetivamente praticados pelas 
instituições financeiras em benefício final do consumir. 
Parece-me que a argumentação do Recorrente coloca as coisas no seu devido lugar 
ao observar que a “capitalização composta de juros mensalmente é prática usual no 
mercado financeiro internacional e representa fator substancial na redução da taxas 
nominais de juros”. Ou seja, a redução seria apenas nominal e não efetiva, o que 
reforça o entendimento de que toda a discussão se resume à transparência dos 
contratos de financiamento e, a partir do conhecimento pelo consumidor das taxas 

                                                                                                                                                                             
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com 
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando 
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ, Recurso 
Especial n.º973.827/RS, Segunda Seção, Ministro Relator Luis Felipe Salomão, Julg. 08 ago. 2012. DJe 24 nov. 
2012) 
28 Quanto à necessidade de uma redação clara e compreensível, GRINOVER (2007, p. 554-555) assim esclarece: 
“o Código exige que a redação das cláusula contratuais seja feita de modo a facilitar sua compreensão pelo 
consumidor para que a obrigação por ele assumida para com o fornecedor possa ser exigível. O cuidado que se 
deve ter na redação das cláusulas contratuais, especialmente das cláusulas contratuais gerais que precedem futuro 
contrato de adesão, compreende a necessidade de desenvolver-se a redação na linguagem direta, cuja lógica 
facilita sobremodo sua compreensão. De outra parte, deve-se evitar, tanto quanto possível, a utilização de termos 
lingüísticos muito elevados, expressões técnicas não usuais e palavras em outros idiomas. Os termos técnicos de 
conhecimento do homem médio leigo, as palavras estrangeiras que já estejam no domínio popular do homem 
mediano podem, em tese, ser empregados na redação de um contrato de consumo, atendidas as peculiaridades do 
caso concreto, bem como do universo da massa a ser atingida como aderente no contrato de adesão. Se este tem 
como alvo pessoas de baixa renda e analfabetas em sua maioria, por exemplo, palavras difíceis, termos técnicos 
e palavras estrangeiras não deverão, por cautela, ser utilizadas no formulário. Não basta o emprego de termos 
comuns, a não-utilização de termos técnicos e palavras estrangeiras para que seja alcançado o objetivo da norma 
sob comentário. É preciso que também o sentido das  cláusulas seja claro e de fácil compreensão. Do contrário, 
não haverá exigibilidade do comando emergente  dessa cláusula, desonerando-se da obrigação o consumidor. A 
avaliação da efetiva compreensão da cláusula pelo consumidor depende do caso concreto. Sendo o consumidor 
pessoa de nível universitário, normalmente terá maior facilidade de entendimento do conteúdo de determinada 
cláusula contratual do que o consumidor com instrução primária sem domínio razoável da língua portuguesa”. 
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cobradas, seria a ele garantida a opção feita no momento do ajuste com pleno 
conhecimento das conseqüências financeiras geradas. 
Ser a taxa de juros capitalizável ou não parece não ter o relevo jurídico que se 
pretende,  pelo menos tomada a medida em su generalidade, para a obtenção de um 
determinado resultado a maior ou a menor para o consumidor, pois a questão não 
passa de um problema de conversão de índices, sem impacto na taxa de juros real. 
(...) 
Destarte, a mera permissão legal de se utilizar a capitalização mensal de juros não 
me parece eivar de inconstitucional o art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-
36/2001. 
A inconstitucionalidade eventualmente ocorrerá no contrato a partir da análise dos 
casos concretos, nos quais se examinará a presença de informações precisas e clara 
sobre a taxa real de juros que consumidor pagará ao final do contrato.29 

 
Por fim, quanto à origem, os juros podem ser classificados entre legais e 

convencionais. Naquele, o próprio legislador previu certos e determinados casos para a sua 

incidência, enquanto que nesse são as partes que os pactuam. Apesar de os juros 

compensatórios serem, em regra, convencionais, estes podem derivar da lei ou mesmo da 

jurisprudência30, da mesma forma que os juros moratórios podem sim serem pactuados pelas 

partes. 

 

2.3 Distinções entre os juros de mora e os seguintes institutos: mora, atualização 

monetária e multa moratória 

 

A delimitação do objeto de estudo, principalmente a diferenciação desse dos 

demais institutos jurídicos, é matéria de suma importância para a completa compreensão do 

que será oportunamente abordado. Diante disso, importante se faz tecer algumas breves 

considerações sobre a mora, a atualização monetária e a multa moratória, apontando as 

características que os tornam distintos dos juros de mora. 

 

2.3.1 Da mora 

 

O vínculo jurídico, elemento que compõe a obrigação, é composto pelo débito e 

pela responsabilidade, podendo ser compreendido como o liame existente entre os sujeitos da 

obrigação, o qual atribui ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento da 

prestação.Dessa forma, quando não há a verificação do pagamento nos termos 

convencionados, diz-se que ocorreu o inadimplemento, o qual pode ser dividido em absoluto e 

relativo, podendo este último ser inclusive atribuído tanto ao devedor quanto ao credor. 
                                                        
29 STF, RE n.º 548.060/RS, Decisão Monocrática, Ministro Relator Cármen Lúcia, Julg. 29 ago. 2008, DJe 10 
nov. 2008. 
30 Nesse sentido, GONÇALVES (2009, p. 383). 
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O inadimplemento é absolutoquando não há possibilidade de realizar a prestação 

avençada ou, ainda que essa seja praticável, o seu cumprimento não traga mais qualquer 

utilidade. Por sua vez, o inadimplemento relativo, também chamado de mora, advém do 

retardamento no cumprimento de uma obrigação possível e ainda vantajosa. Dessa forma, 

dentre as obrigações ainda passíveis de serem prestadas, é a utilidade dessa o cerne da 

distinção. 

Como bem explanado por VENOSA (2010, p. 315): 
 
Não é pelo prisma da possibilidade do cumprimento da obrigação que se distingue 
mora de inadimplemento, mas sob o aspecto da utilidade para o credor, de acordo 
com o critério a ser aferido em cada caso, de modo quase objetivo. Se existe ainda 
utilidade para o credor, existe possibilidade de ser cumprida a obrigação; podem ser 
elididos os efeitos da mora. Pode ser purgada a mora. Não havendo essa 
possibilidade, restará ao credor recorrer ao pedido de indenização por perdas e 
danos.31 

 

SegundoSERPA LOPES (1955, p.441), as situações que caracterizam o 

inadimplemento absoluto são, portanto: a) o perecimento do objeto da prestação, seja antes da 

constituição em mora, conforme regula o art. 248 do Código Civil de 200232, ou depois, já 

com fulcro do art.39933-34; b) a recusa formal no cumprimento de uma obrigação 

personalíssima35, em face do art.24736 do mesmo diploma; e c) a inexistência de utilidade na 

                                                        
31Quanto a diferenciação entre o inadimplemento relativo (mora) e o absoluto, importante se faz demonstrar que, 
além da utilidade, a possibilidade é um fator a ser analisado. Nesse sentido, entende SERPA LOPES (1955, p. 
441) que “A distinção se processa tendo como linha demarcatória a possibilidade ou não do adimplemento da 
obrigação. Se a prestação descumprida ainda tiver possibilidade de ser executada pelo devedor, trata-se de mora 
pura e simples; se, ao contrário, não mais for possível realizá-la, ou porque a coisa pereceu ou porque já se 
tornou inútil ao credor, o caso é de inexecução da obrigação. Advirta-se, antes de tudo, que essa distinção entre 
mora e impedimento absoluto, tal qual os juristas destacam, não significa que, no impedimento absoluto, a mora 
desaparece, senão que nêle a mora desempenha papel tão preponderante quanto o que exerce naqueles casos em 
que só a sua noção é que prevalece.” 
32CC/02. Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; 
se por culpa dele, responderá por perdas e danos. 
33CC/02. Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade 
resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, 
ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. 
34Ante a impossibilidade de execução da obrigação, ressalte-se que, antes da constituição em mora, o devedor só 
responderá pelo inadimplemento absoluto se tiver incorrido em culpa. Todavia, após o mencionado período, este 
assumirá inclusive o risco resultante do caso fortuito e da força maior, salvo demonstre que não deu causa ao 
atraso ou que o dano sobreviria ainda que tivesse cumprido oportunamente a obrigação. 
35SANTOS (1986, p. 90) aponta que “a condenação ao pagamento das perdas e danos, nos casos de recusa do 
devedor obrigado a uma prestação pessoal, não pode ser pronunciada senão sob a forma de condenação ao 
pagamento de uma soma fixa e determinada uma vez por todas. O juiz não pode, em caso de recusa, condenar o 
devedor ao pagamento de perdas e danos fixados por cada dia de retardamento. Essa forma de indenização não é 
acolhida em nosso Código, somente podendo ser aplicada, por consequinte, em virtude de convenção, se foi 
estipulada pelas partes contratantes.” 
36CC/02. Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só 
imposta, ou só por ele exeqüível. 
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prestação, consoante aponta o parágrafo único do art.39537 do Código Civil de 2002. 

Nas palavras de SANTOS (1988, p.309), 
 
O Código não define a mora, mas fornece os elementos para sua conceituação. No 
sentido vulgar do vocábulo, mora é atraso, retardamento. Não destoa dêsse 
significado o sentido técnico da expressão: mora é o injusto retardamento na 
execução da obrigação, quer por parte do devedor, quando não satisfaz a tempo a 
obrigação, quer por parte do credor, quando não quer receber a prestação oferecida 
no tempo, lugar e forma convencionados, ou por qualquer modo a embaraça ou 
impede.  
O que se observa, desde logo, é que o Código refere-se unicamente à mora no 
pagamento, em sentido restrito, mas nada obsta a que se entenda a palavra 
pagamento no sentido amplo da expressão, de modo a abranger a mora nas 
obrigações em geral, que tenham por objeto prestações que não sejam pecuniárias. 

 
Haja vista a redação do art.39438 do Novo Código Civil, a doutrina tem dividido a 

mora em dois ramos diversos.Entende-se por mora solvendi,o inadimplemento relativo da 

obrigação, em que o devedor retarda o cumprimento de uma prestação ainda útil ao credor. 

Por sua vez, a mora accipiendiocorre para o credor, ante a recusa desse no recebimento do 

pagamento nas condições avençadas.  

Oart.396 acrescenta ainda,como elemento essencial ao inadimplemento relativo, a 

figura da culpa, haja vista que “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não 

incorre este em mora”. Os requisitos para a caracterizaçãoda mora podem ser, portanto, assim 

relacionados:a) a existência de um débito; b) a imputação de culpa; c)a permanência da 

utilidade e da possibilidade de execução da prestação, apesar da demora; e d) a constituição 

em mora, seja ex persona por ato do credor ou ex re pela natureza da própria obrigação39. 

Os efeitos da mora estão expressamente positivados no art. 395 ao prever que 

“responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos 

valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado”. Observa-se, portanto, que a mora é um estado de inadimplemento relativo que dá 

ensejo a aplicação dos juros moratórios, atualização monetária e até, quando expressamente 

estipulado no contrato, da multa moratória, não podendo, desse modo, ser com eles 

confundido. 

                                                        
37CC/02. Art. 395. (...) Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá 
enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. 
38CC/02. Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 
recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 
39Nas palavras de PEREIRA (2004, p. 318-319), “dá-se a mora ex persona, na falta de termo certo para a 
obrigação. O devedor não está sujeito a um prazo assinado no título, o credor não tem um momento predefinido 
para receber. Não se poderá falar, então, em mora automaticamente constituída. Ela começará da interpelação 
que o interessado promover, e seus efeitos produzir-se-ão ex nunc, isto é a contar do dia da intimação (Código 
Civil ded 2002, art. 397, parágrafo único). A mora ex re vem do próprio madamento da lei, independentemente 
de provocação da parte a quem interesse” 
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2.3.2Da atualização monetária 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, ao editar a Resolução n.°750/93, ante a 

necessidade de prover fundamentação apropriada para interpretação e aplicação das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, estabeleceu originalmente a atualização monetária como 

princípio da contabilidade, dispondo, em seu art. 8º, atualmente revogado, que “os efeitos da 

alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros 

contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes 

patrimoniais”. 

Segundo a Resolução n.° 77440, a qual aprovou o já revogado Apêndice expedido 

em consonância com a supramencionada norma: 
 
O Princípio da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA existe em função do fato de que a 
moeda – embora universalmente aceita como medida de valor – não representa 
unidade constante de poder aquisitivo. Por conseqüência, sua expressão formal deve 
ser ajustada, a fim de que permaneçam substantivamente corretos – isto é, segundo 
as transações originais – os valores dos componentes patrimoniais e, via de 
decorrência, o Patrimônio Líquido. 

 
O princípio daatualização monetária era, portanto, uma decorrência lógica da 

instabilidade da economia brasileira, em face dos altos índices de inflação e da constante troca 

de moeda, obrigando a contabilidade a instituir e regulamentar um método de consideração 

dessa variação. Nesse sentido, dispõe ainda a mencionada resolução que: 
 
A atualização monetária deve ser realizada mediante o emprego de meios – 
indexadores, moedas referenciais, reais ou não – que reflitam a variação apontada 
por índice geral de preços da economia brasileira. A utilização de um único 
parâmetro de caráter geral e de forma uniforme por todas as Entidades é 
indispensável, a fim de que sejam possíveis comparações válidas entre elas. 

 

Com a estabilidade da economia do País, a atualização monetária deixou de ser 

considerada como um princípio autônomo da contabilidade para tornar-se, com a entrada em 

vigor da Resolução n.°1282/10, um fator de variação do custo levado em consideração por 

uma das bases de mensuração do Princípio do Registro pelo Valor Original41. Essa norma, em 

                                                        
40Disponível em: http://www.crc.org.br. Acessado em: 06 jun. 2013. 
41Em face do atual panorama da economia brasileira, não se faz mais necessária a manutenção da atualização 
monetária como princípio autônomo já que esta é uma conseqüência lógica do Princípio do Registro pelo Valor 
Original, consoante prevê o art.7º da Resolução n.º750/93, alterado pela Resolução n.º1282/10, “que os 
componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos 
em moeda nacional”. Nesse sentido, dispôs o revogado Apêndice publicado pela Resolução n.º774/94, que o 
princípio da atualização monetária “constitui seguimento lógico daquele do REGISTRO PELO VALOR 
ORIGINAL, pois preceitua o ajuste formal dos valores fixados segundo este, buscando a manutenção da 
substância original, sem que isso implique qualquer modalidade de reavaliação”. 
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seu art. 7º, §2º, dispõe que “a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, 

não representa unidade constante em termos do poder aquisitivo”, razão pela qual “para que a 

avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é necessário 

atualizar sua expressão formal em moeda nacional”. 

A própria norma conclui que: 
 
Art. 7º. §2º. III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas tão 
somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a 
aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder 
aquisitivo da moeda nacional em um dado período. 

 
Assim, observa-se que a utilização do termo correção monetária mostra-se 

inadequado, pois o poder aquisitivo da moeda não estava “errado”, mas somente 

desatualizado. Segundo a mencionada resolução, “esta é, aliás, a razão pela qual o princípio, 

quando aplicado à prática, se manifesta por meio de índice que expressa a modificação da 

capacidade geral de compra da moeda, e não da variação particular do preço de um bem 

determinado”. 

Por ser uma medida de manutenção do valor formal da moeda, a atualização 

monetária é aplicável a partir da fixação da importância devida e não do momento de 

constituição em mora do devedor, razão pela qual o seu termo inicial no caso de indenização 

por dano moral é a própria data do arbitramento definitivo do quantum, consoante entende a 

sumula n.º36242 do Superior Tribunal de Justiça. 

Dessa forma, não há como se confundir os juros moratórios com a atualização 

monetária, já que, apesar de ambos possuírem os efeitos do tempo como fundamento, os 

primeiros possuemcaráter indenizatório enquanto a segunda visa manter apenas o poder 

aquisitivo da moeda. 

 

2.3.3Da multa moratória 

 

A cláusula penal é uma obrigação acessória43 de natureza sancionatória ou 

indenizatória, em que as partes convencionam uma pena ou multa, a fim de garantir, 

                                                        
42STJ. Súmula n.°362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 
arbitramento 
43Nas palavras de PELUSO (2011, p. 460), “a pena convencional tem natureza jurídica de pacto secundário e 
acessório, cuja existência e destino estão vinculados à obrigação principal. Aplica-se a ela, portanto, a regra do 
art. 184 do Código Civil, segundo o qual ’a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessória, 
mas a destas não induz a da obrigação principal’. Desse modo, se a obrigação principal se resolve sem culpa do 
devedor, extingue-se a cláusula penal. Mas a invalidade da cláusula penal não compromete a validade da 
principal”. 
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respectivamente, o cumprimento da obrigação nas condições avençadas ou prefixar o valor da 

indenização. A doutrina, ao interpretar o art. 40944 do Código Civil de 2002, a classifica em 

compensatória e moratória. No primeiro caso, regulamentado pelo art. 41045, essa assume 

caráter reparatório, por ser convencionada em face da inexecução completa da obrigação, ou 

seja, ante ao seu inadimplemento absoluto. Já no segundo caso, previsto no artigo seguinte, 

essa, agora assumindo uma identidade punitiva, é prevista para os casos de inexecução de 

alguma cláusula do negócio firmado ou mesmo para a simples mora do devedor. 

Nas palavras de PEREIRA (2004, p. 152) 
 
O art. 410 do Código Civil de 2002 define uma cláusula penal nitidamente 
compensatória. Estipulada para o caso de inadimplemento total da obrigação, abre 
ao credor a opção entre a execução da obrigação e a exigibilidade da pena 
convencional. Como alternativa que é, sobre os efeitos das obrigações desta 
natureza, realizando a opção, constitui-se uma concentração da obligatio. Não pode 
pedir o credor, cumulativamente, a obrigação e a penal compensatória, pois que a 
finalidade desta é suprir ao credor o que o inadimplemento lhe retirou. Instituída 
com a finalidade compensatória, substitui a prestação faltosa.” 

 

A multa moratória é o nome que se dá a prestação sancionatória convencionada 

pelas partes em face de uma cláusula penal moratória, a qual se destina a punir o devedor pelo 

atraso no cumprimento da obrigação. Ressalte-se, que, ao contrário do que ocorre com a 

compensatória, a multa moratória pode ser exigida juntamente com o desempenho da 

obrigação principal, por força do art.41146 do Novo Código Civil. 

Apesar de o art.41247 do Código Civil de 2002 dispor que o valor da cominação 

imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, o artigo seguinte 

permite o magistrado reduzir o montante que considerar excessivo, inclusive de ofício, 

consoante enunciado n.º 356 do Conselho de Justiça Federal48, bem como o parágrafo único 

do art. 416 prevê a possibilidade de o credor exigir indenização suplementar caso as partes 

convencionem, salvo contrato de adesão, cuja exigência independe de convenção prévia49. 

Dessa forma, pode-se observar que a multa moratória igualmente não se confunde 

com os juros moratórios, sendo aquela de natureza sancionatória, ante a ocorrência da mora, e 
                                                        
44CC/02. Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-
se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. 
45CC/02. Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta 
converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 
46CC/02. Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra 
cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o 
desempenho da obrigação principal. 
47CC/02. Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 
48CJF. Enunciado n°356. 
49Nesse sentido, entendeu o Conselho de Justiça Federal ao editar o enunciado n.º430 com a seguinte redação: 
Art. 416, parágrafo único: No contrato de adesão, o prejuízo comprovado do aderente que exceder ao previsto na 
cláusula penal compensatória poderá ser exigido pelo credor independentemente de convenção. 
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devida apenas quando pactuado pela partes. Em contrapartida, os juros de mora, apesar de ter 

o mesmo fato gerador, possuem caráter indenizatório, podendo ser exigidos 

independentemente de requerimento pelo credor. 
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3. PROBLEMÁTICAS ENVOLVENDO OS JUROS DE MORA 

 

3.1 Termo Inicial dos Juros de Mora 

 

O Código Civil de 1916 não estabelecia um termo inicial uniforme para a 

contagem dos juros de mora, sendo este variável a depender da natureza jurídica da obrigação. 

SERPA LOPES (1955, p.88-89), enfrentando a difícil tarefa de analisar e relacionar os mais 

diversos momentos de constituição da mora, chegou à seguinte sistemática: 

a) quanto às obrigações líquidas, certas e com prazo determinado, os juros 

moratórios eram devidos desde o vencimento do termo, já que o não pagamento constituía o 

devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação, notificação ou 

protesto, por força do art. 960, 1ª parte50; 

b) quanto às obrigações líquidas, certas e sem prazo determinado, os juros 

moratórios eram devidos desde a constituição do devedor em mora por meio da interpelação, 

notificação ou protesto, momento em que se dava o vencimento, por força do mesmo art.960, 

agora em sua 2ª parte49; 

c) quanto às obrigações negativas, os juros moratórios eram devidos desde o 

momento em que se praticou o ato, o qual era obrigado a abster-se, pois é neste momento que 

se dá a mora, por força do art. 96151; 

d) quanto às obrigações decorrentes de delito, os juros moratórios eram 

devidos a partir da conduta danosa, considerando-se o devedor em mora desde que o 

perpetrou, ainda que de valor ilíquido, por força do art. 96252; 

e) quanto às obrigações ilíquidas, os juros moratórios eram devidos desde a 

citação inicial, por força do art. 1.536, § 2º53; 

f) quanto às obrigações que foram convertidas em dinheiro, os juros moratórios 

fluíam da fixação do valor pecuniário correspondente seja por sentença, arbitramento ou 

acordo, por força do art. 1.06454; 

                                                        
50 CC/16. Art. 960. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito 
em mora o devedor. Não havendo prazo assinado, começa ela desde a interpelação, notificação, ou protesto. 
51 CC/16. Art. 961. Nas obrigações negativas, o devedor fica constituído em mora, desde o dia em que executar o 
ato de que se devia abster. 
52 CC/16. Art. 962. Nas obrigações provenientes de delito, considera-se o devedor em mora desde que o 
perpetrou. 
53 CC/16. Art.1.536. (...) § 2º Contam-se os juros da mora, nas obrigações ilíquidas, desde a citação inicial. 
54 CC/16. Art. 1.064. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão 
assim às dividas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, desde que lhes esteja fixado o valor 
pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. 
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O Código Civil de 2002, por sua vez, prevê expressamente em seu art.40555 

que contam-se os juros de mora desde a citação em perfeita coadunação com o que dispõe o 

art. 21956 do Código de Processo Civil, o qual determina que, dentre os efeitos da citação 

válida, está a constituição em mora do devedor. É de se ressaltar, todavia, que os mencionados 

dispositivos possuem natureza subsidiária57, ou seja, só tem aplicabilidade quando inexistir 

norma específica fixando momento diverso para da mora, a qual varia de acordo com a 

natureza da obrigação. 

Assim, observa-se que o Novo Código Civil adotou a mesma sistemática do 

antigo diploma ao não prever o art.405 como um critério único para fluência dos juros de 

mora em obrigações distintas. Ao invés disso, levaram-se em consideração os diversos 

momentos de constituição em mora do devedor, razão pela qual a jurisprudência pátria, a fim 

de simplificar o tema, adotou a seguinte regra: 

a) nas obrigações oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem 

da citação válida do devedor, com fulcro nos art. 405 do Código Civil de 2002 cumulado com 

o art. 219 do Código de Processo Civil; 

b) nas obrigações oriundas de responsabilidade extracontratual, os juros de mora 

fluem a partir do evento danoso, consoante determina o art. 39858 do Código Civil de 2002 e 

afirma a súmula n.°54 do Superior Tribunal de Justiça; 

Nesse sentido, o Conselho da Justiça Federal editou o enunciado n.º163, o qual 

dispõe que: 
 
Art. 405: A regra do art. 405 do novo Código Civil aplica-se somente à 
responsabilidade contratual, e não aos juros moratórios na responsabilidade 
extracontratual, em face do disposto no art. 398 do novo CC, não afastando, pois,o 
disposto na Súmula 54 do STJ. 

 
A súmula n.°54 editada pela Corte Superior prevê que “os juros moratórios fluem 

a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, tendo sido essa 

publicada em 1992, ou seja, antes da vigência do Novo Código Civil, momento em que a 

teoria do dano moral ainda não estava consolidada. Registre-se que a discussão que deu causa 

a supramencionada súmula foi a problemática envolvendo a extensão da palavra “delito” 

constante no art. 962 do Código Civil de 1916. 
                                                        
55 CC/02. Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 
56 CPC/73. Art. 219.  A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição 
57 Nesse sentido, LOUREIRO (2010,p.342) assim se manifesta: “a norma do art.405 do CC, portanto, somente 
tem aplicação quando inexistir dispositivo próprio fixando a constituição da mora em outra oportunidade.” 
58 CC/02. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o 
praticou. 
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O Ministro Barros Monteiro, no julgamento do Recurso Especial n.°1.437/SP, em 

um dos precedentes utilizados para a edição da súmula n.°54, assim entendeu: 
 
Assim, a expressão albergada pelo art. 962 do Código Civil abraça não só o fato 
violador da lei penal, como também o que constitua o ato ilícito no direito civil. 
Somente dessa maneira é que restará atendido o princípio de que a reparação dos 
danos decorrentes da prática de atos ilícitos deve ser a mais completa possível. Da 
efetividade do prejuízo nasce o dever de indenizar.59-60 

 

Consoante entendimento já consolidado, o dano moral possui peculiaridades que o 

diferencia do dano material, as quais, consoante defendem alguns doutrinadores, não foram 

levadas em consideração pela Corte Superior na elaboração da mencionada súmula.  

A Constituição Federal de 1988 positivou em seu art.5°, incisos V61 e X62, o 

direito a indenização por danos morais, em face da inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas. Posicionamento esse que foi seguido pelo art. 186 

do Código Civil de 2002, ao prever que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”. 

Nesse mister, BARBOSA e SOUZA (2012, p.269) defendem que, no dano moral, 

a vítima em nenhum momento é privada de um bem material, ou seja, de qualquer quantia em 

dinheiro, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de juros moratório a partir do 

evento danoso, já que o devedor sequer  foi constituído em mora. Elas entendem que, como a 

prestação originária da obrigação não será mais útil ao credor, haja vista que o fato de o 

ofensor voltar a observar a obrigação negativa de não causar danos aos direitos 

personalíssimos da vítima não irá reparar os efeitos danosos causados, está-se diante, na 

verdade, de um inadimplemento absoluto da obrigação. Assim, ante à necessidade de se 

converter a obrigação originária em dinheiro, os juros de mora, conforme previsto no art. 

1.064 do Código Civil de 1916 e agora positivado no art. 407 do Código Civil de 2002, 

devem fluir da fixação do valor pecuniário correspondente seja por sentença, arbitramento ou 

acordo entre as partes. 

                                                        
59 STJ, REsp 1437 / SP, Quarta Turma, Ministro Relator Barros Monteiro, Julg. 06 fev. 1990, DJ 13 ago. 1990. 
60 O Novo Código Civil consolidou o mencionado entendimento ao fazer uso da expressão “ato ilícito” ao invés 
de “delito” na edição do texto do art. 398, o qual foi assim redigido: “nas obrigações provenientes de ato ilícito, 
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.” 
61 CF/88. Art.5º. (...) V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem 
62 CF/88. Art. 5º. (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
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 Seguem aduzindo ainda que, quanto ao tema, deve-se invocar o princípio do in 

iliquidis non fit mora, aplicável à iliquidez objetiva, ou seja, para aquela em que a 

determinação da quantia incumbe a outrem ou depende de circunstâncias não verificadas, 

razão pela qual o atraso do pagamento não pode ser imputável ao devedor, já que este não deu 

causa à mora. Portanto, enquanto o valor do dano material já pode ser conhecido desde a data 

do evento danoso, o valor devido à título de reparação por dano moral somente será arbitrado 

na prolação da sentença definitiva, impedindo inclusive o devedor, por desconhecer o valor 

exato atribuído ao dano, de depositar em juízo o quantum debatido, a fim de interromper a 

contagem do juros moratórios.63 

A Ministra Maria Isabel Gatolli, membro da Quarta Turma do Superior tribunal de 

Justiça, seguindo o entendimento acima exposto, proferiu a seguinte decisão nos autos do 

Recurso Especial n.° 903.258/RS: 
 
Considero que, em se tratando de indenização por dano moral, da mesma forma 
como não se aplica a pacífica jurisprudência do STJ segundo a qual "incide correção 
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula 
43), na linha do entendimento consagrado na Súmula 362, também não deve ser 
invocada a súmula 54, de acordo com a qual “os juros moratórios fluem a partir do 
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” 
Isto porque como a indenização por dano moral (prejuízo, por definição, 
extrapatrimonial) só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial 
que a arbitrou, não há como incidir, antes desta data, juros de mora sobre quantia 
que ainda não fora estabelecida em juízo.  
Dessa forma, no caso de pagamento de indenização em dinheiro por dano moral 
puro, entendo que não há como considerar em mora o devedor, se ele não tinha 
como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento, 
ou acordo entre as partes. Incide, na espécie, o art. 1064 do Código Civil de 1916, 
segundo o qual os juros de mora serão contados “assim às dívidas de dinheiro, como 
às prestações de outra natureza, desde que lhes seja fixado o valor pecuniário por 
sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.” No mesmo sentido, o art. 
407 do atual Código Civil.  
Observo que, a rigor, a literalidade do citado art. 1.064 conduziria à conclusão de 
que, sendo a obrigação ilíquida, e, portanto, não podendo o devedor precisar o valor 
de sua dívida, não lhe poderiam ser imputados os ônus da mora – é o princípio in 
iliquidis non fit mora, consoante ressaltado pelo Ministro Orozimbo Nonato em seu 
voto no julgamento do Recurso 111, cujo acórdão foi publicado na Revista Forense, 
de junho de 1942, p. 145. 
Mas, conforme assinalou o eminente Ministro, no mesmo julgamento, tal 
entendimento tornaria sem sentido a regra do § 2° do art. 1.536, do Código de 1916, 
segundo o qual “contam-se os juros de mora, nas obrigações ilíquidas, desde a 
citação inicial.” A jurisprudência e a doutrina, em interpretação harmonizadora da 
aparente antinomia entre os dois dispositivos, reduziu o alcance do princípio do art. 
1.064, para consagrar o entendimento de que “se a obrigação é ilíquida os juros se 
contam desde a petição inicial, mas sobre a importância determinada pela sentença 
judicial (na ação), pelo arbitramento, ou pelo acordo das partes.” (cf. voto citado).  
Observo que a tese de que os juros de mora fluem desde data anterior ao 
conhecimento, pelo próprio devedor, do valor pecuniário de sua obrigação, decorre 
de uma mora ficta imposta pelos arts. 962 e 1.536, § 2°, do Código de 1916. Esta 
ficção – de que desde o ato ilícito (art. 962) ou desde a citação (1.536, § 2°, 

                                                        
63 No mesmo sentido, se posiciona ASSIS NETO (1998, p.129). 
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aplicável aos casos de inadimplemento contratual) o devedor está em mora e 
poderia, querendo, reparar plenamente o dano, a despeito de ilíquida a obrigação – é 
razoável nos casos de indenização por dano material (danos emergentes e lucros 
cessantes).  
Com efeito, considera-se em mora o devedor desde a data do evento danoso, porque 
o procedimento correto, que dele se espera, é o reconhecimento de que causou o 
dano e sua iniciativa espontânea de repará-lo, de acordo com as circunstâncias do 
caso concreto, prestando socorro à vítima, pagando-lhe o tratamento necessário, 
provendo o sustento de seus dependentes, indenizando-a dos prejuízos materiais 
sofridos, prejuízo este apurável com base em dados concretos, objetivos, 
materialmente existentes e calculáveis desde a data do evento. Se assim não age, ou 
se não repara espontaneamente a integralidade dos danos, no entender da vítima, 
caberá a esta ajuizar a ação, considerando-se o devedor em mora não apenas desde a 
fixação do valor da indenização por sentença, como decorreria da interpretação 
isolada do art. 1.064, do Código Civil, mas desde a data do ato ilícito (no caso de 
responsabilidade extracontratual) ou desde a citação (no caso de responsabilidade 
contratual).  
Em se tratando de danos morais, contudo, que somente assumem expressão 
patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até 
mesmo o pedido do autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, 
que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja 
bastante inferior ao pedido, conforme a Súmula 326), a ausência de seu pagamento 
desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao 
devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não 
teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro 
nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 
1064).  
Se a jurisprudência do STJ não atribui responsabilidade ao autor pela estimativa do 
valor de sua pretensão, de modo a impor-lhe os ônus da sucumbência quando o valor 
da condenação é muito inferior ao postulado (Súmula 326), não vejo como atribuir 
esta responsabilidade ao réu, para considerá-lo em mora, desde a data do ilícito, no 
que toca à pretensão de indenização por danos morais. 
Por estes motivos, alinho-me ao entendimento do acórdão recorrido de que, em se 
tratando de indenização por dano moral, os juros moratórios devem fluir, assim 
como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrado em 
definitivo o valor da indenização, tendo presente o magistrado, no momento de sua 
mensuração, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato danoso 
causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado 
emocional, desta demora.64 

 

 Registre-se que a supramencionada decisão não foi seguida pelos demais 

membros da Corte Superior, tendo inclusive a Segunda Seção, composta pela Terceira e 

Quarta Turmas, rejeitado a tese supramencionada, entendendo pela aplicabilidade da súmula 

n.°54 nas indenizações por dano moral, por entender que a adoção de orientação diversa 

acabaria por incentivar o recorrismo, protelando-se o cumprimento da obrigação. Importante 

se faz aqui transcrever a ementa do Recurso Especial n.° 1.132.866/SP, o qualpacificou o 

entendimento quanto ao tema. 
 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO 

                                                        
64 STJ, REsp 903258/RS, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Julg. 21 jun. 2011, DJe 17 nov. 
2011. 
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EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1.- É assente neste Tribunal o 
entendimento de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em 
casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos 
termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em 
caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual, 
abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito e 
a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a data do fato, 
com a incidência dos juros moratórios previstos na Lei. 2.- O fato de, no caso de 
dano moral puro, a quantificação do valor da indenização, objeto da condenação 
judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da 
mora do devedor, configurada desde o evento danoso. A adoção de orientação 
diversa, ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se 
iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do 
devedor e tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação de 
reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do 
andamento do processo e, mesmo de eventuais manobras processuais protelatórias, 
no sentido de adiar a incidência de juros moratórios. 3.- Recurso Especial 
improvido.65 

 
Apesar de a sistemática adotada pela Corte Superior, separação das obrigações 

entre responsabilidade contratual e extracontratual, ainda estar em aplicabilidade, o termo 

inicial de contagem dos juros moratórios demonstra ser um tema bastante questionado pelos 

aplicadores do direito, haja vista a existência de diversas súmulas regulando-o. Nesse sentido, 

observam-se as seguintes súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça: a) súmula 

n.°42666 prevê que, na indenização do seguro DPVAT, os juros moratórios fluem a partir da 

citação; b) súmula n.°20467 entende que, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

esses devem incidir também a partir da citação valida; c) súmula n.°18868 afirma que, na 

repetição do indébito tributário, são devidos esses a partir do trânsito em julgado da sentença; 

d) súmula n.°7069 determina que, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o 

trânsito em julgado da sentença. 

 

3.2 Percentual Aplicável 

 

O Código Civil de 1916 estabeleceu em seu art. 1.06270 que a taxa de juros 

moratórios, quando não convencionada pelas partes, será fixada em 6% (seis por cento) ao 

                                                        
65 STJ, REsp 1132866 / SP, Segunda Secção, Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, Ministro Relator do 
Acórdão Sidnei Beneti, Julg. 23 nov. 2011, DJe 03/09/2012. 
66 STJ. Súmula n.º426. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 
67 STJ. Súmula n.º204. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 
citação valida. 
68 STJ. Súmula n.º188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito 
em julgado da sentença. 
69 STJ. Súmula n.º70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o transito em 
julgado da sentença. 
70 CC/16. Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento 
ao ano. 
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ano ou 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. O mesmo percentual foi igualmente 

previsto pelo mencionado Código, em seu art.1.06371, quanto aos juros devidos por força da 

lei e quanto aos convencionados pelas partes sem que tenham estipulado uma taxa. Caso os 

interessados quisessem regular o percentual aplicável, deveriam fazer por meio de cláusula 

expressa, com fulcro no art. 1.26272 do mesmo texto legal. 

Apesar de inicialmente as partes poderem convencionar livremente a taxa de 

juros, observando o governo os sérios problemas dessa flexibilidade econômica consoante 

aponta VENOSA (2010, p. 135), essa liberalidade atribuída pelo Código Civil de 1916 passou 

a sofrer limitações com a entrada em vigor do Decreto n.º22.626/33, também conhecido como 

Lei da Usura. Prevê o artigo primeiro dessa norma uma vedação, inclusive com punição73, na 

estipulação da taxa de juros, independentemente da natureza do contrato, em percentual 

superior ao dobro da legalmente prevista, estabelecendo, portanto, um valor máximo de 12% 

(doze por cento) ao ano ou 1% (um por cento) ao mês. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada prevendo 

expressamente em seu art. 192, §3º, que “as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e 

quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 

poderão ser superiores a doze por cento ao ano”, sob pena de incorrer no delito de 

usura.Todavia, com entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 40/03, os incisos e os 

                                                        
71 CC/16. Art. 1.063. Serão também de seis por cento ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as 
partes os convencionarem sem taxa estipulada. 
72 CC/16. Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de 
outras coisas fungíveis.Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 
capitalização. 
73Registre-se que a Corte Superior de Justiça já firmou entendimento no sentido que o crime de usura previsto no 
art. 4º, alínea “a”, da Lei n.º1.521/51 está em vigor, tendo sido devidamente recepcionado pela atual Constituição 
da República de 1988: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Não configura "erro 
material" a afirmação de que a alegada irregularidade na composição do órgão julgador constitui nulidade 
relativa, restando preclusa, se não argüida opportuno tempore. 2. Não é omissa a decisão suficientemente 
fundamentada em que a exordial acusatória mostra-se devidamente ajustada ao seu estatuto de validade, não 
oferecendo óbice qualquer ao exercício da ampla defesa, e em que o delito de usura, previsto no artigo 4º, alínea 
"a", da Lei nº 1.521/51, está, à luz mesmo da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, plenamente em 
vigor, não tendo sido revogado pela atual Constituição da República. 3. A pretensão de reexame da matéria que 
se constitui em objeto do decisum, à luz de argumentos alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, 
na busca de decisão infringente, é estranha ao âmbito de cabimento dos embargos declaratórios, definido no 
artigo 619 do Código de Processo Penal, podendo implicar, ainda, flagrante usurpação de competência atribuída 
constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal, na via extraordinária. 4. "O prequestionamento para o RE não 
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, 
mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha." (RE nº 
141.788/CE, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, in DJ 18/6/93). 5. Embargos rejeitados. (STJ; EDcl-RHC 
12.528; Proc. 2002/0024939-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 20/04/2006; DJU 
05/02/2007; Pág. 378) 
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parágrafos do mencionado artigo foram revogados, tendo a redação do caput sido alterada 

pela que se segue: 
 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será 
regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do 
capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

 

É de se observar, que o limite máximo de 12% (doze por cento) foi retirado do 

texto constitucional, determinando o legislador que tal matéria fosse regulamentada por lei 

complementar. Nesse sentido, entendeu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º4, tendo inclusive editado a Súmula n.º 648 dispondo 

que “a norma do§ 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei 

complementar”. 

Registre-se que antes mesmo dessa modificação no texto constitucional, as 

instituições financeiras não estavam obrigadas ao limites previstos na Lei de usura por força 

da Súmula n.º596 editada pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros firmaram 

entendimento no sentido de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições 

públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”, afirmando caber ao 

Conselho Monetário Nacional limitar os encargos de juros, em razão da instabilidade da 

atividade financeira. Consoante tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

Súmula n.º382, ampliando a inexistência de limite legal aos demais contratos ao estabelecer 

que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”. 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o tema passou por nova 

modificação, tendo sido previstos juros flutuantes ao não se estabelecer qualquer fixação de 

patamares, vinculando-o, em seu art. 406, à taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional. Nesse diapasão, ressalte-se que o Código 

Tributário Nacional, apesar de ter sido aprovado como lei ordinária, foi recepcionado pela 

Constituição de 1988 com o status de lei complementar74, o qual prevê em seu art. 161, §1º, 

                                                        
74Quanto ao tema, PAULSEN (2010,p.17-18) assim se manifesta: “O fenômeno da recepção dá-se pela 
compatibilidade material do direito anterior com a nova ordem constitucional. Assim, o que importa é se a 
imposição tributária, em si, é compatível com a Constituição Federal de 1988, ou seja, se poderia ser instituída e 
exigida validamente à luz desta. O instrumento normativo que constitui a sua forma anterior desborda dessa 
análise. Nesse particular, basta que tenha sido adequado quando do seu advento e não que corresponda ao 



 35  

que, caso a lei não disponha de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 12% 

(doze por cento) ao ano ou 1% (um por cento) ao mês. Apesar disso, alegando exceção 

legalmente prevista no mencionado dispositivo do CTN, tem-se estipulado a denominada taxa 

SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, prevista no art. 39, §4º, da Lei n.º 

9.250/95 como índice de apuração dos juros. 

Diante dessa problemática, o Conselho da Justiça Federal editou o enunciado n.º 

2075 se posicionando pela ilegalidade na adoção da SELIC como índice de apuração dos juros 

legais, ao entender, dentre outros motivos, que não é medida juridicamente segura, porque 

impede o prévio conhecimento do montante fixado à título de juros. Apesar de o próprio 

Superior Tribunal de Justiça ainda divergir quanto ao percentual aplicável76,a sua Corte 

Especial se posicionou pela constitucionalidade da aplicação da taxa SELIC77, dando ensejo à 

uma nova discussão. 

Sendo um índice regulamentado por meio de uma Circular n.º3.587 expedida pelo 

próprio Banco Central e não por uma lei propriamente dita, nas palavras do Ministro Luis 

                                                                                                                                                                             
instrumento normativo exigido pela nova Constituição para tratar da matéria. Assim, se um tributo foi instituído 
validamente à luz da Emenda n.º 8/77 através de lei ordinária, o fato de a Constituição de 1988 exigir lei 
complementar não inviabilizou a sua recepção, significando, apenas, que não pode mais ser alterado senão pó lei 
complementar. Da mesma maneira, se a alíquota de determinado tributo foi fixada validamente, à luz da Emenda 
n.º 8/77, por Decreto do Presidente da República, o fato de eventualmente não ser mais possível tratar da 
matéria, sob a égide da Constituição de 1988, senão através de lei, também não impediu a recepção, implicando 
apenas a necessidade de se dispor sobre o tributo, a partir de então, pela via solicitada pela nova Carta. Exemplo 
clássico do fenômeno da recepção é o Código Tributário Nacional que, tendo surgido através da Lei 5.172/66 – 
lei ordinária-, continuou vigendo, não obstante a Constituição de 1967 e agora a de 1988 exigirem lei 
complementar para tratar da matéria nele versada. Diz-se que a Lei 5.172/66 tomou nível de lei complementar na 
medida que não pôde mais ser alterada por esta via legislativa. 
75Leia-se a íntegra do Enunciado n.º 20 do Conselho da Justiça Federal: “20 -Art. 406: A taxa de juros 
moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento 
ao mês. A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque 
impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se 
calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo 
Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º, 
da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano”. 
76Posicionando-se quanto a legalidade da taxa SELIC tem-se os seguintes julgados: 1) STJ; REsp 710.385; Proc. 
2004/0176778-9; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Denise Martins Arruda; Julg. 28/11/2006; DJU 14/12/2006; 
Pág. 255; e 2) STJ; REsp 825.915; Proc. 2006/0048852-1; MS; Primeira Turma; Rel. Min. José Augusto 
Delgado; Julg. 22/04/2008; DJE 21/05/2008. Por outro lado, se posicionando pela aplicação do art 161, §1º do 
CTN tem-se: 1) STJ; REsp 830.189; Proc. 2006/0062140-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Denise Martins 
Arruda; Julg. 21/11/2006; DJU 07/12/2006; e 2) STJ; EDcl-REsp 285.618; Proc. 2000/0112252-5; SP; Quarta 
Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/12/2009; DJE 08/02/2010. 
77Nesse sentido, leia-se a ementa da decisão proferida pela Corte Especial nos Embargos de Divergência em 
Recurso Especial n.º 727.842/SP: “CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 
406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros 
moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação 
da Lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 
Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros 
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei nº 9.065/95, 84 da Lei nº 8.981/95, 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95, 
61, § 3º, da Lei nº 9.430/96 e 30 da Lei nº 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento”. 
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Felipe Salomão proferidas nos Embargos de Declaração no Recurso Especial sob o n.º 

1.025.298, a taxa SELIC 
 

não é um espelho do mercado, tampouco da variação de preços e, por isso mesmo, 
não reflete a inflação real observada. É taxa criada com forte viés político que 
interfere na inflação para o futuro, ao invés de refleti-la, sempre em vista uma 
análise do mercado relativa ao período anterior e projeção para os meses futuros, em 
consonância também com as metas governamentais.78 

 
Como tal índice já leva em consideração a desvalorização da moeda, a própria 

Corte Superior ainda não consolidou posicionamento quanto à possibilidade de sua cumulação 

com a correção monetária. Apesar de existirem entendimentos defendendo aplicação conjunta 

por entender não ter a taxa SELIC a intenção de substituir a correção monetária ou mesmo de 

facilitar a vida do devedor79, o Superior Tribunal de Justiça recentemente vem entendendo 

pela impossibilidade por força da vedação ao bis in idem.80 

Além disso, surge o questionamento quanto aos efeitos processuais oriundos de 

um índice negativo da taxa SELIC sobre os juros moratórios,o que poderia significar a 

teratológica hipótese de o credor ter que pagar ao devedor, caso não se adotasse o 

entendimento já proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à 

aplicação da deflação na correção monetária com a preservação, todavia, do valor nominal da 

obrigação81. Neste diapasão, GABLIANO (2010, p. 334) afirma que na prática, as coisas 

                                                        
78 STJ, EDcl no REsp 1025298 / RS, Segunda Seção, Ministro Relator Marrami Uyeda, Julg.28 nov. 2012, DJe 
01/02/2013. 
79Nesse sentido, entendeu o Ministro Massami Uyeda no autos do EDcl noREsp nº 1.025.298 - RS (2008, p. 9): 
“Quando o art. 406 do Código Civil estipula que a taxa dos juros de mora deve ser a mesma da Fazenda 
Nacional, a qual atualmente é a Taxa SELIC, não o faz com o objetivo de facilitar a vida dos devedores ou de 
deixar a dívida menos onerosa, ou ainda, de substituir a correção monetária e afastar sua aplicação sobre o 
principal. É irrelevante o que a Taxa SELIC contém em sua formação, se juros cobrados entre as instituições 
financeiras, se ganho pelo uso do capital ou mesmo se correção monetária, ou qualquer outro componente, pois, 
na verdade, o índice da Taxa SELIC passou agora a ser o índice dos juros de mora”. (STJ, EDcl no REsp 
1025298 / RS, Segunda Seção, Ministro Relator Marrami Uyeda, Julg.28 nov. 2012, DJe 01/02/2013) 
80Se posicionando pela possibilidade de cumulação da taxa SELIC com a correção monetária: 1) STJ. AgRg nos 
EDcl no Ag 1401515 / PR; Relator Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; Julg. 10 abr. 2012; DJE 16 dez. 
2012; e 2)STJ; EDcl-REsp 1.077.077; Proc. 2008/0158952-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 
26/05/2009; DJE 05/06/2009. 
81PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU CORREÇÃO 
MONETÁRIA PELO IGP-M. ÍNDICES DE DEFLAÇÃO. APLICABILIDADE, PRESERVANDO-SE O 
VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO. 1. A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de 
manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus 
nem um minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto, manter, no tempo, 
o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no 
período. Atualizar a obrigação levando em conta apenas oscilações positivas importaria distorcer a realidade 
econômica produzindo um resultado que não representa a simples manutenção do primitivo poder aquisitivo, 
mas um indevido acréscimo no valor real. Nessa linha, estabelece o Manual de Orientação de Procedimento de 
Cálculos aprovado pelo Conselho da Justiça Federal que, não havendo decisão judicial em contrário, "os índices 
negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de atualização", com a ressalva de que, 
se, no cálculo final, "a atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal". 2. Recurso 
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pouco mudarão, já que a atividade bancária continuará a ser regida por normas 

administrativas e que a insegurança quanto à taxa de juros continuará a nos perseguir. 

Ante ao que fora acima exposto, é de se observar que, com a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002, os juros moratórios passaram a ser calculados por um índice variável, 

mediante a aplicação da taxa SELIC, sem que haja possibilidade de cumulação com a 

correção monetária. Ressalte-se, contudo, que tal procedimento só deve ser adotado a partir de 

11 de janeiro de 2003. Antes desse período, o aplicador do direito deve utilizar o disposto no 

Código Civil de 1916, ou seja, de 6% (seis por cento) ao ano ou 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) ao mês.82 Nesse sentido, importante se faz transcrever a ementa da recente decisão 

proferida pela Corte Superior no Recurso Especial n.º 1.112.743/BA quanto ao tema. 
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543 - C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 
FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À 
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 
TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo 
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao 
CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, 
determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da Lei nova. 2. Segundo a 
jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser 
examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença 
exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve 
ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano 
(art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a 
sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% 
ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, 
tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros 
legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo 
CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro 
de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e 
determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse 
percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo 
sido a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo 
Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de 
origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 
e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não 
caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte 
Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido 
dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos 
tributos federais (arts. 13 da Lei nº 9.065/95, 84 da Lei nº 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 
nº 9.250/95, 61, § 3º, da Lei nº 9.430/96 e 30 da Lei nº 10.522/02) ' (ERESP 
727.842, DJ de 20/11/08)" (RESP 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
sujeito ao regime do art. 543 - C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso 

                                                                                                                                                                             
Especial provido. (STJ; REsp 1.265.580; Proc. 2011/0163676-0; RS; Corte Especial; Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki; Julg. 21/03/2012; DJE 18/04/2012) 
82Nesse sentido, o Conselho da Justiça Federal editou o enunciado n.º 164 com o seguinte teor: “Arts. 406, 2.044 
e 2.045: Tendo a mora do devedor início ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora 
de 6% ao ano até 10 de janeiro de 2003; a partir de 11 de janeiro de 2003 (data de entrada em vigor do novo 
Código Civil), passa a incidir o art. 406 do Código Civil de 2002”. 
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deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da 
vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado 
pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. 6. Recurso Especial provido em 
parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 - C do Código de Processo Civil e da 
Resolução nº 8/STJ. 83 

 
Apesar disso, importante se faz registrar que os juros de mora aplicáveis contra a 

Fazenda Pública adotam sistemática diversa da anteriormente mencionada com relação as 

parcelas devidas a partir 2009, pois a entrada em vigor da Lei n.º11.960/09 alterou a redação 

do art.1º - F da Lei n.º9.494/97, a qual passou a prever que, independentemente da natureza da 

obrigação, “haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. 

Assim, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a Fazenda Pública deverá 

pagar juros de mora ao índice de 0,5% (zero vírgula cinco porcento) ao mês ou 6% (seis 

porcento) ao ano, por força do art. 1.062 do Código Civil de 1916. A partir de 11 de janeiro de 

2003 até a entrada em vigor da Lei n.º11.960/09, que ocorreu no dia 30 de junho de 2009, o 

índice aplicável é o previsto no art. 406 do Novo Código Civil. Contudo, os juros de mora 

devidos com relação às obrigações não cumpridas a partir dessa última data será o índice 

aplicável à poupança.84 

Ressalte-se, que a supramencionada sistemática refere-se às hipóteses de 

condenação da Fazenda Pública em verbas não remuneratória de servidor público, já que 

neste caso específico estes devem ser assim calculados: a) 0,5% (zero vírgula cinco porcento) 

ao mês ou 6% (seis porcento) ao ano a partir da entrada em vigor do Código Civil de 1916; b) 

1% (um porcento) mês ou 12% (doze porcento) ao ano contado a partir do dia 27 de fevereiro 

de 1987, data da publicação do Decreto n.º2.322/87; c) 0,5% (zero vírgula cinco porcento) ao 

mês ou 6% (seis porcento) ao ano a partir do dia 27 de agosto de 2001, data da publicação da 

Medida Provisória n.º2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º – F na Lei  no 9.494/97; d) 

percentual estabelecido para a caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, data da 

publicação da Lei n.º11.960/09 que alterou a redação do artigo anteriormente mencionado.85 

                                                        
83 STJ, REsp 1112743 / BA, Primeira  Seção, Ministro Relator Castro Meira, Julg. 12/08/2009, DJe 31/08/2009. 
84Nesse sentido, leia-se: 1) STJ; AgRg-REsp 1.200.982; Proc. 2010/0127358-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki; Julg. 16/08/2012; DJE 23/08/2012;2) STJ; AgRg-EEx-MS 10.043; Proc. 2009/0043034-
2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Presidente; Julg. 22/06/2011; DJE 29/06/2011; e 3) STJ; EDcl-EDcl-REsp 
872.978; Proc. 2006/0177257-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/04/2011; 
DJE 28/04/2011. 
85Nesse sentido, leia-se: 1) STJ; AgRg-REsp 1.350.259; Proc. 2012/0221424-5; RS; Segunda Turma; Rel. Min. 
Humberto Martins; Julg. 12/03/2013; DJE 21/03/2013;2) STJ; AgRg-Ag 1.113.457; Proc. 2008/0226132-3; SP; 
Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 05/02/2013; DJE 12/03/2013; e 3) STJ; REsp 1.200.549; Proc. 
2010/0122405-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 12/06/2012; DJE 25/06/2012. 
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Conclui-se, portanto, que o percentual aplicável aos juros de mora é um tema com 

entendimento ainda pendente de consolidação, trazendo, por certo, insegurança à prática 

jurídica, ante as divergências nas decisões proferidas pela Corte Superior, e tornando o 

processo em um “banco de aposta”, principalmente em face da variação do índice da taxa 

atualmente aplicada. 
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4 DO DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 
 
4.1 O tempo, o processo e os juros de mora 

 
 

Consoante expõe ROCHA (2009, 185-186), o processo deve ser compreendido 

como uma seqüência de atos praticados tanto pelos órgãos jurisdicionais quanto pelas partes, 

os quais são necessários para alcançar o resultado final, qual seja a concretização do direito, 

possuindo as seguintes características básicas: complexidade, dimensão temporal, 

interdependência entre seus atos e progressividade. Assim, por ser um instrumento da 

prestação jurisdicional formado por um conjunto de atos, os quais são relacionados entre si 

em um grau de progressividade por almejar a consecução de um resultado final, o processo é 

um fenômeno complexo, cuja essência encontra-se necessariamente atrelada ao tempo. 

Apesar de ser conhecido por todos, o tempo demonstra ser uma daquelas 

grandezas de fácil percepção, mas de árdua conceituação. Para ARISTÓTLES (1995, p.152-

153), o tempo se define pelo movimento, sendo a recíproca igualmente verdadeira, 

entendendo ser a consciência de seu passar um fruto da percepção por um espírito observador 

do antes e do depois da ocorrência de determinada mudança86. KANT (1872, p.28), por sua 

vez, passa a compreendê-lo como o resultado de nossa experiência sensível diante dos 

fenômenos reais, sendo elemento inerente ao sujeito e não ao objeto87.Dispondo sobre o 

                                                        
86 Essas são as palavras de ARISTÓTELES (1995, p.152-153) sobre a definição de tempo: “Pero sin cambio no 
hay tiempo; pues cuando no cambiamos en nuestro pensamiento o no advertimos que estamos cambiando, no nos 
parece que el tiempo haya transcurrido, como les sucedió a aquellos que en Cerdeña, según dice la leyenda, se 
despertaron de su largo sueño junto a los héroes: que enlazaron el ahora anterior con el posterior y los unificaron 
en um único ahora, omitiendo el tiempo intermedio en el que habían estado insensibles. Por lo tanto, así como no 
habría tiempo si el ahora no fuese diferente, sino uno y el mismo, así también se piensa que no hay un tiempo 
intermedio cuando no se advierte que el ahora es diferente. Y puesto que cuando no distinguimos ningún cambio, 
y el alma permanece en un único momento indiferenciado, no pensamos que haya transcurrido tiempo, y puesto 
que cuando lo percibimos y distinguimos decimos que el tiempo ha transcurrido, es evidente entonces que no 
hay tiempo sin movimiento ni cambio. Luego es evidente que el tiempo no es un movimiento, pero no hay 
tiempo sin movimiento. Y puesto que investigamos qué es el tiempo, tenemos que tomar lo anterior como punto 
de partida para establecer qué es el tiempo con respecto al movimiento. Percibimos el tiempo junto con el 
movimiento; pues, cuando estamos en la oscuridad y no experimentamos ninguna modificación corpórea, si hay 
algún movimiento en el alma nos parece al punto que junto con el movimiento ha transcurrido también algún 
tiempo; y cuando nos parece que algún tiempo ha transcurrido, nos parece también que ha habido 
simultáneamente algún movimiento. Por consiguiente, el tiempo es o un movimiento o algo perteneciente al 
movimiento. Pero puesto que no es un movimiento, tendrá que ser algo perte neciente al movimiento. (...) Así 
pues, cuando percibimos el ahora como una unidad, y no como anterior y posterior en el movimiento, o como el 
mismo con respecto a lo anterior y lo posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, ya que 
no ha habido ningún movimiento. Pero cuando percibimos um antes y un después, entonces hablamos de tiempo. 
Porque el tiempo es justamente esto: número del movimiento según el antes y después”. 
87KANT (1872, p.28) traz o seguinte conceito de tempo: “1.Time is not an empirical conception. For neither 
coexistence nor succession would be perceived by us, if the representation of time did not exist as a foundation à 
priori. Without this presupposition we could not represent to our-selves that things exist together at one and 
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progresso epistemológico dos conceitos científicos relacionados ao tempo, MARTINS (2004, 

p.105- 109) chega a apresentar, quanto aos diversos conceitos já formulados, uma estrutura 

hierárquica das quatro mais importantes escolas88.  

                                                                                                                                                                             
same time, or at different time, that is, contemporaneously, or in succession. 2. Time is a necessary 
representation, lying at the foundation of all intuitions. With regard to phӕnomena in general, we cannot think 
away time from them, and represent them to ourselves as out of and unconnected with time, but we can quite 
well represent to ourselves time void of phӕnomena. Time is therefore given à priori. In it alone is all reality of 
phenomena possible. These may all be annihilated in thought, but time itself, as the universal condition of their 
possibility, cannot be so annulled. (…) Time is not a discursive, or as it is called, general conception, but a pure 
form of sensuous intuition. Different times are merely parts of one and the same time. But the representation 
which can only be given by a single object is an intuition. Besides, the proposition, that different times cannot be 
co-existent, could not derived from a general conception. For this proposition is synthetical, and therefore cannot 
spring out of conceptions alone. It is therefore contained immediately in the intuition and representation of 
time.” 
88Leia-se: “Realismo Ingênuo: Sob esta denominação estaremos associando uma noção de tempo essencialmente 
carregada de subjetividade e marcada pelo egocentrismo.Do ponto de vista de sua construção psicológica, como 
vimos nos estudos de Piaget, o tempo, antes de objetivar-se e tornar-se efetivamente uma “coordenação de 
movimentos com velocidades diferentes”, é mercado por uma série de “centrações” indevidas por parte do 
sujeito. Dessa forma, tanto do ponto de vista do tempo psicológico como do tempo físico, o sujeito associa 
indevidamente o tempo a outras variáveis, tais como: o esforço físico (quanto maior o esforço para a realização 
de uma atividade, mais tempo passa) ou a distância (um objeto que percorre uma distância maior do que outro 
leva necessariamente mais tempo para fazê-lo). A existência dessas “centrações” leva a um tempo heterogêneo, 
porquanto não aplicável a todos os objetos e movimentos. A não existência de um tempo comum a todos eles (e, 
nesse sentido, objetivo) é uma característica marcante do que caracterizamos como um pensamento realista 
relativamente ao tempo.(…)Empirismo:O estabelecimento de um “empirismo claro” pressupões a superação do 
pensamento realista, em que o tempo heterogêneo impede a atribuição de um tempo único e comum a todos os 
objetos e movimento. Além disso, o tempo já não é apenas qualitativo, mas quantitativo. A construção 
psicológica do tempo evidenciou, como vimos Piaget, que a objetivação do tempo (qualitativo) é conquistada 
concomitantemente ao “tempo métrico”, ou seja, somente com a compreensão da existência de um tempo 
comum a relógios e ações a cronometrar é que a métrica temporal torna-se possível.Para o pensamento empírico, 
o tempo – comum e objetivo – é uma quantidade mensurável, passível de marcação ou medição de modo 
unívoco, o que implica a existência de um aparelho de medida que, ao mesmo tempo, marque e defina essa 
grandeza. Esse aparelho pode ser mais ou menos preciso, mais ou menos “moderno”, mas sempre procurará 
medir um tempo compreendido como objetivo, comum a todos os indivíduos. (…)Apesar de podermos pensar o 
tempo, nesse estágio, como linear, contínuo e homogêneo, tais “propriedades” não se encontram vinculadas a 
uma perspectiva de conjunto a um ideal teórico. No empirismo, tal como concebemos, o tempo ainda não se 
insere num corpo de conhecimento articulado.Racionalismo Tradicional:Indo além da medida objetiva, 
chamaremos de racionalista o conceito de tempo que se insere num corpo de conhecimento. (…)Conquistado e 
superado (alargado) o empirismo, reencontramos o tempo com outro status ontológico: ele passa a ter uma 
“existência em si”, é algo absoluto e que (no próprio dizer de Newton) independe de qualquer coisa externa. 
Dessa forma, podemos distinguir esse tempo de sua medida aproximada (que Newton chama de “tempo relativo” 
nos Principia...). O relógio já não define o tempo, apenas o marca. A separação entre tempo e medida do tempo é 
uma característica marcante do pensamento racionalista com referência a esse conceito.Surracionalismo:O 
racionalismo que se alarga e se dialetiza acaba retificando e transformando o conceito de tempo moldado pelo 
racionalismo tradicional. O conceito surracionalista de tempo seria extraído da física mais avançada.Por um lado, 
a teoria da relatividade especial irá negar o tempo absoluto newtoniano, estabelecendo que o transcorrer do 
tempo depende do referencial adotado. As leituras dos relógios dependem essencialmente da velocidade relativa 
entre referenciais inerciais (em substituição às “transformações de Galileu”, temos agora as “transformações de 
Lorentz”), como vimos. A simultaneidade também é mais absoluta, e o tempo compõe o espaço uma nova 
entidade: o espaço-tempo quadridimencional. E do ponto de vista da relatividade geral, a geometria desse 
espaço-tempo é afetada pela presença de matéria, o que faz o transcorrer do tempo depender da intensidade do 
campo gravitacional.Por outro lado, a termodinâmica e a mecânica estatística também contribuem para a 
retificação (no sentido mesmo bachelardiano) do conceito racionalista tradicional de tempo, oferecendo uma 
abordagem explicativa, de natureza probalística, para a existência de um sentido preferencial para o transcorrer 
do tempo (irreversibilidade). Se essa anisotropia temporal era restrita a uma “constatação sem explicações” nos 
estágios anteriores, agora ela é um resultado (oriundo da mesma coerência racional que uniu a mecânica à 
termodinâmica, fundando a mecânica estatística).Embora haja uma clara ruptura com o conceito racionalista de 
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Observa-se, portanto, que, apesar da precisão de alguns relógios, o conceito de 

tempo pende de exatidão. Problemática ainda mais complexa surge quando se tenta 

determinar qual seria o tempo ideal para a prestação jurisdicional, ante a necessidade de se 

solucionar os conflitos sociais não apenas de forma justa, mas também de maneira rápida e 

definitiva, já que a prestação jurisdicional intempestiva coloca em risco a própria função 

social do processo. 

NUNES (2010, p.124) esclarece que a demora processual era tratada por parte da 

doutrina como uma mera conseqüência do processo, razão pela qual se considerava que o 

direito processual somente deveria se ater às questões de ordem exclusivamente técnicas, 

implicando no necessário menosprezo aos seus efeitos colaterais. Este segue ainda aduzindo 

que o tempo do processo ganhou maior importância, quando se observou a certa freqüência 

em que ocorria, durante o decurso do processo, a perda de interesse do autor pela tutela 

jurisdicional ou mesmo a prestação desta após o seu falecimento.É nesse panorama de 

insatisfação que a Emenda Constitucional n.º45 acrescentou ao art.5º, o inciso LXXVIII, o 

qual dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

Dentre os efeitos maléficos trazidos pela duração irrazoável do processo, deve-se 

incluir a onerosidade excessiva da parte sucumbente por meio dos juros moratórios. Conforme 

explanado no capítulo anterior, o tempo não atrapalha apenas a busca do Poder Judiciário pela 

brevidade processual, mas também pode ser considerado um dos grandes inimigos da parte 

sucumbente,por ser um dos mais importantes fatores do cálculo dos juros.  

Diante disso, importante se aqui traçar algumas breves considerações sobre o 

princípio da duração razoável do processo e como esse vem sendo desrespeitado pelos órgãos 

judiciais nacionais, apontando as principais causas da morosidade do Judiciário, a fim de 

atribuir à responsabilidade pelo atraso ao verdadeiro culpado. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
tempo, do ponto de vista filosófico, as novas características e propriedades do tempo surracional proporcionam 
verdadeira generalização da noção anterior, do ponto de vista estritamente lógico-matemático. (...) 
Ontologicamente, o tempo (objetivo) absoluto foi superado em favor da ideia de um tempo relativo. Deixa de ter 
sentido pensarmos na existência do tempo independentemente da matéria do universo.Uma vez que os sujeitos 
de nossa pesquisa dificilmente manifestam visões que contenham aspectos do conceito surracionalista de tempo, 
não nos preocupamos aqui em diferenciar o racionalismo complexo do racionalismo dialético. Além disso, 
muitas questões relativas ao tempo permanecem em aberto ainda hoje, o que tornaria essa possível diferenciação 
ainda mais difícil e controversa. 
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4.2 Princípio da duração razoável do processo 

 

Consoante leciona BULOS (2010, p.686), o princípio da duração razoável do 

processo, agora constitucionalmente expresso, prevê que “as autoridades jurisdicionais 

(processo judicial) e administrativas (processo administrativo disciplinar) devem exercer suas 

atribuições com rapidez, presteza e segurança, sem tecnicismos exagerados, ou demoras 

injustificadas”. Acrescenta MENDES (2007,p.485) que positivou-se “orientação há muito 

perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já 

consideravam implícita na idéia de proteção judicial efetiva.”89 

Diante do reconhecimento da existência de um direito subjetivo à brevidade 

processual, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo-o nas mais diversas situações, 

alguma das quais foram arroladas por BULOS (2010, p.687): a) demora injustificada no 

exame de mérito de habeas corpus90; b) economia processual e instrumentalidade das 

formas91; c) omissão do juízo a quo92; d) excesso de prazo e desfecho do processo93; e) 

pronunciamento definitivo do Tribunal de Contas94; f) princípio da causa madura95; g) prisão 

cautelar excedente de prazo96. 

                                                        
89O Decreto n.º628, de 6 de novembro de 1998, promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, a qual prevê em seu art.8º que “1. Toda pessoa 
tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou para que se determinem seusdireitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza”.  
90Nesse sentido, leia-se: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO 
JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO 
INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGI MENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. É direito público subjetivo do paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no 
Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame 
pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, 
aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 2. A determinação ao Superior 
Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por 
uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos 
daquela instância. Precedente. 3. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização 
do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento 
ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. Lxxviii, da 
Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus. 4. Ordem concedida 
para determinar à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus para julgamento até a quinta sessão da 
turma subsequente à comunicação da presente ordem (art. 245, parágrafo único, do regimento interno do 
Superior Tribunal de Justiça). (STF; HC 117.326; SP; Segunda Turma; Relª Min. Carmen Lúcia; Julg. 
24/04/2013; DJE 14/05/2013; Pág. 28) 
91STF, Medida Cautelar em Ação Cautelar n.º 1350/RJ, Ministro Relator Carlos Britto, Jug. 04/09/2006, DJ 
19/09/2006. 
92STF, Conflito de competência n.º 7.424/AM, Ministro Relator Eros Grau, Jug.14/12/2006, DJ 1/02/2007. 
93STF, Habeas Corpus n.º87.550/BA, Ministro Relator Marcos Aurélio, Julg. 04/03/2008, Dje 08/05/2008. 
94STF, Medida Cautelar no Mandado de Segurança n.º25.591/DF, Ministro Relator Gilmar Mendes, Julg. 
21/11/2005, DJ 25/11/2005 
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Por ser um dos princípios norteadores do direito processual, a titularidade dessa 

garantia está indubitavelmente atrelada a capacidade de ser parte. Consoante defende 

ARRUDA (2006, p. 242) os detentores desse direito, “assim como dos demais direitos 

processuais fundamentais, são aqueles que nos termos constitucionais e legais podem acionar 

ou ser acionados perante órgão jurisdicional”, ressaltando que o terceiro, estranho a esta 

relação processual, apesar de eventualmente sofrer o fardo da violação, não é necessariamente 

titular desse direito fundamental.Por outro lado, ante a análise dos fatores causadores da 

morosidade do Judiciário a seguir tratados, não há como se negar que o Estado, como um 

todo, é o destinatário dessa norma, sendo os magistrados, legisladores e administradores, 

enquanto órgãos estatais, os principais sujeitos passivos.  

Ressalte-se ainda que o interesse na solução célere dos conflitos trouxe uma 

problemática sobre o aparente conflito entre os princípios da segurança jurídica e da duração 

razoável do processo. De que adianta um prestação jurisdicional célere se esta não é justa ou 

uma decisão justa se há tempos perdeu-se o interesse por sua prestação? É no equilíbrio 

dessas duas pretensões, portanto,que o Poder Judiciário se tornará eficiente, nos moldes 

constitucionalmente estabelecidos pelo caput do art.37 da Carta Magna.  

Para RAWS (1997, p. 3-4), o papel da justiça deve ser assim compreendido: 
 
A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos 
sistemas de pensamento. Embora elegante e econômica, uma teoria deve ser 
rejeitada ou revisada se não é verdadeira; da mesma forma leis e instituições, por 
mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se 
são injustas. 

 

Dá análise cumulada dos art.2º com o art.262 do CPC, apesar de ser do 

jurisdicionado a iniciativa de levar determinado conflito ao conhecimento do Judiciário, cabe 

ao magistrado o impulso oficial do processo, competindo-lhe velar pela rápida solução dos 

litígios, com fulcro no art. 125, inciso II, do mesmo diploma. Todavia, só por meio de normas 

não burocráticas e de uma estrutura de trabalho adequada, terão as condições mínimas para 

                                                                                                                                                                             
95STF, Recurso Extraordinário n.º 321.292/SP, Ministro Relator Carlos Velloso, Julg. 17/08/2005, DJ 
31/08/2005. 
96HABEAS CORPUS ". PRISÃO CAUTELAR. Duração irrazoável que se prolonga sem causa legítima - 
Configuração, na espécie, de ofensa evidente ao " status libertatis " do paciente. Inadmissibilidade - Prisão 
cautelar ordenada sem qualquer motivação justificadora de sua real necessidade. Possibilidade de decretação da 
prisão cautelar (ou de sua manutenção), desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP - 
Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida 
extraordinária. Situação excepcional não verificada na espécie - Constrangimento ilegal caracterizado. Pedido 
deferido. (STF; HC 93.387; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 26/08/2008; DJE 21/05/2013; 
Pág. 27) 
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buscar não somente a verdade formal e material dos fatos, mas também a célere resolução dos 

conflitos.  

 
 
4.3 Fatores que contribuem para a morosidade do Judiciário 

 
 

Apesar de a duração razoável do processo ser um direito fundamental 

constitucionalmente previsto, o desrespeito a mencionada garantia ainda é uma realidade no 

Poder Judiciário brasileiro. A fim de fornecer dados mais concretos sobre a referida 

problemática, o Conselho Nacional de Justiça anualmente apresenta relatórios informando  

importantes dados sobre os tribunais nacionais, como por exemplo a taxa de 

congestionamento, que pode ser compreendida como sendo a medição da efetividade de 

determinado tribunal em um certo período, ao levar em conta o total de casos novos 

impetrados, o número de processos baixados e o estoque ainda pendente. 

Consonante informa a Conselho Nacional de Justiça (2012), a taxa de 

congestionamento total da Justiça Estadual durante o ano de 2011 foi estimada em 74% 

(setenta e quatro porcento), ou seja, a cada 100 (cem) processos ativos, sejam novos ou 

antigos, mais de 70 (setenta) destes não tiveram solução até o final do referido período. Na 

Justiça Federal, o referido índice encontra-se em 71% (setenta e um porcento), situação esta 

bastante diferente da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, cujas taxas de 

congestionamento encontram-se respectivamente em apenas 46% (quarenta e seis porcento) e 

32% (trinta e dois porcento). 

Os doutrinadores apontam diversas causas para a morosidade do Poder Judiciário, 

podendo essas serem arroladas em três grandes grupos, os quais são a seguir analisados: os de 

ordem normativa, estrutural e capacitatória. 

 

4.3.1 Problemáticas de ordem normativa 

 

Um dos primeiros aspectos que devem ser analisados na busca pelas causas da 

morosidade do Poder Judiciário é a análise das próprias normas que regulamentam a 

tramitação dos processos, a fim de determinar se há falta de legislação dificultando os 

procedimentos ou mesmo o excesso leis produzindo entraves. Nesse diapasão, o excesso de 

recursos, a previsão do reexame necessário para a Fazenda e a existência de prazos impróprios 

são fatores normativos que merecem ser melhor analisados. 
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Quando se fala em recursos protelatórios, não há como não se falar nos embargos 

infringentes. Positivado no art. 530 do CPC, os embargos infringentes são aplicáveis apenas 

“quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de 

mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória”. Apesar do cabimento restrito, este 

recurso vem sofrendo severas críticas pela doutrina, por considerá-lo um verdadeiro bis in 

idem, ao permitir novo julgamento sobre o que já fora decidido, acarretando cristalina demora 

da prestação da tutela definitiva. 

DIDIER JR. (2010, p. 215) afirma que 
 
As críticas formuladas contra a manutenção dos embargos infringentes 
fundamentam-se, basicamente, em razões históricas ou no excesso de recursos que 
acarretariam a demora da entrega final da prestação jurisdicional. É que, com a 
interposição dos embargos infringentes, haveria, mais uma vez, o rejulgamento da 
causa, prolongando, ainda mais, o andamento do processo. Tal reapreciação da 
causa, dizem as críticas, já é feita no exame da apelação, sendo excessivo e 
repetitivo proceder-se a ela, outra vez, com embargos infringentes. Ademais, não 
poderia admitir-se o cabimento de um recurso apenas em razão da existência de um 
voto vencido, eis que contrário à efetividade do processo um recurso com tal 
finalidade. 

 

Ressalte-se que o mencionado recurso, apesar de ter sido originado no Direito 

Português, não é mais neste previsto, tornando o Direito Brasileiro o único ordenamento 

jurídico a adotá-lo. Apesar de o legislador ter tido diversas oportunidades para aboli-lo, optou 

cristalinamente em mantê-lo, ao entender que a sua existência asseguraria a segurança jurídica 

em detrimento da celeridade processual. 

É com essa mesma fundamentação que se critica a existência do reexame 

necessário. Não sendo entendido como recurso, por não atender ao princípio processual da 

taxatividade recursal, a este instituto foi atribuída a natureza jurídica de condição de eficácia 

da sentença, já que o próprio art. 475 do CPC prevê que determinadas decisões monocráticas 

não produzirão efeitos senão depois de confirmadas pelo tribunal correspondente, devendo 

obrigatoriamente passar pelo duplo grau de jurisdição, razão pela qual o Supremo Tribunal 

Federal editou a Súmula n.º423, a qual dispõe que “não transita em julgado a sentença por 

haver omitido o recurso "ex officio", que se considera interposto `ex lege´". 

Imperioso se faz observar que tanto os embargos infringentes como o reexame 

necessário são institutos processuais que acabam por desvalorizar a decisão do juízo 

monocrático, tornando-o um verdadeiro “grau de consultoria”, já que a decisão definitiva foi 

atribuída a outro órgão.Haja vista a Constituição Federal de 1988 não prever expressamente a 

existência desses institutos, não seria inconstitucional a modificação ou mesmo a abolição 

destes do ordenamento jurídico brasileiro. 



 47  

Corroborando o que ora se alega, TUCCI (1997, p.136-137) complementa 

dizendo que: 
Com efeito, apesar da regra da oralidade ter sido acolhida, com veemente rigor, pelo 
Código de Processo Civil1, é certo que a sentença proferida pelo juiz de primeiro 
grau, salvo nas excepcionalíssimas hipóteses em que pode ser executada, na prática, 
não ostenta valor algum.  
Esse paradoxo decorre da ampla recorribilidade das decisões, mesmo em questões 
exclusivamente de fato, que põe a perder, à evidência, a utilidade inquestionável da 
imediatidade, da identidade física do juiz e da concentração. 

 

A previsão do que a doutrina veio a chamar de prazos impróprios é outro ponto de 

destaque dentre os fatores normativos da morosidade do Poder Judiciário. O art.187 do CPC 

prevê expressamente que, “em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode 

o juiz exceder, por igual tempo, os prazos que este Código lhe assina”. NERY JR. (2010, 

p.470) explica que “os prazos para o juiz praticar atos no processo são impróprios, porque seu 

descumprimento não acarreta nenhuma conseqüência processual”. MARINONI (2010, p.208) 

complementa dizendo que “os juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário podem 

exceder no cumprimento de seus deveres ao longo do processo, havendo motivo justificado, 

os prazo que o Código lhes assina sem que daí advenha preclusão temporal”. 

Como é de se observar, apesar de as partes “correrem contra o tempo”, pois o 

descumprimento do prazo que lhe fora atribuído acarreta conseqüências processuais graves, o 

magistrado vive uma realidade completamente diversa. Ressalte-se que, mesmo a norma 

processual lhe atribuindo a possibilidade de duplicar o prazo que lhe fora aferido por meio de 

justificação, não são raras as vezes que o próprio prazo impróprio é desrespeitado.  

Em monografia sobre a influência do prazo impróprio na duração razoável do 

processo, LARA (2013, n.p) chegou à seguinte conclusão: 

Por meio do processo de amostragem, provamos que o fator gerador das demasiadas 
demoras no processo são os descumprimentos dos prazos impróprios, eis que os 
autos quedam-se parados, amontoados em cima das mesas de magistrados e demais 
servidores do Poder Judiciário por meses e anos a fio esperando um simples 
despacho de cite-se ou a simples expedição do referido mandado citatório. 

(...)  

O que se extrai da presente pesquisa é que o descumprimento do prazo impróprio 
traz, sem sombra de dúvidas, grandes atrasos no iter procedimental, indo de 
encontro ao novel princípio da duração em prazo razoável do processo ou celeridade 
processual elevado a garantia constitucional por meio da Emenda n. 45. 

Por simples análises de datas de andamentos processuais disponíveis via Internet, 
percebemos que os autos dos processos quando estão a espera de atos das partes, que 
estão em sua, esmagadora maioria, sob a égide do prazo próprio, rapidamente são 
praticados, muitas vezes antes mesmo do final do período estipulado. Já quando 
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verificamos os mesmos processos a espera de uma expedição de mandado ou mesmo 
da juntada destes aos autos, para não dizer a espera de prolação de sentença, 
verificamos a total displicência do Estado para com a demora no trâmite processual. 

Já tivemos oportunidade de nos referir nesta pesquisa sobre a duração razoável do 
processo, onde defendemos que não é necessária a redução de prazos ou recursos 
para termos um Poder Judiciário ágil. Comprovamos que um processo que segue o 
rito ordinário, o mais amplo e complexo previsto pelo nosso sistema processual, 
duraria em média 131 dias se todos os prazos fossem respeitados. Ora, 131 não é um 
prazo demasiado longo para a primeira instância. 

Se extirpássemos o prazo impróprio de nosso sistema processual reduziríamos o 
período de duração do processo de anos a perder de vista para apenas 131 dias! 

Utilizando-nos de meros cálculos matemáticos comprovamos que a maior mazela do 
processo hoje no Brasil, aquela que torna o processo moroso e dolorido aos olhos da 
sociedade, é nada mais que a violação do prazo impróprio. 

Importante se faz registrar que não se está aqui imputando a morosidade do 

Judiciário aos magistrados ou mesmo aos serventuários da justiça, haja vista que tal conclusão 

seria por certo errônea e precipitada. A própria existência de prazos impróprios e o seu 

corriqueiro desrespeito, além de serem causas do excessivo atraso na prestação jurisdicional, 

igualmente podem ser entendidos como mera conseqüência dos demais fatores a seguir 

analisados. 

 

4.3.2 Problemáticas de ordem estrutural 

 

Por causas de ordem estrutural, deve-se entender todos aqueles fatores 

relacionados aos aparatos envolvidos no funcionamento do Poder Judiciário, ou seja, pessoal, 

material e tecnologia. Informa o Conselho Nacional de Justiça (2012, p.447) que “a despesa 

total da Justiça alcançou a cifra de 50,4 bilhões, sendo que aproximadamente 90% refere a 

gastos com recursos humanos, um total de R$ 45,2 bilhões”. Nesse diapasão, fazendo uso de 

um raciocínio lógico, quanto maior a despesa com pessoal ativo, maior seria, portanto, o 

aumento da produtividade de sentenças e de processos baixados, todavia, não é bem essa a 

realidade dos tribunais nacionais. 

Diante dos dados analisados da Justiça Estadual, o CNJ (2012, p.91) concluiu que: 
Apesar dessas exceções apresentadas, pelo gráfico de Gartner, todos os tribunais 
com total de processos baixados acima da média possuem despesa com pessoal ativo 
também acima da média, bem como a maior parte dos que apresentam total de 
processos baixados abaixo da média também possui despesa com pessoal ativo 
abaixo da média. Porém, a análise do gráfico de fronteira nos permite identificar 
que, mesmo entre os tribunais localizados no segundo quadrante do gráfico de 
Gartner (despesa com pessoal ativo e total de processos baixados acima da média), 
existe bastante discrepância quanto à eficiência. 
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O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórioe e o Tribunal de Justiça da 

Bahia foram, no ano de 2011, exceções a regra, haja vista que possuíram despesas com 

pessoal ativo acima da média da Justiça Comum, mas com o total de processos baixados 

abaixo da média deste ramo do Poder Judiciário. Observou o CNJ (2012, p.92) que este 

último tribunal, “embora possua despesa com pessoal ativo 16% superior ao TJRS, possui 

número de sentenças por magistrado 68% inferior e total de processos baixados 64% inferior 

a este tribunal”. 

Apesar de possuir o total de magistrados acima da média da Justiça Comum,o 

Tribunal de Justiça do Ceará possui o total de processos baixados inferior à média deste ramo 

do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, mesmo possuindo 

um considerável número total de servidores, este dado não reflete na produção de sentenças 

por magistrados. 

Diante disso, conclui-se que a suposta insuficiência de pessoal, fator 

reiteradamente utilizado como justificativa para o desrespeito à duração razoável do processo, 

não é a causa determinante para a morosidade do Judiciário. Apesar de o aumento na 

contratação de servidores ser necessário, é preciso, antes de tudo, se corrigir a substancial 

discrepância de eficiência entre os tribunais. 

Não há como se negar que a informatização dos processos e dos procedimentos, 

apesar de recentes, trouxeram mudanças substanciais nos métodos de trabalho e no consumo 

de material utilizado pelo Judiciário, tornando o computador umas das ferramentas mais 

importantes dentro de uma secretaria. Decisões que antes eram produzidas à mão, agora são 

digitadas e impressas em quantas cópias forem necessárias, podendo inclusive serem 

disponibilizadas instantaneamente às partes pela rede mundial de computadores.  

Todavia, essa não é a realidade vivenciada por todos os magistrados. Denuncia 

aOrdem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro(2012, p.10-11) em 

documento encaminhado ao CNJ que: 
Os prédios dos Fóruns de Piraí, Magé, Barra do Piraí, não oferecem condições 
mínimas de acessibilidade para idosos e deficientes físicos que são obrigados a 
acessar as salas de audiências e cartórios através das escadas, não havendo 
elevadores ou rampas de acesso. Os sanitários, bebedouros e sistema de ventilação 
também são precários. 
(...) 
As impressoras utilizadas no Cartório da Dívida Ativa e JEC de Magé e JECs de 
Nova Iguaçu não exercem de maneira eficiente a função. Em muitos casos a 
impressão falha, tendo um mesmo documento que ser impresso por diversas vezes, 
causando desperdício de material e tempo.  
Outro ponto que reflete a irresignação dos usuários de quase todas asComarcas do 
Estado diz respeito ao sistema de som utilizado para a realização de pregões. O que 
se verifica é uma falta de padrão na utilização do mecanismo, na medida em que os 
servidores designados para realizar os pregões o fazem cada um a sua maneira, 
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havendo situações em que as chamadas são realizadas muito rapidamente ou aquelas 
em que o som é quase inaudível.97 

 

As condições precárias do Judiciário, principalmente dos órgãos de primeira 

instância situados em determinadas Comarcas brasileiras, são de conhecimento público. 

Computadores antigos e impressoras com defeito estão longe de serem os únicos problemas 

enfrentados pelos serventuários da justiça dessas localidades. Nem mesmo os imóveis 

utilizados por algumas secretarias respeitam os padrões mínimos de segurança, higiene e 

acessibilidade impostos pelo próprio Estado, atrapalhando a regular prestação dos serviços 

forenses e trazendo substanciais dificuldades à comunidade local. Infelizmente esta é uma 

realidade ainda presente, mas não a única a trazer prejuízos à brevidade processual.  

A tecnologia trouxe inegáveis avanços ao Poder Judiciário, principalmente com a 

melhoria da comunicação entre as partes, sendo atualmente um fator alvo de grande 

investimento na busca pela razoável duração do processo. Todavia, a tecnologia infelizmente 

não trabalha sozinha, ou seja, não basta comprar computadores modernos e criar 

procedimento inteiramente eletrônicos e rápidos, se os servidores não os utilizam de maneira 

eficiente. 

Diz O CNJ (2012, p.114) que: 
A análise do gráfico de Gartner demonstra que os tribunais de Justiça de Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal e Territórios, embora possuam 
quantitativo de computadores por usuário abaixo da média da Justiça Estadual, 
alcançam produção de sentenças por magistrado acima da média deste ramo do 
Poder Judiciário. Por outro lado, os tribunais de Sergipe, Amapá, Tocantins, 
Roraima, Rondônia, Pernambuco e Piauí apresentam alta quantidade de 
computadores por usuário, o que não se reflete na produção de sentença por 
magistrado. 

 

Complementa o CNJ (2012, p.95) dizendo que: 
A análise do gráfico de Gartner demonstra que os tribunais de Justiça do Rio Grande 
do Norte, do Distrito Federal e do Espírito Santo, embora possuam despesas com 
contrato de informática acima da média da Justiça Comum, possuem o total de 
processos baixados inferior à média deste ramo do Poder Judiciário. Em 
contrapartida, o TJPR, mesmo com despesa com contrato de informática abaixo da 
média da Justiça Estadual, consegue ter um total de processos baixados acima da 
média deste ramo do Poder Judiciário. 

 

A alteração da própria estrutura do Judiciário é medida que se impõe, 

principalmente a fim de garantir condições mínimas de trabalhado para todos os órgãos 

espalhados no País e de permitir os avanços tecnológicos. Todavia, a informatização do 

                                                        
97 Disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120921-03.pdf. Acessado em: 03 jun. 2013. 
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processo e do procedimento, apesar de indubitavelmente necessários, sozinhos pouco poderão 

trazer de eficiência para o Judiciário. 

 

4.3.3 Problemáticas de ordem capacitatória 

 

Por problemas de ordem capacitatória, deve-se entender como sendo os fatores 

relacionados com a qualificação de todos os profissionais que atuam na atividade jurídica, não 

apenas magistrados e serventuários, mas também advogados e defensores, por exemplo.  

Após um índice de reprovação de quase 90% (noventa porcento) dos inscritos no 

IX Exame da Ordem Unificado, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Marcus Vinicius Furtado, e o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, anunciaram 

publicamente “o fim da concessão indiscriminada de autorizações para o funcionamento de 

cursos de Direito e o congelamento de 25 mil vagas até que seja definido o novo marco 

regulatório do ensino jurídico no País”98. Ainda que se possa levantar questionamentos sobre 

o método adotado pela OAB para aprovar os candidatos, não há como se negar que a 

qualidade dos todos os cursos de Direito espalhados pelo País não está nos padrões exigidos 

pelo MEC, situação esta que indubitavelmente se reflete na atividade jurídica como um todo. 

Além disso, acrescente-se a este panorama a insuficiência de cursos de 

capacitação e reciclagem aos magistrados e auxiliares da justiça, principalmente em um 

momento de substancial investimento em aparatos tecnológicos. O que adianta implantar o 

processo eletrônico, se substancial número de servidores do Poder Judiciário não sabem 

utilizá-lo de maneira apropriada?O percentual exorbitante que o Poder Judiciário gasta com 

pessoal demonstra ser este um fator de considerável importância. Todavia, o CNJ (2012, p. 

103 e 107) tem demonstrado que o aumento no número total de servidores e magistrados não 

resultam necessariamente no aumento de processos baixados.  

Além da desburocratização das normas, do melhoramento das condições de 

trabalho, da contratação de novos servidores, o que mais está faltando para se dar ao processo 

uma duração razoável?Eficiência é sem dúvidas a palavra que aqui se busca. 

ARRUDA (2006, p.123) complementa dizendo que: 
A correta incorporação do valor eficiência na administração da justiça significa 
tomar algum parâmetro qualitativo na gestão deste sistema, otimizando o gasto dos 
finitos recursos estatais, e sobretudo minimizando os custos a serem suportados pelo 
usuário/cidadão. Tomando-se a eficiência como objetivo a ser perseguido, está-se, 
indiretamente, também a dar cumprimento ao imperativo de universalização de 
acesso, exigível pela boa exegese do direito à tutela judicial, previsto nos 

                                                        
98Disponível em: http://www.oab.org.br. Acessado em: 17 mai. 2013. 
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ordenamentos brasileiro e português. É que, neste caso, haverá necessariamente uma 
ampliação do acesso através da redução do custo financeiro e do período de tempo 
necessário à decisão da causa. 

 

Ante a imprecisão do que seria uma decisão justa e juridicamente apropriada, 

ARRUDA (2006, p. 123-128) defende que o tempo deve ser adotado como critério de análise 

da eficiência do sistema judicial, mas sem que este princípio se sobreponha aos demais. 

Esclarece o Autor que tanto a decisão injusta proferida de maneira célere quanto uma decisão 

justa dispendiosa demonstram a ineficiência do Poder Judiciário. 
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5 DOS EFEITOS DA DURAÇÃO IRRAZOÁVEL DO PROCESSO NOS JUROS DE 

MORA 

 

5.1 Dos efeitos da não duração razoável do processo 

 

Conforme explanado no capítulo anterior, o desrespeito à duração razoável do 

processo, infelizmente, é prática corriqueira do Poder Judiciário nacional. Apesar de a 

titularidade do direito fundamental à brevidade processual ser limitada às partes envolvidas na 

relação processual, as conseqüências oriundas da violação desse preceito atingem à sociedade 

como um todo. Diante disso, haja vista as conseqüências trazidas por essa situação serem de 

ampla repercussão, pode-se classificá-las de acordo com seu âmbito de atuação. 

 

5.1.1 Dos efeitos não processuais 

 

Em face da vedação à autocomposição, o Estado tem o dever de garantir a todos, 

como forma de manter a titularidade ao jus puniendi, o direito fundamental do acesso à 

justiça, o qual inclusive encontra-se expressamente positivado no art.5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, prevendo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. É conseqüência lógica, portanto, do próprio direito de 

ação, a supressão de todas e quaisquer barreiras que impeçam o exercício do direito subjetivo 

à prestação da tutela jurisdicional. 

Esclareça-se, ainda, que o mencionado preceito não se restringe ao benefício 

atribuído aos hipossuficientes de requererem a prestação da tutela estatal de forma gratuita, 

abrange também o tempo de tramitação dos processos judiciais. A lógica de mercado é 

bastante simples e perfeitamente aplicável ao caso. Complementa ARRUDA (2006, p.71) 

afirmando que um serviço prestado de forma eficiente tem o condão de atrair consumidores, 

sendo a oposição igualmente verdadeira, ou seja, um serviço ofertado de forma inadequada 

afasta os usuários, além de ser mais dispendioso. 

Além de afastar os cidadãos, que por vezes preferem suportar a violação de seus 

direitos em vez de requerer a tutela jurisdicional estatal, as conseqüências trazidas pela 

morosidade do judiciário afetam diretamente o próprio mercado de crédito do País. Conforme 

afirma FACHADA (2003, p.14), em nota técnica expedida pelo Banco Central: 
 
A morosidade judicial, ao dificultar o recebimento de valores contratados, retrai a 
atividade de crédito e provoca o aumento dos custos dos financiamentos por meio de 
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dois canais. Primeiro, a insegurança jurídica aumenta as despesas administrativas 
das instituições financeiras, inflando em especial as áreas de avaliação de risco de 
crédito e jurídica. Segundo, reduz a certeza de pagamento mesmo numa situação de 
contratação de garantias, pressionando o prêmio de risco embutido no spread. 

 

Ao calcular a taxa de juros, é comum que uma instituição financeira leve em 

consideração não apenas o índice de inadimplência, mas também o tempo médio de 

restituição do dinheiro. O CNJ (2012, p. 138) afirma que os processos em fase de execução 

possuíram taxa de congestionamento no ano de 2011 de 90%, ou seja, no referido período de 

100 processos novos e antigos, apenas 10 foram baixados, demonstrando a dificuldade 

enfrentada pelo Judiciário para fazer valer as duas decisões. De que adianta uma sentença 

condenando a parte adversa, se a parte vencedora não consegue ver a “cor do dinheiro”? É o 

verdadeiro, ganha, mas não leva! 

Outro ponto fundamental utilizado pelo mercado de crédito para o cálculo dos 

juros é o próprio custo do processo judicial. Afirma FACHADA (2001, p. 15) que: 
 
o custo de recuperação para empréstimos até R$1.000, se atravessadas todas as fases 
processuais, supera ou iguala aproximadamente o montante do principal. No caso de 
um crédito de R$50 mil, a expectativa de recuperação é de 24,1% do principal se 
exigidas todas as fases de execução. 

 

O mencionado estudo traz um dado alarmante quanto aos créditos de valor menos 

elevado, os quais são mais comuns entre a população de baixa renda. Como é por todos 

sabido, a ineficiência é um dos principais fatores de aumento dos custos, razão pela qual a 

morosidade do Judiciário o torna mais dispendioso. Diante disso, é de se observar que o 

mercado creditício não possui qualquer garantia de lucro quanto aos empréstimos de valor 

reduzido, tão importantes para a comunidade de baixa renda, já que, caso o devedor se torne 

inadimplente, o custo de recuperação do numerário pode superar o montante principal. 

 

5.1.2 Dos efeitos processuais 

 

Os efeitos processuais do descumprimento do princípio da duração razoável do 

processo são ainda mais preocupantes quanto aos envolvidos na relação processual. 

Consoante defende TUCCI (1997, p. 149), para os magistrados, “a conseqüência primordial 

da lentidão do processo produz notório descrédito edesgaste ao Poder Judiciário, cuja 

imagem, a cada momento, fica mais desprestigiada”. Além disso, quanto maior a ineficiência, 

maior também a taxa de congestionamento, produzindo um acúmulo de processos nas 



 55  

prateleiras das secretarias esperando o momento para serem resolvidos, bem como a redução 

significante da qualidade do serviço prestado. 

Por sua vez, quanto às partes, os efeitos podem ser ainda mais danosos. Conforme 

explanado no tópico anterior, a ineficiência gera o conseqüente aumento do custo do processo. 

Diante disso, denuncia TUCCI (1997, p.150) que ademora na prestação da tutela jurisdicional, 

beneficia, quase sempre, a parte que não tem razão, já que os processos longos tendem a 

forçar as partes menos afortunadas a aceitarem composição menos vantajosa. 

É nesse diapasão que o presente trabalho tenta “abrir os olhos” dos aplicadores do 

direito sobre uma conseqüência processual da morosidade Judiciária, por diversas vezes, 

ignorada pelas partes.  

 

5.2 Da oneração excessiva da parte sucumbente pelos juros de mora 

 

O Direito Civil, como uma forma de indenizar a parte vencedora pela demora do 

sucumbente em adimplir a obrigação que lhe é imputada, prevê o instituto dos juros 

moratórios, o qual pode ser compreendido, consoante explanado no capítulo segundo, como 

sendo um fruto civil de caráter indenizatório a ser pago pelo devedor em face da utilização, 

sem consentimento, de capital pertencente a um terceiro. 

Devidos independentemente de requisição, os juros moratórios tem, portanto, 

como seu principal fator de aferição o próprio decurso do tempo, razão pela qual a duração 

irrazoável do processo influi diretamente nos cálculos dessa indenização que, apesar de 

acessória, pode resultar em um valor exorbitante, por vezes, superior ao próprio quantum da 

obrigação principal. Face o exposto no capítulo quarto, é de se observar que os principais 

fatores responsáveis pela duração irrazoável do processo são causas imputáveis ao próprio 

Estado, por serem problemáticas de ordem normativa, estrutural e até mesmo capacitatória. 

Não há como se negar que, por vezes, certo do julgamento procedente da lide, é 

possível se identificar o interesse do demandado de protelar a prestação da decisão definitiva, 

a fim de adiar o pagamento, ou mesmo a vontade do requerente de retardar o trânsito em 

julgado, a fim de se beneficiar de um percentual de juros tão favorável. Todavia, ainda que as 

partes possam desejar uma ação de duração irrazoável, não cabe a elas o impulso oficial do 

processo. 

Mesmo que o Réu queira retardar a marcha processual, imperioso se faz observar 

que este, além de arcar a título de juros moratórios com o período de razoável duração do 

processo, deve inclusive ser condenado por litigância de má-fé, seja por opor resistência 
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injustificada ao andamento do processo, por provocar incidentes manifestamente infundados 

ou mesmo por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, tudo com fulcro no 

art.17 do CPC. Ressalte-se ainda que a multa prevista no art.18 do mesmo diploma tem 

caráter sancionatório, razão pela qual é perfeitamente cumulável com os juros moratório de 

natureza indenizatória, afastando suposto bis in idem. 

Se a parte sucumbente interpôs embargos de declaração protelatórios, não há 

como se negar a responsabilidade desse de pagar pelo tempo de tramitação aceitável do 

referido recurso. Todavia, a parte sucumbente também é titular do princípio da duração 

razoável do processo, dessa forma não se pode também responsabilizá-la a título de juros de 

mora por um período em que o Poder Judiciário demorou, por exemplo, para publicar uma 

decisão, porque estava simplesmente com o número de funcionários insuficiente. 

Acrescente-se ainda que o fato de a parte poder depositar em juízo o valor 

pleiteado, a fim de interromper a incidência dos juros de mora, não torna a situação menos 

injusta. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 891 que cessa para o 

devedor os juros e os riscos caso efetue o depósito judicial, posicionamento adotado pela 

Corte Superior. Leia-se: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
EXECUÇÃO. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. ELISÃO DA MORA. NÃO 
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. ORIENTAÇÃO DO STJ FIRMADA 
NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS VIOLAÇÕES AOS ARTS. 
535, II E 708 DO CPC, 29-D DA LEI 8.036/90 E 394 E 401, I DO CC. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.   Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando a 
questão é inteiramente apreciada pelo Tribunal a quo, com a argumentação e a 
fundamentação que lhe pareceu mais adequada à solução da controvérsia. 2.   
Efetuado o depósito pelo executado no valor do débito, já acrescido de correção 
monetária, juros de mora e quaisquer outros encargos estipulados judicialmente, não 
incide juros de mora sobre esse valor, uma vez que o depósito judicial já é 
remunerado pela instituição financeira depositária, a fim de preservar o valor do 
crédito. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.239.177/PR, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe 27.06.2011 e REsp. 1.107.447/PR, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJe 04.05.2009. 3. Agravo Regimental desprovido.99 

 

Primeiramente, importante se faz ressaltar que nas ações de indenização por danos 

morais, por exemplo, a parte demandada encontra-se incapacitada de depositar em juízo o 

integral valor guerreado, haja vista o quantum da reparação somente poder ser conhecido por 

meio do arbitramento feito na decisão definitiva, ou seja, por se tratar de um pedido genérico, 

formulado com fulcro no art.286, inciso II, do CPC, até o trânsito em julgado, as parte 

desconheciam o próprio valor do suposto dano. Assim, como a parte deve depositar o valor 
                                                        
99 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º1161329 / PR, Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, Data do Julgamento 15/12/2011,  DJe 08/02/2012. 
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integral da condenação, acrescido de todos os encargos juridicamente previstos, a fim de 

interromper a incidência dos juros de mora, é de se observar que a parte sucumbente sequer 

pode se prevenir da morosidade do Judiciário.  

Por outro lado, mesmo nas ações em que se conhece desde o início o quantum 

guerreado, não se pode simplesmente penalizar o réu com juros moratórios excessivos por não 

ter depositado judicialmente o referido valor. Aceitar a mencionada tese é penalizar a parte 

menos favorecida, que, por vezes, não pode de imediato garantir o juízo sem trazer prejuízos a 

sua subsistência e de seus familiares, já que a maioria dos processos não possui uma 

multinacional como sujeito passivo. 

Se desejar penalizar o culpado, não é um sentimento injusto, salvo se a pena a esse 

imposta for dezarrazoavelmente desproporcional ao dano causado. Consoante já 

anteriormente mencionado, a parte sucumbente também é titular do direito a duração razoável 

do processo, razão pela qual, apesar de ter violado a norma, não é justo que suporte reparar 

um prejuízo a que não deu causa. 

Dentre os elementos essenciais que compõem a responsabilidade civil, está o nexo 

de causalidade que, nas palavras de CAVALIERI FILHO (2008, p.46) pode ser compreendido 

como sendo “o vínculo existente entre um determinado comportamento e um evento, 

permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a 

causa do dano”. Assim, como os principais fatores da lentidão do Judiciário são imputáveis ao 

próprio Estado, outra não pode ser a conclusão de que cabe a este a responsabilidade civil 

pelo dano.  

 

5.3 Da responsabilidade civil estatal pela não duração razoável do processo 

 

A Constituição Federal, em seu art.37, §6º, positivou a responsabilidade civil 

Estatal ao estabelecer que 
 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 
 

As correntes doutrinárias sobre a responsabilidade civil da Administração Pública 

evoluíram desde a irresponsabilidade para a responsabilidade objetiva pelo risco integral. 

Atualmente superada, a primeira dessas teses, consoante esclarece MEIRELLES (2010, 

p.681), é proveniente dos Estados Absolutistas em que se defendia a regra da 
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inefabilidadereal. Segue defendendo ainda o mencionado doutrinador, que a doutrina civilista, 

que prevê os elementos subjetivos, dolo ou culpa, como essenciais para a caracterização da 

responsabilidade, “vem perdendo terreno a cada momento, com o predomínio das normas de 

Direito Público sobre as regras de Direito Privado na regência das relações entre a 

Administração e os administrados”.  

Dentre as correntes objetivas, duas mais se destacam, quais sejam a mais radical, 

que prevê a responsabilidade pelo risco integral, e a moderada, que desenvolve a teoria do 

risco administrativo. Enquanto que a primeira dessas teses teratologicamente obriga o Estado 

a suportar todo e qualquer dano ainda que causado por terceiro, inadmitindo qualquer 

excludente de ilicitude, a segunda corrente defende uma posição mais temperada. 

Apesar de não exigir da vítima a comprovação de dolo ou culpa do agente, a 

teoria do risco administrativo permite o Poder Público se eximir da responsabilidade em 

determinadas situações, como por exemplo, nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro, caso fortuito e força maior. Complementa MEIRELLES (2010, p. 682) que: 
 
Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a 
vítima demonstre o ato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder 
Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade 
pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos 
membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para 
compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os 
outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, 
através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social 
são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos 
encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o 
acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela 
primeira vez no art.194 da CF 1946. 

 

Com fulcro na jurisprudência100, é possível se afirmar que o Estado brasileiro 

responde de acordo com a teoria do risco administrativo, ou seja, basta que a vítima 

demonstre a existência de três pressupostos da responsabilidade civil objetiva: a ocorrência de 

um fato administrativo, a existência de um dano e, por fim, a relação de causalidade entre os 

dois primeiros. 

Esclarece CARVALHO FILHO (2010, p.605) que o fato administrativo deve ser 

“considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, 

singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público”. Assim, apesar de a violação à duração 

                                                        
100 Adotando a referida tese, a Corte Suprema recentemente proferiu as seguintes decisões: 1) STF, RE 603626 
AgR-segundo / MS, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 15/05/2012, Órgão Julgador: Segunda 
Turma; 2) STF, AI 782903 AgR-segundo/SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento:  13/03/2012, Órgão 
Julgador: Primeira Turma; 3) STF, AI 577908 AgR / GO, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Julgamento:  
30/09/2008, Órgão Julgador:  Segunda Turma. 
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razoável do processo poder ser compreendida como uma ação omissiva do Estado, a referida 

conduta se enquadra perfeitamente como fato administrativo.  

Não há como se negar que a prestação da atividade jurisdicional trata-se, na 

verdade, de um serviço público propriamente dito, já que abrange tanto o critério material, por 

ser uma atividade essencial exercida para atender as necessidades de interesse coletivo, como 

o critério formal, por obedecer ao regime de direito público, e o critério subjetivo, ao ser 

prestada por um agente estatal. Ainda que exista divergência doutrinária sobre a qualificação 

dos magistrados como agentes públicos ou políticos, tal discussão não é capaz de afastar a 

responsabilidade civil estatal, haja vista a Constituição Federal, em seu art.37, §6º, fazer uso 

do termo agente, sem fazer qualquer restrição101. 

Assim, imperioso se faz observar que, independentemente da atribuição de culpa 

ou dolo à conduta do magistrado pela lentidão do Poder Judiciário, o Estado tem o dever de 

ressarcir o particular pelos danos causados por falha dos serviços prestados.  

Complementa ANNONI (2008, p.114) dizendo que: 
 
Ao Estado caberá o dever de indenizar o particular lesado, restando àquele o direito 
à ação regressiva contra o magistrado. Caso o magistrado não tenha agido com dolo 
ou fraude, mas assim mesmo, no exercício de sua atividade, tenha gerado dano a 
particular, ainda assim caberá ao Estado o dever de indenizar o prejudicado, sem 
direito à ação regressiva, em virtude do princípio do risco, adotado pela Constituição 
Federal de 1988. 
 
 

Nesse sentido, igualmente se manifesta LIMA (2011, p. 119) em tese de mestrado 

defendida e provada nesta Universidade. Leia-se: 
 
A violação ao direito fundamental à razoável duração do processo advém, 
ontologicamente, de dilações indevidas, corolário da falta ou deficiência de serviço 
judiciário, vale dizer, do não-funcionamento ou funcionamento insuficiente, 
inadequado, tardio do Poder Judiciário. Decorre, assim, de ações comissivas dos 
agentes do Poder Judiciário, pelo que a responsabilização nessa seara será subjetiva. 
Corrobora essa premissa a doutrina majoritária supracitada, que reconhece como 
critério de aferição da irrazoabilidade a conduta das autoridades envolvidas no 
processo, que serão perscrutadas à luz do dolo ou culpa (negligência, imprudência 
ou imperícia). A extensão ou suficiência dos meios postos à disposição dos 
encarregados da condução do processo será o parâmetro para a responsabilização do 
Estado pela omissão. 
(...) 
A condenação do Estado pela violação do direito fundamental à razoável duração do 
processo, por sua vez, não repercute sobre a decisão judicial, não tendo o condão de 
modificá-la, pois se funda em pressuposto jurídico diverso daquele em que se baseia 
a ação. Fundamenta-se no dever de eficiência do Poder Judiciário (...) 

                                                        
101 Nesse sentido, ANONNI (2008, p.79) assim se manifesta: “No entanto, em se tratando de atividade essencial 
do Estado, na qual lhe incumba o dever legal de ser atuante, a responsabilização do ente público há de ser 
objetiva, regida pela regra constitucional. Isto porque há casos, cada dia mais freqüentes, de danos ocorridos em 
razão da omissão da Administração Pública. Situações em que esta era obrigada (tinha o dever legal) a agir, a 
proceder de forma eficaz, a impedir o evento danoso”. 
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São indenizáveis os prejuízos de natureza moral ou materiais, conforme as 
circunstâncias. Ação será proposta em face da União ou do Estado-membro, 
conforme o processo seja de competência da Justiça Federal, comum ou 
especializada (trabalhista, eleitoral e militar) ou da Justiça Estadual. 

 
Diante disso, defende-se neste trabalho que tanto ao Poder Judiciário, como ao 

Poder Executivo e ao Legislativo, é aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva com 

supedâneo no risco administrativo, razão pela qual o Estado tem o dever de reparar os danos 

causados pela falha na prestação de seus serviços. 

Face ao anteriormente exposto, observa-se que a duração irrazoável do processo 

prolonga de forma excessiva o tempo entre a interposição da demanda e a prolação de uma 

decisão definitiva, o que influi diretamente no cálculo dos juros moratórios a serem arcados 

pela parte sucumbente. Como os principais fatores para a morosidade do Judiciário são 

atribuíveis ao próprio Estado, cabe à parte perdedora arcar com os juros moratórios pelo 

tempo razoável do processo e ao Poder Púbico indenizar o credor pelo período excedente.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Apesar de os juros serem amplamente debatidos pelas ciências contábeis, o 

mencionado tema pouco é estudado pelos doutrinadores jurídicos, razão pela qual a 

jurisprudência nacional demonstra a falta de entendimento consolidado entre os aplicadores 

do direito ao corriqueiramente decidir questões semelhantes com supedâneo em teses, por 

vezes, opostas. Diante disso, antes de enfrentar a problemática, objeto deste trabalho, buscou-

se no capítulo segundo apresentar da maneira mais aprofundada possível as complexidades 

existentes na identificação da natureza jurídica desse instituto, a fim de fornecer embasamento 

teórico suficiente para defesa da tese que aqui se propõe. 

Primeiramente, chegou-se a conclusão de que os juros moratórios são uma espécie 

de frutos civis, ou seja, são obrigações acessórias regulamentados no Código Civil, que apesar 

de serem de direito material, as sua normas regulamentadores se enquadram como de direito 

processual. Por terem caráter meramente indenizatório, esse instituto visa, haja vista a 

inexistência de consentimento, reparar o credor pelo período em que esse ficou privado de seu 

próprio capital, não podendo, portanto, ser considerado como fato gerador de incidência do 

Imposto de Renda por não se enquadrar no conceito de renda. 

É por meio do capítulo terceiro que se demonstra a insegurança jurídica trazida 

pelas divergentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. Ante ao que fora acima exposto, a 

adoção da SELIC como índice de apuração dos juros legais não se porta como uma medida 

juridicamente segura, pois impede o prévio conhecimento do montante atribuído a título de 

juros, além de ser fixada por uma circular do Banco Central e não por uma lei propriamente 

dita, apesar de atualmente ter ocorrido um aumento das decisões proferidas pelo STJ, 

utilizando essa taxa. 

Além disso, conclui-se que a súmula n.°54 do STJ, a qual estabelece o termo 

inicial de incidência dos juros moratórios, nas responsabilidades extracontratuais, na data da 

ocorrência do evento danoso, está atualmente sendo utilizada fora de contexto. Conforme 

restou demonstrado, a mencionada súmula foi editada com o propósito de determinar se os 

juros de mora previstos no Código Civil de 1916 para os casos de delito, também seriam 

capazes de abranger o ato ilícito no direito civil.  

Assim, com a entrada em vigor do Novo Código Civil, a aplicação irrestrita desse 

entendimento causa sérios danos à parte Demandada, por dificultar que essa deposite em juízo 

o quantum questionado, a fim de interromper a contagem dos juros moratórios. Por serem as 

ações de danos morais, por exemplo, postuladas com pedido genérico ou mesmo com valores 
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exorbitantes, apenas com a prolação da decisão definitiva é que as partes conhecerão o 

verdadeiro montante atribuído a título de indenização. O atualmente pacífico entendimento do 

STJ de aplicação da referida súmula retira, portanto, da parte sucumbente a possibilidade de 

defender-se da morosidade do próprio Judiciário, ao se aplicar, desde o evento danoso, os 

juros moratórios sobre um valor ainda desconhecido. 

Por meio do capítulo quarto, busca-se demonstrar que o desrespeito ao princípio 

da duração razoável do processo é uma realidade dos tribunais nacionais e não uma mera 

suposição de alguns, situação esta devidamente comprovada pelo Conselho Nacional de 

Justiça ao apresentar os altos índices da taxa de congestionamento do Poder Judiciário 

brasileiro. Os principais fatores responsáveis por essa problemática foram divididos, para uma 

melhor análise, em três grandes ramos, quais sejam as causas de ordem normativa, estrutural e 

capacitatória. 

Diante disso, ficou demonstrado que a responsabilidade pela demora na prestação 

jurisdicional não pode ser imputável a parte, haja vista os prazos imputáveis a essa serem 

passíveis de preclusão temporal, caso não seja adimplido no tempo estipulado pela na norma. 

São fatores atribuíveis ao próprio Estado, portanto, como a edição de normas burocráticas e a 

insuficiência de pessoal qualificado, as principais causas da duração irrazoável do processo, 

estando, dentre as conseqüências processuais previstas, a oneração excessiva da parte 

sucumbente. 

Não há como se negar que, por vezes, certo do julgamento procedente da lide, é 

possível se identificar o interesse do demandado de protelar a prestação da decisão definitiva, 

a fim de adiar o pagamento, ou mesmo a vontade do requerente de retardar o trânsito em 

julgado, a fim de se beneficiar de um percentual de juros tão favorável. Todavia, mesmo que 

as partes possam desejar uma ação de duração irrazoável, não cabe a elas o impulso oficial do 

processo. 

Ainda que o Réu queira retardar a marcha processual, imperioso se faz observar 

que esse, além de arcar a título de juros moratórios com o período de razoável duração do 

processo, incluso nesse o trâmite de possíveis condutas protelatórias, deve ser condenado por 

litigância de má-fé com fulcro no art.17 do CPC, cuja multa prevista no art.18 do CPC, por 

ser de caráter sancionatório, é perfeitamente cumulável com os juros moratório de natureza 

indenizatória, afastando suposto bis in idem. 

Se a parte sucumbente interpôs, por exemplo, embargos de declaração 

protelatórios, não há como se negar a responsabilidade desse de pagar pelo tempo de 

tramitação aceitável do referido recurso. Todavia, a parte sucumbente também é titular do 
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princípio da duração razoável do processo, dessa forma não se pode também responsabilizá-la 

a título de juros de mora pela morosidade do Judiciário em apreciar o mencionado recurso. 

Por ser o tempo o principal fator de cálculo dos juros, por óbvio, a dilatação do 

período de duração de determinada demanda influi diretamente no quantum indenizatório 

devido em razão da mora. Assim, imperioso se faz concluir que a parte sucumbente 

atualmente tem que literalmente arcar com a morosidade do Judiciário nacional, ao pagar 

sozinha a reparação dos danos ocasionados ao credor pela duração da lide. 

Ressalte-se que não se busca neste trabalho isentar a parte sucumbente dos juros 

moratórios devidos a parte vencedora, já que essa ficou privada de seu capital durante todo o 

caminhar do processo. Todavia, por ser a parte perdedora igualmente titular do direito 

fundamental a duração razoável do processo, é injusto que seja condenada a pagar um valor 

superior ao dano a que efetivamente deu causa. Diante disso, ao final do capítulo cinco da 

presente monografia demonstra-se a responsabilidade civil estatal objetiva pela demora na 

prestação jurisdicional, razão pela qualtanto a parte sucumbente como o Estado devem arcar 

conjuntamente, na medida de suas condutas, pelos danos sofridos pela parte vencedora, em 

face da demora no adimplemento da obrigação e da morosidade do Judiciário quanto à 

solução definitiva do conflito. 
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