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STJ suspende julgamento sobre correção monetária e juros de mora incidentes nas 

condenações impostas à Fazenda Pública 

 

 

Na sessão realizada no dia 12/08/2015, a Primeira Seção do STJ decidiu suspender a 

discussão a respeito da incidência de correção monetária e juros de mora nas 

condenações impostas à Fazenda Pública.  

 

No julgamento do Recurso Especial nº. 1.495.146 (cujo resultado foi aplicado também 

aos Recursos Especiais n
os

. 1.496.144 e 1.492.221), os Ministros da 1ª Seção decidiram 

pelo sobrestamento de todos os recursos que versam sobre a incidência do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97
1
, até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral. O 

mencionado artigo, cuja redação atual é dada pela Lei nº. 11.960/09, determina que nas 

condenações impostas à Fazenda Pública deverão incidir os “índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. 

 

No caso do Recurso Especial nº. 1.495.146, o Instituto de Previdência dos Servidores e 

Militares de Minas Gerais interpôs recurso especial contra decisão do TJMG que 

afastou a incidência do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 na restituição de contribuição 

previdenciária recolhida indevidamente. O Ministro Mauro Campbell Marques 

reconheceu a necessidade de pronunciamento pela Primeira Seção, razão pela qual havia 

afetado o RESP nº. 1.495.146 (ora julgado) à sistemática dos Recursos Repetitivos, e 

proferido voto pelo provimento parcial do recurso, o que ocasionou o pedido de vista 

feito pelo Min. Sérgio Kukina em 10/06/2015.  

 

Retomado o julgamento no dia 12/08/2015, o Ministro Sérgio Kukina trouxe seu voto 

vista, em que esclarece que as decisões proferidas pela Suprema Corte nas ADIs 

4.357/DF e 4.435/DF apenas disciplinaram a questão sobre os precatórios já expedidos. 

Pontuou ainda que na decisão proferida pelo Ministro Castro Meira no RESP 1.356.120 

(até então paradigma adotado pela Corte), o STJ pressupôs que teria sido declarada a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 por arrastamento. No entanto, a 

partir dessa decisão foram ajuizadas várias reclamações na Suprema Corte, em que se 

argumenta que o STJ não poderia presumir a inconstitucionalidade do mencionado 

artigo, sendo possível afastar sua aplicação apenas por declaração expressa do STF ou 

pela Corte Especial do STJ. Deste modo, o Ministro Kukina conclui não ser prudente 

que o Superior Tribunal de Justiça se antecipe ao Supremo Tribunal Federal sobre a 

questão, sugerindo, em questão de ordem: 

 

(1) a desafetação dos três recursos vinculados à sistemática dos repetitivos, até o 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810) pela Suprema Corte; 

                                                 
1
 Art. 1º F – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins 

de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única 

vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 
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(2) que o STJ declare a superação do precedente firmado no julgamento do Recurso 

Especial n. 1.356.120, de relatoria do Ministro Castro Meira, e; 

(3) que se aplique integralmente o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 nas condenações 

impostas à Fazenda Pública, nos recursos que versam sobre previdência social e de 

indenização civil, ressalvadas as questões tributárias.  

 

Por sua vez, o Ministro Mauro Campbell esclareceu que entende ser necessária a 

manutenção da afetação do recurso submetido à regra do art. 543-C do CPC até o 

pronunciamento final pela Suprema Corte, já que sem o filtro processual do novo 

Repetitivo mais de 100.000 processos seriam enviados ao STJ, uma vez que foram 

represados exclusivamente em razão da matéria discutida. O Relator mencionou a 

ponderação feita pela Ministra Assusete Magalhães, que sugere que a discussão deveria 

ser submetida à Corte Especial, já que a Segunda Seção do STJ também é competente 

para aplicar ou não o art. 1º- F da Lei n. 9.494/97.  

 

Submetidas as duas propostas a votação (a do Ministro Sérgio Kukina, que resultaria na 

desafetação do tema da sistemática dos repetitivos, e a do Ministro Mauro Campbell, 

que opina pela manutenção da afetação com o sobrestamento dos recursos que versam 

sobre a matéria até o pronunciamento do STF), venceu o entendimento defendido pelo 

Ministro Relator. 

 

Assim, a Primeira Seção do STJ determinou o sobrestamento de todos os recursos em 

que é questionado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, até o julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Advocacia Dias de Souza 

 

 


