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REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
PROVIMENTO  PARCIAL.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL 
PARA  A  CONCESSÃO  DO  REFERIDO  ADICIONAL. 
VANTAGEM INSTITUÍDA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011. LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL QUE PERMITE A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 
DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO 
DO  TRABALHO.  PAGAMENTO  RETROATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE  COM 
OS  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE. INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº 
11.960/2009,  COM  AS  ALTERAÇÕES  INSERIDAS  PELA 
ADIN  4.357/DF  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS 
VOLUNTÁRIOS  POR  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  EX-OFFÍCIO, 
COM BASE NO ART. 557, §1º-A, DA LEI ADJETIVA CIVIL.

-  A  Administração  Pública  está vinculada  ao  princípio  da 
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei 
autoriza.  Desse  modo,  inexistindo  lei  regulamentando  o 
adicional de insalubridade no período pleiteado, impossível o 
seu pagamento.

− Na hipótese,  percebe-se  que  a  Lei  Complementar  Nº 
082/2011 do Município de Sousa regulamentou o art. 65 da 
Lei  Complementar  Municipal  nº  002/94,  dispondo sobre  o 
adicional conferido aos servidores públicos municipais pelo 
desempenho  de  atividades  insalubres,  perigosas  ou 
penosas.   No   art.   5º,   parágrafo   único   da   norma 
regulamentadora,   há  a   expressa  remissão  do  legislador
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municipal à Norma Regulamentadora nº 15, a qual dispõe 
sobre as atividades e operações insalubres, verificando-se, 
portanto, a existência de regulamentação legal e específica, 
apta a assegurar a percepção do direito dos servidores ao 
recebimento  do  adicional  de  insalubridade,  não  havendo 
necessidade de integração do diploma legal.

-  Dessa  forma,  a  atividade  exercida  pelo  autor 
enquadra-se  perfeitamente  na  situação  descrita  na 
normativa  a  que  alude  especificamente  a  legislação 
municipal que regulamenta a verba trabalhista em tela, 
tendo andado bem a Magistrada a quo ao deferir  ao 
autor o adicional de insalubridade.

 Ausente previsão legal sobre a incidência do adicional de  
insalubridade  na  atividade  desenvolvida  pelo  servidor,  
inviável  a  sua  concessão  em  atenção  ao  princípio  da  
Legalidade.  (TJ/PB,  Recurso  Oficial  e  Apelação  Cível  n.º  
024.2008.0014400/001,  Rel.:  Des.  José  Di  Lorenzo  Serpa,  1.ª  
Câmara Cível, D.J.: 01/10/2009.)

-  PROCESSUAL  CIVIL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  
SERVIDORA  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTOS  DUMONT.  
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  
LEGISLAÇÃO  ESPECÍFICA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA 
PERICIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA  INSALUBRIDADE 
DAS  ATIVIDADES  EFETIVAMENTE  EXERCIDAS  PELA 
AUTORA. ÔNUS DA PROVA.  ART. 333, I, CPC. REEXAME 
DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  DE  LEI  
FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF APLICADO POR  
ANALOGIA.
1.  Na hipótese em exame,  o Tribunal  a  quo ao decidir  a  
questão entendeu que não há, nos autos, comprovação de  
previsão  legal  municipal  para  pagamento  do  adicional  de  
insalubridade pleiteado. (AgRg no AREsp 457.763/MG, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 
22/04/2014).

-  Verifica-se  que  não  merece  prosperar  o  pedido  de  
recebimento  das parcelas retroativas,  tendo em vista  que  
apenas a partir da edição da Lei Complementar nº 82, em  
31  de  agosto  de  2011,  passou  a  existir  regulamentação  
legal e específica, apta a assegurar a percepção do direito  
dos  servidores  ao  recebimento  do  adicional  de  
insalubridade, não havendo necessidade de integração do  
diploma legal.

                                                                Desembargador José Ricardo Porto                                                2
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“- 7. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade  
parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº  11.960/09:  (a)  a  correção  
monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se  
aplicando os índices de remuneração básica da caderneta  
de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes  
aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida  
ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as  
regras específicas. 8. O relator da ADIN no supremo, Min.  
Ayres britto,  não especificou qual  deveria ser  o índice de  
correção  monetária  adotado.  Todavia,  há  importante  
referência  no  voto  vista  do  Min.  Luiz  fux,  quando  sua  
excelência  aponta  para  o  IPCA  (índice  de  preços  ao  
consumidor  amplo),  do  instituto  brasileiro  de  geografia  e  
estatística, que ora se adota.”  (STJ; AgRg-AREsp 261.596; Proc. 
2012/0248555-1;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Castro  Meira;  DJE 
22/08/2013; Pág. 351).

VISTOS.

Tratam-se de Apelações Cíveis e Remessa Oficial manejadas por Francisca 
de Sousa Fernandes e Município de Sousa contra sentença (fls. 218/222) que julgou 

procedente em parte os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista proposta pela 

primeira recorrente contra a referida edilidade.

Em  suas  razões  recursais,  a  demandante  pleiteia  a  desconstituição  do 

julgado, pugnando pelo retroativo das verbas referentes ao Adicional de Insalubridade, 

justificando que exercia sua função continua e habitualmente exposta a toda gama de 

agentes agressores à sua saúde.

Alfim,  requer  o  provimento  do  apelo  para  que  seja  julgado  totalmente 

procedente os pedidos formulados na exordial, bem como a majoração dos honorários 

advocatícios (fls. 226/229).

A municipalidade também apresentou irresignação às fls. 230/241, na qual 

asseverou  ser  necessária  previsão  legal  do  ente  federal  concedendo  a  gratificação 

pugnada,  bem como a necessidade de realização de perícia  que ateste o percentual  

pago.
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Outrossim, requer a redução dos honorários sucumbenciais,  bem como a 

reforma do decisum atacado para que seja julgado totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas às fls. 248/251.

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  opinando  pelo  desprovimento  dos 

recursos (fls. 229/234).

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisarei conjuntamente os recursos, uma vez que ambos insurgem-
se contra a mesma matéria, qual a seja, a concessão de adicional de insalubridade.

Consoante relatado, cuida-se os autos de demanda proposta por Francisca 
de Sousa Fernandes, Agente Comunitário de Saúde, que pugna pelo recebimento de 

adicional insalutífero e seu respectivo retroativo, além dos reflexos incidentes nas demais 

verbas remuneratórias. 

Contudo, não merece acolhimento o pleito de inclusão da condenação no 

que  concerne  ao  retroativo  do  adicional  de  insalubridade,  tendo  em  vista  que  sua 

regulamentação ocorreu apenas com a Lei Complementar nº 082, de 31 de agosto de 

2011, do Município de Sousa.

Portanto, no período requerido na exordial, ou seja, de  janeiro de 2010 a 

agosto de 2011,  inexistia  legislação específica no âmbito  do Município  em referência, 

prevendo  o  direito  à  diferença  pretendida,  já  que  a  edição  da  lei  municipal 

regulamentadora deu-se em agosto de 2011, não havendo como condenar a edilidade ao 

pagamento  dessa  verba,  eis  que  o  Administrador  está  vinculado  ao  Princípio  da 

Legalidade. 
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O mencionado princípio é base de todos os demais que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas, assim, a Administração só pode atuar conforme a 

lei.

Desse modo, não existe óbice para a concessão do referido adicional para 

os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá ser deferido se houver 

lei devidamente regulamentada que o preveja.  Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a 

respeito do direito ao adicional de insalubridade:

“Os  direitos  do  servidor  público  estão  consagrados,  em  
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41); não há  
impedimento,  no  entanto,  para  que  outros  direitos  sejam  
outorgados  pelas  Constituições  Estaduais  ou  mesmo  nas  
leis  ordinárias  dos  Estados  e  Municípios.  Os  direitos  e  
deferes do servidor público estatutário constam do Estatuto  
do  Servidor  que  cada  unidade  da  Federação  tem  
competência  para  estabelecer,  ou  da  CLT,  se  o  regime  
celetista for o escolhido para reger as relações de emprego.  
Em qualquer hipótese, deverão ser observadas as normas  
da Constituição Federal.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  
Direito Administrativo. 23.ed.atual até a EC nº 62, de 2009.  
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608)

Com efeito, o ente público está obrigado a agir dentro da legalidade, não 

podendo conceder ao servidor público, o direito de receber gratificação pelo desempenho 

de atividade insalubre em decorrência de previsão em lei  federal,  ou utilizando-se da 

analogia,  sem  que  haja  regulamentação  na  lei  específica  municipal,  prevendo  os 

percentuais e as atividades perigosas e insalubres.

A propósito, vejamos trecho extraído do voto do Eminente Desembargador 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, na Apelação Cível n.º 001.2002.013.288-0/001:

Com o advento da Emenda n° 19/98, a Constituição Federal  
não acolheu o adicional de remuneração para as atividades  
penosas, insalubres ou perigosas aos servidores públicos,  
ao  deixar  de  aludir  ao  inciso  XXIII,  do  art.  7.º,  da  Carta  
Magna.  Demais  disso,  referido  adicional  só  pode  ser  
efetivamente  recebido  desde  que  haja  lei  municipal  
regulando  a  matéria,  determinando  quais  as  atividades  
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insalubres, os percentuais devidos, inclusive eventual direito  
adquirido na mudança dos servidores regidos anteriormente  
pela  CLT  que  atualmente  seguem  o  Regime  Jurídico  
Estatutário, o que não comprovado nos autos.

No mesmo sentido, são os julgados do nosso Egrégio Tribunal:  

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA EM 
ESTATUTÁRIO.  COBRANÇA  DE  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, FÉRIAS E SALÁRIO  
FAMÍLIA.  DEVIDAS.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  
INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS.  
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  
PROVIMENTO  NEGADO  AOS  RECURSOS 
APELATÓRIOS.  O  Exercício  da  função  de  agente 
comunitário através de contrato temporário não exonera o  
Município do pagamento de verbas salariais, tais como terço  
de férias e 13º salário. A verba pleiteada pelo autor possui  
caráter alimentar,  motivo pelo qual a posse ilegítima,  sem  
base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, pode e  
deve ser repelida-É condição para recebimento do adicional  
de  insalubridade  pelo  servidor,  que  tal  direito  esteja  
regulamentado na forma da lei. 

AGRAVO  INTERNO  —  DECISÃO  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  — 
ADMINISTRATIVO  —  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  
DE DEFESA — PROVA PERICIAL — DESNECESSIDADE 
NÃO  ACOLHIMENTO  —  SERVIDOR  MUNICIPAL  — 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  —  AUSÊNCIA  DE  
PREVISÃO  LEGAL  —  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART.  
557, 'CAPUT', DO CPC — DESPROVIMENTO. - Com efeito,  
o  legislador  restringiu  a  eficácia  da  lei  ao  limitar  a  
percepção da vantagem a regulamento próprio, de sorte  
que "Se a legislacão municipal  não previa o valor,  ou  
índice  do  adicional  de  insalubridade,  remetendo  a  
matéria para lei especifica, enquanto não editada esta, a  
verba a tal  título não pode ser exercida."  1 2 (destaque 
nosso)

1 AC n. 2005.007577-2. de Mafra. rel. Des. Luiz. Cézar Medeiros.
2 Agravo Interno n.º 031.2008.000864-7/001, 3.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Saulo Henriques de Sá e  
Benevides, D.J. 09/02/2010.
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RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público  
municipal. Adicional de insalubridade. Ausência de previsão  
legal.  Impossibilidade de pagamento.  Reforma da decisão  
de  primeiro  grau.  Provimento  parcial  do  recurso.  -  Não 
existindo previsão legal sobre a incidência do adicional  
de  insalubridade  na  atividade  desenvolvida  pelo  
servidor,  inviável  a  sua  concessão  em  atenção  ao  
princípio da Iegalidade.3 (negritei)

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Contrato de trabalho  
por  tempo  determinado  para  erradicação  do  AEDES  
AEGYPTI.  Verbas  requeridas  concernentes  às  férias,  13º  
salário e adicional de insalubridade. Concessão em parte do  
pleito,  acerca  das  férias  e  gratificação  natalina,  ambas  
devidas proporcionalmente.  Provimento parcial  do apelo. -  
(...).  -  "É de eficácia condicionada a lei  instituidora de  
adicional de insalubridade se não determinam o valor ou  
o  critério  de  cálculo  da  gratificação. Precedentes  do 
Supremo  Tribunal  Federal  (Ap.  cív.  n.  99.013647-7,  Des.  
Newton Trisotto, de Lages/SC)". SERVIÇO TEMPORÁRIO -  
MUNICÍPIO  -  DIREITO  ÀS  FÉRIAS  PROPORCIONAIS.  
Mesmo contratado para a prestação de serviço temporário  
não  superior  a  um  ano,  faz  jus  o  servidor  às  férias  
proporcionais." (ACV n. 96.007176-8, de Blumenau/SC, rel.  
Des. Eder Graf.)4 (destaquei)

Ademais,  trata-se de caso  que em sede de julgamento  do  Incidente  de 
Uniformização  de  Jurisprudência  nº 2000622-03.2013.815.0000,  da  relatoria  para 

acórdão  deste  Desembargador,  pacificou  o  entendimento  de  que  a  percepção  do 

adicional depende de lei local regulamentadora.

Vejamos:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  DIVERGÊNCIAS 
QUANTO  À  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  PELOS  
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DA  CORTE  ESTADUAL.  
RECEBIMENTO  CONDICIONADO  À  EXISTÊNCIA  DE 

3 Recurso Oficial e Apelação Cível n.º 02420080014400001, Rel.: Des. JOSE DI LORENZO SERPA, D.J.:  
01/10/2009.
4 Apelação  Cível  n.º  001.2008.0132880001,  Rel.:  Des.   Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  4.ª  
Câmara Cível, D.J.: 18/01/2010.
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NORMA LOCAL REGULAMENTADORA PARA AQUELA 
CATEGORIA.  VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA 
MAIORIA  ABSOLUTA  DOS  MEMBROS  DO  TRIBUNAL  
PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDIÇÃO  DE 
SÚMULA.-  Os artigos. 476 a 479, do Código de Processo  
Civil, bem como os arts. 294 a 300, do Regimento Interno do  
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  disciplinam  e  
fundamentam  o  incidente  de  uniformização  de  
jurisprudência,  o  qual  objetiva  sanar  as  divergências  
existentes  entre  os  diversos  órgãos  fracionários  da  
respectiva Corte. - A Administração Pública está vinculada  
ao princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só pode  
fazer  o  que  a  lei  autoriza.  Desse  modo,  ausente  a  
comprovação da existência de disposição legal do ente ao  
qual pertençam, assegurando aos Agentes Comunitários de  
Saúde a percepção do adicional  de insalubridade, não há  
como se determinar o seu pagamento. - Nos termos do §1º,  
do art.  294,  do  Regimento  Interno do Tribunal  de Justiça  
paraibano,  ocorrendo  julgamento  tomado  pela  maioria  
absoluta  dos  membros  do  Tribunal  em  incidente  de  
uniformização  de  jurisprudência,  tal  deliberação  plenária  
será objeto de súmula. V I S T O S, relatados e discutidos os  
presentes autos. ACORDA o Tribunal Pleno do Tribunal de  
Justiça  do Estado da  Paraíba,  apreciando o  Incidente  de  
Uniformização  de  Jurisprudência,  por  maioria  absoluta,  
confeccionar a seguinte súmula: “O pagamento do adicional  
de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde  
submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei  
regulamentadora do ente ao qual pertencer.”5 

Outrossim, ainda que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, não faça menção ao inciso XXIII, do art. 7º, do 

mesmo diploma legal, não restou afastado o direito dos servidores públicos de receberem 

adicional de insalubridade, desde que exista Lei Ordinária que assim estabeleça.

No  que  diz  respeito  à  gratificação  pelo  exercício  de  atividade  insalubre, 

trazemos novamente à baila lição de Hely Lopes Meirelles:

5  INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2000622-03.2013.815.0000. Relator: Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Relator para o acórdão: Des. José Ricardo Porto. Suscitante:  
Comissão de Divulgação e Jurisprudência. Suscitados: Primeira Câmara Cível, Segunda Câmara Cível e  
Terceira Câmara Cível. Publicado dia 05/05/2014.
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“Essa gratificação só pode ser instituída por lei, mas cabe ao  
Executivo especificar,  por decreto, quais os serviços e os  
servidores que irão  auferi-la.  Não será o servidor,  nem o  
Judiciário, que dirá se ocorre o risco gratificável, porque o  
conceito de ‘risco’, para fins de vantagem pecuniária, não é  
técnico, nem jurídico: é meramente administrativo. O risco  
só existe, para efeito de gratificação, onde a Administração  
o admitir, e cessará quando ela o considerar inexistente. Por  
esse motivo, a gratificação por risco de vida ou saúde pode  
ser suprimida, ampliada ou restringida a todo tempo, sem  
ofensa a direito dos que a estavam percebendo.”6

Contudo, no caso em tela, infere-se que a Lei Complementar nº 002/1994, 

que dispõe sobre  o  Regime Jurídico  Único  dos Servidores  Públicos  do  Município  de 

Sousa,  com as alterações trazidas pela Lei  Complementar  nº  024/2003,  disciplinou o 

direito dos servidores ao pagamento do adicional de insalubridade, nos termos dos arts.  

65 e seguintes, senão vejamos:

“Art. 65. Os servidores que executarem atividades penosas,  
insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente  
sobre o valor do menor padrão
de  vencimentos  do  quadro  de  servidores  do  Município.  
(redação  dada  pela  Lei  Complementar  nº  024/2003  –  de  
02.06.2003).
Parágrafo  único.  As  atividades  penosas,  insalubres  ou  
perigosas serão definidas em lei própria.
Art.  66.  O  exercício  de  atividade  em  condições  de  
insalubridade  assegura  ao  servidor  a  percepção  de  um  
adicional, segundo a classificação nos graus máximo, médio  
ou  mínio,  que  a  lei  definirá.”  (redação  dada  pela  Lei  
Complementar nº 024/2003 – de 02.06.2003).

Como  pode  ser  visto,  há  expressa  remissão  do  legislador  municipal  às 

Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16, que dispõem sobre as atividades e operações 

insalubres.  De  fato,  nosso  entendimento  é  pela  impossibilidade  de  se  aplicar 

subsidiariamente legislações outras como a CLT ou da Leis dos Servidores Federais, ou 

até das normas do Ministério  do Trabalho,  excetuando-se quando houver  autorização 

legal para tanto, sendo este o caso dos autos.

6ob. cit., p. 414.
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Portanto, a definição das atividades insalubres dependerá de norma local, 

pois toda gratificação depende de lei formal, sendo vedado ao órgão judiciário estendê-la 

a quem quer  que seja,  mormente por  não ser possível  ao Poder  Judiciário  aumentar 

vencimentos, sob o fundamento de isonomia (Súmula 339-STF). 

Com essas considerações, verifica-se que não merece prosperar o pedido 

de recebimento das parcelas retroativas, tendo em vista que apenas a partir da edição da 

Lei Complementar nº 82, em 31 de agosto de 2011, passou a existir regulamentação legal  

e específica, apta a assegurar a percepção do direito dos servidores ao recebimento do 

adicional de insalubridade, não havendo necessidade de integração do diploma legal.

Portanto, não merece reparo a decisão do magistrado de primeiro grau, 
que condenou o Município a pagar a autora: o adicional de insalutífero a partir de 31 
de agosto de 2011, com as devidas correções.

No que tange à correção monetária e os juros de mora, há de ser utilizada a 

Lei  11.960/09,  quando  se  trata  de  condenação  imposta  à  Fazenda  Pública,  com as 

alterações introduzidas pela ADIN 4.357/DF, do Supremo Tribunal Federal, na forma da 

recente jurisprudência abaixo: 

VERBAS REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO MONETÁRIA 
E  JUROS  DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI  Nº  
11.960/09,  QUE  ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  
9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN  4.357/DF).  1.  O  
art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei  
nº  11.960/2009,  que  trouxe  novo  regramento  para  a  
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,  
deve  ser  aplicado,  de  imediato,  aos  processos  em 
andamento,  sem,  contudo,  retroagir  ao  período anterior  a  
sua  vigência.  2.  "assim,  os  valores  resultantes  de  
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a  
entrada em vigor da Lei  nº 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"  (resp  
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1.205.946/sp, Rel. Min. Benedito Gonçalves, corte especial,  
dje  2.2.2012).  3.  O Supremo Tribunal  Federal  declarou a  
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da  
Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-f da Lei nº  
9.494/97,  ao  examinar  a  ADIN  4.357/df,  Rel.  Min.  Ayres  
britto.  4.  A  suprema  corte  declarou  inconstitucional  a  
expressão  "índice  oficial  de  remuneração  básica  da  
caderneta  de  poupança"  contida  no  §  12  do  art.  100  da  
CF/88.  Assim  entendeu  porque  a  taxa  básica  de  
remuneração da poupança não mede a inflação acumulada  
do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a  
correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda  
Pública.  5.  Igualmente  reconheceu  a  inconstitucionalidade  
da expressão "independentemente de sua natureza" quando  
os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso  
porque,  quando credora a fazenda  de dívida  de natureza  
tributária,  incidem  os  juros  pela  taxa  selic  como  
compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por  
força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela  
devedora nas repetições de indébito tributário.  6.  Como o  
art.   1º-f   da  Lei   nº  9.494/97,   com   redação   da  Lei  nº 
11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art.  
100 da CF/88, o supremo declarou a inconstitucionalidade  
parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 7. Tendo  
em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do art.  
5º  da  Lei  nº  11.960/09:  (a)  a  correção  monetária  das  
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a  
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando  
os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes  
aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  
aplicáveis à caderneta de poupança,  exceto quando a  
dívida  ostentar  natureza  tributária,  para  as  quais  
prevalecerão as regras específicas. 8. O relator da ADIN 
no supremo, Min. Ayres britto, não especificou qual deveria  
ser o índice de correção monetária adotado.  Todavia,  há 
importante  referência  no  voto  vista  do  Min.  Luiz  fux,  
quando sua excelência aponta para o IPCA (índice de  
preços ao consumidor amplo), do instituto brasileiro de  
geografia  e  estatística,  que  ora  se  adota. 9.  No  caso 
concreto, como a condenação imposta à fazenda não é de  
natureza  tributária,  os  juros  moratórios  devem  ser  
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  
básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos  
termos da regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação  
da Lei nº 11.960/09. Já a correção monetária, por força da  
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei  
nº 11.960/09, deverá ser calculada com base no ipca, índice  
que  melhor  reflete  a  inflação  acumulada  do  período.  10.  
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Agravo regimental provido em parte.7 (Grifo nosso)

Nesse trilhar, os juros moratórios devem ser estipulados de acordo com o 

índice da caderneta de poupança, a partir da citação, bem como a correção monetária 

acompanhar o IPCA, tendo como o termo inicial o inadimplemento.

Ante  os  exposto,  monocraticamente,  NEGO  SEGUIMENTO  ÀS 
APELAÇÕES  CÍVEIS,  bem como com fulcro  no  §  1.º,  do  artigo  557,  do  Código  de 

Processo Civil,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA OFICIAL, para estipular os 

juros  moratórios  de  acordo  com  o  índice  da  caderneta  de  poupança  e  a  correção 

monetária pelo IPCA.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR          

J12/R06

7 STJ; AgRg-AREsp 261.596; Proc. 2012/0248555-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Castro Meira; DJE  
22/08/2013; Pág. 351.
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