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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  FACE  DE 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO DE FLS. 84/89 
ANTE A INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO DOS 
ACLARATÓRIOS  COMO  RECURSO  REGIMENTAL 
POR  CONTEREM  CARÁTER  MODIFICATIVO. 
PROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO,  PARA 
CONHECER  A  PRIMEIRA SÚPLICA REGIMENTAL 
INTERPOSTA (DE FLS. 84/89). 

Considerando que os embargos de declaração foram 
opostos  em  face  de  decisum monocrático,  por 
conterem  caráter  modificativo,  devem  ser  recebidos 
como  Agravo  Regimental,  conforme  orienta  a  mais 
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

In casu,  tendo em vista o teor da certidão de fls. 115, 
juntada aos autos pelo recorrente, que demonstra que 
o  agravo  interno  de  fls.  84/89  foi  aviado  dentro  do 
prazo legal,  provejo a presente súplica regimental,  o 
que possibilita o conhecimento do agravo interno antes 
interposto, que foi obstado ante a intempestividade. 

AGRAVO INTERNO.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE 
REVISÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE.  RECEBIMENTO 
EM  VALOR  INFERIOR  AO  SALÁRIO  MÍNIMO 
LEGAL.  POSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA 
E NÃO SALARIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 201, §2º DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  COMBATIDA. 
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO 



REGIMENTAL.
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O  auxílio  acidente  é  um  benefício  previdenciário 
concedido com o fim de indenizar  o  acidentado pela 
perda  parcial  da  capacidade  laborativa, 
complementando sua renda, mas sem substituir o seu 
salário mensal. Portanto, em razão da natureza jurídica 
desse adicional, não se aplica o disposto no artigo 201, 
§ 2º (“§ 2º - Nenhum benefício que substitua o salário  
de  contribuição  ou  o  rendimento  do  trabalho  do  
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo”), 
da  Carta  Magna,  de  modo  que  se  tem  como 
plenamente possível que seja fixado em quantia inferior 
ao  mínimo  legal,  sem  que  isso  afronte  a  norma 
constitucional citada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ESPECIAL. REVISÃO DE  
BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. VALOR INFERIOR  
AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO 
DE  NATUREZA  INDENIZATÓRIA  QUE  NÃO 
SUBSTITUI  O  SALÁRIO  CONTRIBUIÇÃO  OU 
RENDIMENTOS DO SEGURADO. ART. 201, §2º DA 
CF/88.  INAPLICABILIDADE.  DESPROVIMENTO.  De  
acordo com o §2º do art. 201 da CF/88, os benefícios  
que  substituam  o  salário  de  contribuição    ou   o  
rendimento  do    trabalho    do segurado não terão  
valor  mensal  inferior  ao  salário  mínimo.  O  auxílio  
acidente não substitui o salário de contribuição nem os  
rendimentos  dos  segurados,  possuindo  natureza  
indenizatória, inexistindo, assim, qualquer impedimento  
para que este beneficio seja pago em valor inferior ao  
do salário mínimo. […].  (TJPB; AC 200.2010.026084-
9/001; Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. 
João Alves da Silva; DJPB 04/06/2013; Pág. 10) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  CONHECER  OS  EMBARGOS  COMO 
AGRAVO  INTERNO,  DANDO-LHE  PROVIMENTO  PARA  CONHECER  E 
DESPROVER A PRIMEIRA SÚPLICA REGIMENTAL.

Desembargador José Ricardo Porto 
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RELATÓRIO

Inconformado com a monocrática de fls. 91/92, que negou seguimento 

a seu agravo interno,  ante  a intempestividade,  Tibúrcio Gomes Machado Neto 
opôs os presentes Embargos de Declaração. 

Em suas razões, o embargante alega a tempestividade do seu recurso 

regimental, juntando aos autos certidão do cartório respectivo demonstrando a data 

de interposição da irresignação. 

Ante  o  exposto,  pugna  pelo  acolhimento  dos  seus  embargos,  no 

sentido de conhecer e prover o agravo interno, e, em consequência, dar provimento 

ao seu recurso de apelação, com a reforma da sentença combatida. 

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR-  DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO INTERNO

De início,  cumpre mencionar que o presente aclaratório em face de 

decisum monocrático,  por  conter  caráter  modificativo,  deve  ser  recebido  como 

Agravo  Regimental,  conforme  orienta  a  mais  recente  jurisprudência  do  Superior 

Tribunal de Justiça, nos termos a seguir:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO INTERNO - ARTIGO 535 DO CPC - VIOLAÇÃO  
NA ORIGEM - NULIDADE DO ACÓRDÃO INTEGRATIVO -  
NECESSIDADE  DE  NOVO  JULGAMENTO  PELO 
TRIBUNAL ESTADUAL.
1.-  Em  homenagem  aos  princípios  da  economia,  da 
instrumentalidade  e  da  fungibilidade,  os  Embargos  
Declaratórios  que  buscam  efeitos  exclusivamente  
infringentes podem ser recebidos como Agravo Interno.

Desembargador José Ricardo Porto 
4



Embargos de Declaração nº 0004733-86.2011.815.0371

2.-  O  Tribunal  de  origem  não  se  pronunciou  de  forma 
expressa a respeito dos temas elencados nos Embargos de  
Declaração,  fato que caracteriza  ofensa ao artigo 535 do 
CPC,  razão  pela  qual  foram  anulados  os  Acórdãos  
proferidos  nos  Embargos  de  Declaração  para  que  seja  
suprida a omissão apontada.
3.-  Constata-se,  pois,  que  o  recurso  não  trouxe  nenhum 
argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que se  
mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -  EDcl  no  AREsp 489.543/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 
13/06/2014).

Pelo exposto, recebo o presente recurso de embargos de declaração 

como agravo interno. 

Assim, considerando o teor da certidão de fls. 115, juntada aos autos 

pelo embargante, que demonstra que o agravo interno de fls. 84/89 foi aviado dentro  

do  prazo  legal,  provejo  a  presente  súplica  regimental,  o  que  possibilita  o 

conhecimento  do  agravo  interno  antes  interposto,  que  foi  obstado  ante  a 

intempestividade. 

Ante o exposto, passarei a analisar as alegações da insurgência de fls. 

84/89. 

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 84/89.

A insatisfação  do  recorrente  concentra-se  na  decisão  monocrática 

deste  relator,  de  fls.  79/82,  que  negou  seguimento  ao  seu  apelo,  mantendo  a 

sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a possibilidade do auxílio acidente 

recebido pelo autor ser em valor inferior ao salário mínimo legal, por se tratar de 

benefício  previdenciário  de  natureza  indenizatória  e  não  salarial,  conforme 

jurisprudência desta Corte e do STJ sobre a matéria.  

Alega o insurgente que o valor do seu auxílio corresponde a 20% (vinte 

por cento) do salário mínimo, o que representa tratamento degradante e desumano, 
Desembargador José Ricardo Porto 
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ferindo o objetivo da Previdência Social, sobretudo porque nenhum benefício poderá 

ser  inferior  ao  mínimo legal  ou  pelo  menos a  50% (cinquenta  por  cento)  deste, 

conforme o disposto no art. 33 da Lei nº 8.213/1991 e art. 7º, IV, da Constituição 

Federal. 

Pelo  que  requer  o  provimento  do  seu  recurso,  com  a  reforma  da 

sentença e que se julgue procedente o pedido inicial. 

Todavia, razão não assiste ao recorrente. 

Pois  bem,  embora  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito 

regressivo,  que  permite  ao  julgador  reconsiderar  a  decisão  agravada  antes  de 

apresentar os autos em sessão de julgamento, mantenho-a em todos os termos, 

pelas razões nela expostas, que passo a transcrever, em sua integralidade: 

“Pretende o autor, na presente demanda, a revisão do seu 
auxílio acidente, sob a alegação de que o valor recebido é  
menor que o salário mínimo legal, o que infringiria o art. 33  
da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe que a renda mensal do  
benefício de prestação continuada que substituir o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não  
terá valor inferior ao do salário mínimo.  

Todavia,  verifica-se  que  a  pretensão  inicial  não  merece 
prosperar, assim como decidiu o Magistrado de base. 

Ora,  sabe-se  que  o  auxílio  acidente  é  um  benefício  
previdenciário  concedido  com  o  fim  de  indenizar  o  
acidentado  pela  perda  parcial  da  capacidade  laborativa,  
complementando  sua  renda,  mas  sem  substituir  o  seu 
salário mensal. 

Vejamos o art. 86, da Lei nº 8.213/91, que traz o conceito da  
citada vantagem: 

Art.  86.  O  auxílio-acidente  será  concedido,  como 
indenização, ao segurado quando, após consolidação das 
lesões  decorrentes  de  acidente  de  qualquer  natureza,  
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade  
para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada  
pela Lei nº 9.528, de 1997)

Desembargador José Ricardo Porto 
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§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta  
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o 
disposto  no  §  5º,  até  a  véspera  do  início  de  qualquer  
aposentadoria  ou  até  a  data  do  óbito  do  segurado.  
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte  
ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de 
qualquer  remuneração  ou  rendimento  auferido  pelo  
acidentado,  vedada  sua  acumulação  com  qualquer  
aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§  3º  O  recebimento  de  salário  ou  concessão  de  outro  
benefício,  exceto de aposentadoria,  observado o disposto 
no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do  
auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§  4º  A  perda  da  audição,  em  qualquer  grau,  somente  
proporcionará  a  concessão  do  auxílio-acidente,  quando,  
além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a  
doença,  resultar,  comprovadamente,  na redução ou perda 
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.  
(Restabelecido  com  nova  redação  pela  Lei  nº  9.528,  de 
1997)

Assim,  embora  o  promovente  receba  a  verba  em 
importância  inferior  ao  salário  mínimo,  tem-se  pela  
impossibilidade  de  elevá-la,  pois  não  corresponde  a  uma 
prestação que substitua a renda mensal do obreiro ou o seu  
salário-de-contribuição. 

Portanto, em razão da natureza jurídica desse adicional, não 
se aplica o disposto no artigo 201, § 2º (“§ 2º -  Nenhum  
benefício  que  substitua  o  salário  de  contribuição  ou  o 
rendimento  do  trabalho  do  segurado  terá  valor  mensal  
inferior ao salário mínimo”), da Carta Magna, de modo que  
se  tem  como  plenamente  possível  que  seja  fixado  em 
quantia  inferior  ao  mínimo  legal,  sem que  isso  afronte  a  
norma constitucional citada.

Essa é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça: 

PREVIDENCIÁRIO.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.  
BENEFÍCIO.  AUXÍLIO  SUPLEMENTAR.  CÁLCULO  DO 
BENEFÍCIO. aPLICAÇÃO DA lei. 8.213/91, arts.86, §1º. lei  
9.032/95.
-  O  benefício  de  auxílio-acidente  não  tem  índole  
substitutiva  salarial,  sendo  passível  de  aplicação  em 
valor inferior ao mínimo, conforme determina o art. 40,  
do Decreto nº 2.172/97.

Desembargador José Ricardo Porto 
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- A Lei 9.032/95 unificou o percentual do auxílio-acidente em 
50%  e  sua  incidência  passou  a  ser  calculada 
exclusivamente sobre o salário de benefício.
- Recurso especial conhecido.
(REsp  226354/SP,  Rel.  Ministro  VICENTE  LEAL,  SEXTA 
TURMA, julgado em 15/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 354)

Nesse  mesmo sentido,  entende  esta  Egrégia  Corte  e  os  
diversos Tribunais desse país: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ESPECIAL.  REVISÃO  DE  
BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. VALOR INFERIOR AO 
SALÁRIO  MÍNIMO.  POSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO  DE 
NATUREZA  INDENIZATÓRIA  QUE  NÃO  SUBSTITUI  O 
SALÁRIO  CONTRIBUIÇÃO  OU  RENDIMENTOS  DO 
SEGURADO.  ART.  201,  §2º  DA  CF/88.  
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. De acordo com o 
§2º do art. 201 da CF/88, os benefícios que substituam o  
salário  de  contribuição  ou  o  rendimento  do  trabalho  do  
segurado não terão valor mensal inferior ao salário mínimo.  
O auxílio  acidente  não substitui  o  salário  de  contribuição  
nem  os  rendimentos  dos  segurados,  possuindo  natureza  
indenizatória, inexistindo, assim, qualquer impedimento para  
que este beneficio seja pago em valor inferior ao do salário  
mínimo.  […].  (TJPB;  AC  200.2010.026084-9/001;  Quarta  
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva;  
DJPB 04/06/2013; Pág. 10) 

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.  
AUXÍLIO-ACIDENTE.  VALOR  INFERIOR  AO  SALÁRIO 
MÍNIMO.  POSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO  DE  NATUREZA 
INDENIZATÓRIA.  NÃO  SUBSTITUI  O 
SALÁRIOCONTRIBUIÇÃO  OU  RENDIMENTOS  DO 
SEGURADO. ART. 201, §2º DA CF/88 C/C ART. 86 DA LEI  
Nº 8.213/91. DESPROVIMENTO.  De acordo com o §2º do  
art. 201 da CF/88, os benefícios que substituam o salário de  
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não  
terão  valor  mensal  inferior  ao  salário  mínimo.  O  auxílio-
acidente  não  substitui  o  salário  de  contribuição  nem  os  
rendimentos  dos  segurados,  possuindo  natureza 
indenizatória (art. 86 da Lei nº 8.213/91), inexistindo, assim,  
qualquer impedimento para que este benefício seja pago em 
valor  inferior  ao  do  salário  mínimo.  (TJPB;  AC 
037.2005.004090-8/001; Rel. Juiz Conv. João Benedito da 
Silva; DJPB 23/07/2009; Pág. 6)  
 
APELAÇÃO  CÍVEL.  ACIDENTE  DO  TRABALHO.  
PREVIDENCIÁRIO.  INSS.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.  
AUXÍLIO-ACIDENTE.  VALOR  INFERIOR  AO  SALÁRIO 
MÍNIMO.  CARÁTER  NÃO  SUBSTITUTIVO  DO 

Desembargador José Ricardo Porto 
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RENDIMENTO.  1-  O  auxílio-acidente  possui  natureza 
indenizatória  e  não  substitutiva  de  salário,  até  mesmo 
porque  pode  ser  percebido  pelo  segurado  de  forma 
cumulativa ao salário quando da sua concessão. Assim, não 
se aplica ao caso o disposto no art. 201, inciso I, § 2º da  
cf/88.  2-  inexistindo  fundamento  ou  fato  novo  capaz  de  
embasar  a pretensão regimental,  impõe-se a manutenção 
do  decisum  agravado.  Agravo  conhecido  e  desprovido.  
(TJGO;  AC-AgRg  0191717-73.2010.8.09.0051;  Goiânia;  
Quarta Câmara Cível;  Rel.  Des.  Delintro Belo de Almeida  
Filho; DJGO 08/07/2013; Pág. 211) 

REVISÃO AUXÍLIO-ACIDENTE BENEFÍCIO INFERIOR AO 
SALÁRIO-MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE. O  auxílio 
acidentário  tem  finalidade  de  complementar  a  renda  do 
obreiro  com  capacidade  reduzida,  não  de  substituir  o  
salário. Não-incidência do piso previsto no art. 201, § 2º da  
CF.  Sentença  de  improcedência  mantida.  Recurso  
desprovido.  (TJSP;  APL  0992785-31.2012.8.26.0326;  Ac.  
6798402; Lucélia; Décima Sexta Câmara de Direito Público;  
Rel. Des. Valter Alexandre Mena; Julg. 11/06/2013; DJESP 
05/07/2013)

PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.  
PRETENSÃO  DE  EQUIPARAÇÃO  DO  VALOR  DE 
AUXÍLIO-ACIDENTE  AO  DO  SALÁRIO  MÍNIMO.  
INVIABILIDADE.  BENEFÍCIO  COM  FEIÇÃO 
COMPLEMENTAR  E  NÃO  SUBSTITUTIVA  DA 
REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 201, § 2º  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  RECURSO IMPROVIDO.  
DECISÃO UNÂNIME. 1. O benefício de auxílio-acidente não 
tem índole substitutiva salarial, sendo passível de aplicação 
em valor inferior ao mínimo. 2. Recurso improvido. Decisão  
unânime.  (TJPE;  Proc  0015370-85.2011.8.17.0001;  
Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Ivo de  
Paula  Guimarães;  Julg.  13/06/2013;  DJEPE  01/07/2013;  
Pág. 182) 

Por  fim,  quanto  ao  pedido  alternativo  de  pagamento  do  
auxílio  acidente  em 50% (cinquenta  por  cento),  conforme 
prevê o art. 86, da lei nº 8.213 de 1991, não o conheço, por  
se tratar de inovação recursal, considerando que tal pleito  
não foi formulado quando da petição inicial. 
 
Ainda  que  assim  não  fosse,  o  STJ  entende  pela  
impossibilidade  de  retroação  da  Lei  que  determinou  a  
majoração do citado benefício, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
AUXÍLIO  ACIDENTE.  LEI  N.  9.032/95,  APLICAÇÃO 

Desembargador José Ricardo Porto 
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RETROATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA  PELO  STF.  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  apreciando  o  RE  n.  
613.033/SP,  julgado  sob  o  regime  de  repercussão  geral,  
firmou compreensão quanto à impossibilidade de aplicação 
retroativa  da  majoração  prevista  na  Lei  n.  9.032/95  aos 
benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à 
vigência da referida norma legal.
2.  Agravo  regimental  provido,  em  juízo  de  retratação  
realizado com fundamento no art. 543-B, § 3º, do Código de  
Processo Civil.
(AgRg  no  REsp  1051394/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014,  
DJe 29/09/2014)

Por tudo que foi exposto, nos termos do art. 557, caput, do  
Código  de  Processo  Civil,  nego  seguimento  ao  recurso,  
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. “

Analisando a decisão acima transcrita,  verifica-se que a mesma 
utilizou em seus fundamentos de jurisprudência majoritária  do STJ e desta 
Corte sobre a questão. Assim, não trazendo o insurgente motivos suficientes a 
modificar o julgado combatido, mantenho-o em todos os seus termos.

Com essas  considerações,  desprovejo  o  agravo  interno  de  fls. 
84/89, para permanecer inalterado o decium refutado (fls. 79/82). 

É como voto.    

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos 
Santos.  Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o 
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª.  
Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti)  e o Exmo. Des. Leandro dos 
Santos.

Presente  à  sessão Dr.  Amadeu Lopes Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador José Ricardo Porto 
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  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

 J/02J/07-R
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