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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  ACIDENTÁRIA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO.  ACIDENTE  DE
TRABALHO.  FUNÇÃO  EXERCIDA.
CORTADOR  DE  FRUTAS.  LESÃO  SOFRIDA
DURANTE  O  LABOR.  TRAUMATISMO  NA
VISÃO  COM  O  MANUSEIO  DE
INSTRUMENTO  DE  TRABALHO.  VISÃO
MONOCULAR.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  E
REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE  LABORATIVA
COMPROVADOS.   PREENCHIMENTO  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  86,  DA  LEI  Nº
8.213/91.  VALOR  DO  BENEFÍCIO.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  201,  §2  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NATUREZA
INDENIZATÓRIA.   POSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  EM  VALOR  INFERIOR  AO
SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO ART. 86,
§1  DA  LEI  Nº  8.213/91.  CINQUENTA  POR
CENTO  DO  SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
MODICAÇÃO DO JULGADO NESTE PONTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 5º DA LEI Nº
11.960/2009 A PARTIR DE SUA ENTRADA EM
VIGOR. PERÍODO ANTERIOR COM BASE NO
ÍNDICE  FIXADO  NA  SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  MONTANTE
RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
INCIDÊNCIA  SOBRE  AS  PARCELAS
VENCIDAS.  ACERTO  DO  JULGADO  NESTE
PONTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003348-80.2008.815.0251.        1



RECURSOS. 

− De acordo com o art. 86, da Lei n.º 8.213/91, o
auxílio-acidente será concedido 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.

− O  conjunto  probatório  coligido  aos  autos
evidencia a lesão durante o trabalho e a redução da
capacidade laborativa do acidentado, posto que houve
diminuição significativa de sua visão, notadamete no
olho esquerdo, necessitando assim de maior esforço
para exercer atividade.

−  O  valor  devido  do  auxílio-acidente é  no
percentual de 50% sobre o salário de benefício, nos
termos do art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91,  e não no
montante  de  um  salário  mínimo,  sendo,  portanto,
inaplicável  o  art.  201,  §2º  da  Constituição Federal.
Isso porque tal benefício não substitui a renda mensal
ou o seu salário-de-contribuição, tendo, na verdade, a
finalidade de indenizar o acidente pela perda parcial
da  sua  capacidade  laborativa,  complementando  sua
renda, mas sem substituir sua renda mensal.

− A correção  monetária  das  parcelas  da
condenação deve ser feita com base no art. 5º da Lei
nº  11.960/2009 a  partir  da  vigência  deste  comando
legal. No período anterior, aplicará o índice constante
no decisum combatido

− Quando a verba honorária fixada no primeiro
grau  de jurisdição observou  a natureza da causa,  o
trabalho realizado pelo patrono do autor e o tempo
exigido  para  o  serviço,  não  há  que  se  falar  em
redução, posto que fora conjugada de acordo com o
princípio  da  equidade  e  da  razoabilidade,  com
fundamento nos §§ 3º e 4º, do art.  20, do Diploma
Processual Civil.

− Nas  ações  previdenciárias  os  honorários
advocatícios incidem sobre as parcelas vencidas até a
prolação  da  sentença  concessiva  do  benefício
(Súmula n. 111/STJ), o que foi observado no decreto
judicial combatido.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento parcial aos recursos.  

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  de  Apelação  Cível  (fls.
173/178), interposta  pelo  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,
desafiando sentença (fls. 166/170) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca
de Patos, nos autos da Ação Acidentária proposta por Francisco de Assis dos
Santos.

Na peça de ingresso, aduziu o promovente que trabalhava na
empresa  EMAF –  Empresa  Agro  Ind.  de  Desidratação de  Frutas  Ltda,  na
função de  auxiliar  de preparação (cortador de frutas) e, no dia  17/01/2006,
sofreu acidente de trabalho, que atingiu seus olhos gravemente, no momento
em que tentou se abaixar para pegar uma “harpa”, material usado no corte de
frutas.

Seguindo o relato, afirmou que o acidente resultou em sequelas
irreversíveis  e  irreparáveis  que  o  deixaram  totalmente  incapaz  para  o
desempenho de sua função, em razão de perda considerável da visão do olho
esquerdo.

Acrescentou,  ainda,  que  percebeu  auxílio-doença  acidentário
até julho de  2007, momento em que a autarquia federal cessou o benefício
indevidamente,  em  razão  do  beneficiado  ter  recuperado  sua  capacidade
laborativa.

Ao  final,  em  sede  de  tutela  antecipada,  requereu  o  auxílio-
doença até o julgamento da demanda. No mérito, pugnou pela  concessão de
auxílio-acidente,  bem  como  pela  condenação  ao  pagamento  das  parcelas
retroativas desde a cessação do auxílio-doença.

Juntou documentos (fls. 06/21).

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
27/33),  aduzindo que o benefício do auxílio-doença não foi concedido na via
administrativa,  tendo  em  vista  a  não  constatação  de  incapacidade  para  o
trabalho e para suas ocupações habituais, consoante perícia médica realizada
pelo INSS. 

Ainda ressaltou que  incabível  a  conversão do auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez, já que não se pode conceder um benefício
derivado  de  outro  cessado.  Finalmente,  asseverou  o  não  cabimento  da
antecipação  de  tutela  e,  em  caso  de  condenação,  deverá  serem  fixados
honorários advocatícios no máximo em 5% sobre o montante da condenação e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Réplica impugnatória (fls. 70/72).

As  partes  foram  intimadas  para  especificarem  as  provas,
oportunidade  na  qual  o  autor  acostou  aos  autos  declaração de  profissional
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habilitado na área de oftalmologia (fls. 75), ao passo que o promovido pediu o
julgamento antecipado da lide (fls. 79).

Audiência de conciliação realizada (fls.  83),  mas as partes não
transigiram.

Despacho  do  juiz  de  base,  convertendo  o  julgamento  em
diligência e nomeando perito médico do SUS para realizar perícia (fls. 85).

Laudo médico (fls. 107).

Manifestação dos litigantes sobre a prova pericial (fls. 110/111
e 112/113).

Resposta do perito aos quesitos elaborados pelo magistrado de
piso (fls. 144/146).

Audiência de instrução realizada, momento em que foi colhido
o depoimento pessoal do autor (fls. 163/164).

Decidindo a querela (fls.  167/170), o magistrado de primeiro
grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Julgo procedente em parte o pedido e condeno o
INSS  –  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  –  a
implantar o benefício do auxílio-acidente em favor
do  autor  Francisco  de  Assis  dos  Santos,  desde  a
cessação do auxílio-doença e até a data do óbito do
segurado ou até reabilitação profissional.

As parcelas não pagas desde a cessação do auxílio-
doença serão pagas com os acréscimos de juros de
mora  de  0,5%  (Lei  9.494/97)  ao  mês  e  correção
monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.

Autarquia  previdenciária  isenta  do  pagamento  das
custas  processuais.  Honorários  advocatícios,  com
exclusão das parcelas vencidas após a sentença, à
base  de  12%  (doze  por  cento)  do  valor  da
condenação (art. 20, § § 3º e 4º, do CPC, e Súmula
111, do STJ).

(…)

E, no caso, o deferimento é imperativo, pois tanto há
mandamento  constitucional  (art.  201,  §2º)  como
legal  (arts.  2º,  VI,  e  33,  da  Lei  8.213/91)  que
conferem o direito  à  percepção do salário mínimo
como  piso  de  qualquer  benefício  previdenciário”.
(fls. 169/170).
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Inconformando,  o  promovido interpôs  Recurso  de  Apelação
(fls.  173/178), sustentando que  não se aplica o disposto no art. 201, §2º da
Constituição  Federal  ao  auxílio-acidente,  porquanto  este  benefício  não
substitui o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado,
sendo, na verdade,  um benefício de caráter indenizatório pela  incapacidade
parcial e, por isso, não está sujeito ao valor do salário mínimo. 

Também sustenta que a verba honorária sucumbencial deve ser
fixada, no máximo, em 5% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas
vincendas, nos termos da Súmula nº 111 do STJ, bem como que a correção
monetária deve ser estipulada nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Embora  devidamente  intimado,  o  autor  deixou  transcorrer  o
prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 184).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem manifestação
sobre o mérito, por ausência de interesse público primário. 

É o relatório.

VOTO.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  observar  os  requisitos  de
admissibilidade recursal. Nesse aspecto, a impugnação apelativa  e a remessa
necessária  obedecem aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

De  proêmio,  esclareço  que  analisarei  simultaneamente  o
reexame necessário e o recurso voluntário, uma vez que as versões trazidas
pela parte se mostram indissociáveis. 

Consoante relatado, por meio da presente demanda,  Fransciso
de Assis do Santos pretende obter a concessão do benefício previdenciário do
auxílio-acidente  ou  a aposentadoria  por  invalidez.  Para  tanto,  afirma  que
trabalhava,  na  qualidade  de  auxiliar  de  preparação (cortador  de  frutas),  na
EMAF – Empresa de Agro Ind. de Desidratação de Frutas Ltda, até que, no dia
17/01/2006 sofreu acidente de trabalho, que ocasionou perda de considerável
percentual da visão do olho esquerdo, no momento em que se abiaxou para
pegar uma “harpa” - material usado no corte de frutas.

Defende,  assim,  a  existência  de  incapacidade  total  para  o
trabalho e, por isso, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez.

Na  peça  inicial,  subsidiariamente  ao  pleito  principal  de
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,  requereu o auxílio-
acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o que, após a realização
de perícia judicial, foi deferido pelo magistrado a quo.

Pois bem. 
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O art. 86, da Lei 8.213/91 estabelece que o benefício auxílio-
acidente será concedido após a  consolidação das lesões  que impliquem na
redução da capacidade para a função que o obreiro habitualmente exercia. Eis
o preceptivo legal: 

Art.  86 -  O auxílio-acidente será concedido,  como
indenização,  ao  segurado  quando,  após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem
redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que
habitualmente exercia. 

Pela redação do dispositivo acima transcrito, pode-se aferir que
são exigidos três pressupostos, quais sejam:

a)   existência da lesão;
b)  nexo  de  causalidade  entre  o  acidente  e  o  trabalho

desenvolvido pelo segurado;
c)  redução  da  capacidade  para  o  trabalho  habitualmente

exercido, decorrente dessa lesão.

Depreende-se dos autos que, no dia 17/01/2006, o autor sofreu
acidente  no  local  de  trabalho,  momento  em que  seus  olhos  foram feridos
gravemente, ao tentar se abaixar para pegar um “harpa”, material  usado no
corte de frutas, consoante comprova o CAT – Comunicação de Acidente do
Trabalho (fls. 19).

Em razão da lesão, foi afastado de suas atividades e passou a
perceber o auxílio-doença a partir de 20/02/2006 (fls. 11).

Desse modo, verifica-se a ocorrência do nexo de causalidade
entre a lesão do promovente e sua atividade laborativa, no exercício da função
de cortador de frutas.

Ademais, de acordo com o laudo pericial produzido nos autos
(fls. 107), restou comprovada a lesão, posto que o acidente de trabalho sofrido
pelo demandante resultou em acuidade visual sem correção do olho esquerdo
de 20/400, que corresponde a 5% da visão normal e com correção chega a
10%, ao passo que o olho direito mesmo com correção tem visão de 80%.

As respostas aos quesitos formulados pelo magistrado também
evidenciam a  lesão  e  a  redução  da  capacidade  laborativa,  já  que  o  perito
médico  atestou  que  o  trauma  resultou  na  cegueira  e,  por  isso,  ficou
incapacitado  total  e  permanentemente  para  o  exercício  de  sua  atividade
habitual. A conclusão do profissional da área de oftalmologia foi a seguinte:
paciente apresenta visão sub-normal em um olho, que o prejudica em suas
atividades laborais.

Dito isso, como bem entendeu o magistrado de piso,  a lesão
sofrida  reduziu  a  capacidade  do  autor  para  o  trabalho  que  normalmente
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exercia,  tendo  em  vista  que  diminuiu  consideravelmente  sua  visão,  o  que
exigirá  maior  esforço  por  parte  do  obreiro,  sobretudo  considerada  sua
profissão de cortador de frutas.

Saliente-se que a norma de regência não faz referência ao grau
da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito,
sendo, portanto, necessário verificar se  existe lesão decorrente da atividade
laboral  e  que acarrete  redução da capacidade  para o trabalho regularmente
exercido, e não necessariamente inaptidão para o exercício do labor.

Vejamos  o  entendimento  da  jurisprudência  pátria  sobre  o
assunto:

“ACIDENTE  DE  TRABALHO.  VISÃO
MONOCULAR.  REDUÇÃO  PARCIAL  E
DEFINITIVA  DA  CAPACIDADE  LABORAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.  TERMO INICIAL.
DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO
DO  AUXÍLIO-DOENÇA.  "'O  comprometimento  da
visão de um olho sempre acarretará,  em maior ou
menor grau, algum tipo de limitação ou redução da
capacidade laborativa, seja qual for a profissão do
trabalhador'  (AC  n.  2010.031989-0,  de  Descanso,
rel.  Des.  Newton  Janke,  j.  27.06.11)"  (AC  n.
2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel
Abreu,  j.  2-10-2012).  CONSECTÁRIOS  LEGAIS
FIXADOS NOS TERMOS DA LEI.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  ADEQUADAMENTE
ESTIPULADOS.  CUSTAS  PROCESSUAIS  PELA
METADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  SOB
REEXAME  NECESSÁRIO.  (TJ-SC  -  REEX:
20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator:
Jorge  Luiz  de  Borba,  Data  de  Julgamento:
30/06/2014,  Primeira  Câmara  de  Direito  Público
Julgado)

“EMENTA: CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
-  LESÃO  AUDITIVA  -  DISACUSIA
NEUROSENSORIAL BILATERAL -  REDUÇÃO DA
CAPACIDADE  LABORAL  -  DESNECESSÁRIA  A
INAPTIDÃO PARA O TRABALHO - EXIGÊNCIA DE
ESFORÇO  MAIOR  PARA  O  EXERCÍCIO  DO
TRABALHO  HABITUALMENTE  EXERCIDO  -
SINTOMAS  QUE  AFETAM  A  ATIVIDADE
PROFISSIONAL - LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA
PELO  MAGISTRADO  -  TERMO  INICIAL  DA
CONCESSÃO - JUNTADA DO LAUDO AOS AUTOS
-  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
-  O  auxílio-acidente  será  concedido  quando  das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem  seqüelas  que  impliquem  redução  da
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capacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente
exercia  (art.  86  da  Lei  8.213/91.
-  A redução  da  capacidade  para  o  trabalho  não
implica,  necessariamente,  inaptidão  para  o  seu
exercício.  Basta  ser  necessário  um maior  esforço
pelo  trabalhador  a  fim  de  exercer  a  mesma
atividade.
-  Os  sintomas  da  lesão  afetam  a  atividade
profissional  de  modo  a  reduzir  sua  capacidade
laboral.
-  Inexistindo  auxílio  doença  e  requerimento
administrativo prévio, o auxílio acidente será devida
desde  a  juntada  aos  autos  do  laudo  pericial.
- Sobre o valor correspondente às parcelas vencidas
deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, e correção monetária, desde o ajuizamento
da  ação”.  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0708.05.012642-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Rogério Coutinho , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em  30/10/2013,  publicação  da  súmula  em
11/11/2013).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ACIDENTÁRIA.
LESÃO  NO  OLHO.  PEDIDO  DE  AUXÍLIO-
DOENÇA  E/OU  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-
ACIDENTE.  POSSIBILIDADE.  A  natureza
eminentemente  protetiva  aos  segurados  das  ações
acidentárias  permite  que  o  magistrado,  à  vista  da
subsunção  da  situação  fática  apresentada  pelo
suplicante  à  definição  legal  de  um  benefício
previdenciário, conceda-lhe este, independentemente
do  pedido  formulado,  sem  que  se  cogite  de
julgamento  extra  petita.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO. A teor do art. 86 da Lei n.º 8.213/91,
o  auxílio-acidente  será  concedido  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.  Hipótese  em
que  o  conjunto  probatório  coligido  aos  autos
evidencia  a  redução  da  capacidade  laborativa  do
acidentado,  necessitando  assim  de  maior  esforço
para exercer suas atividades habituais. Inteligência
do art. 436 do CPC. Incidência do princípio do in
dubio pro misero. Precedentes desta Corte. Sentença
de  improcedência  reformada.  DECRETO  Nº
3.048/99. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
A lista  de enfermidades  constante do Anexo III  do
Decreto  nº  3.048/99  é  meramente  exemplificativa,
cabendo  ao  Poder  Judiciário  definir,  no  caso
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concreto, se a patologia acometida pelo segurado se
encaixa nas situações previstas na Lei nº 8.213/91.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. O termo inicial
do auxílio-acidente, consoante art. 86, § 2º, da Lei nº
8.213/91,  será  a  partir  do  dia  seguinte  ao  da
cessação  do  auxílio-doença.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  MORATÓRIOS.  LEI  Nº
11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. Tratando-se de
prestações continuadas e dada a vigência imediata e
o caráter público da nova norma, sobre as parcelas
em atraso deverão incidir correção monetária, desde
a data de cada parcela impaga e juros de mora, a
contar  da  citação,  conforme os  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.  Entendimento  da  Corte  Especial  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  (...)  APELAÇÃO
PROVIDA. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70056750631,
Décima Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator:  Paulo  Roberto  Lessa  Franz,  Julgado  em
31/10/2013). 

Destarte, comprovado o nexo causal entre o infortúnio laboral e
a lesão consolidada, que importa em redução da capacidade do trabalho, faz
jus o  autor  à  concessão  do  beneplácito  do  auxílio  acidente,  como  bem
entendeu o magistrado de piso.

Por  outro  lado,  comungo  ao  entendimento  da  autarquia
previdenciária no sentido de que o valor devido do benefício em questão é no
percentual de 50% sobre o salário de benefício, nos termos do art. 86, §1º, da
Lei  nº  8.213/91,  e  não  no  montante  de  um  salário  mínimo.  Vejamos  o
dispositivo legal referido:

“Art. 86. (...)

§  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 3 1997)”.

Ora, sabe-se que o auxílio-acidente não substitui a renda mensal
ou o seu salário-de-contribuição e, por isso, não pode ser concedido em salário
mínimo. Na verdade, tal benefício previdenciário tem a finalidade de indenizar
o acidente pela perda parcial da sua capacidade laborativa, complementando
sua renda, mas sem substituir sua renda mensal.

O direito ao valor mínimo dos benefícios previdenciários (art.
201, §2º da CF) tem por finalidade garantir, ao segurado ou dependente, um
padrão mínimo para atender às necessidades básicas vitais do cotidiano, até
como forma de  manifestação e  concretização do princípio da dignidade da
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pessoa humana.

Ocorre que, repita-se, a auxílio-acidente não substitui a renda
do segurado e,  por isso,  o valor da renda mensal deste benefício pode ser
inferior ao salário mínimo sem, contudo, contrariar o disposto no art. 201, §2º
da Carta Magna.

Nesse  sentido,  colaciono  julgados  do  Superior  Tribunal  de
Justiça sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
50% SOBRE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TERMO
INICIAL.  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
PROIBIÇÃO  DA REFORMATIO  IN  PEJUS.  1.  O
acórdão recorrido,  ao manter a sentença no ponto
em  que  determinou  que  o  auxílio-acidente  não
poderia ser inferior ao salário mínimo, contrariou a
exegese do art. 86,  § 1º, da Lei 8.213/91, alterado
pela  Lei  9.032/95. O  auxílio-acidente  incidirá  no
percentual  de  50%  sobre  o  salário-de-benefício,
sendo que este último é que não poderá ser inferior
a  um  salário-mínimo,  de  acordo  com  a  previsão
legal. 2. Não houve impugnação pela parte segurada
quanto ao termo inicial do benefício a ser fixado na
data do requerimento administrativo, razão pela qual
se impõe a manutenção do acórdão que o fixou na
data da citação, em respeito ao princípio que veda a
reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente
provido”.  (STJ,  REsp  633.052/MG,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,
julgado  em  19/05/2005,  DJ  15/08/2005).  (grifo
nosso).

“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. - 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”. (STJ, REsp 226354/SP
- 6a Turma - Rel. Min. Vicente Leal – 15.06.2000).
(grifo nosso).

Esta Corte de Justiça também trilha o mesmo caminho, senão 
vejamos:
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“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.  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)  ”.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00047338620118150371,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 18-11-2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ESPECIAL. REVISÃO
DE  BENEFÍCIO.  AUXÍLIO  ACIDENTE.  VALOR
INFERIOR  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.
POSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO  DE  NATUREZA
INDENIZATÓRIA  QUE  NÃO  SUBSTITUI  O
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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). (grifo nosso).

“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). (grifo nosso).

Com  base  na  argumentação  acima  alinhavada,  a  sentença
merece reforma no que toca ao valor do benefício previdenciário em questão,
de modo que deve se fixado em 50% do salário-de-benefício, de acordo com o
art. 86, §1º da Lei nº. 8213/91.

No mais, quanto à correção monetária das parcelas, entende o
apelante que deve ser aplicado o índice da caderneta de poupança, de acordo
com o art. 5º da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº
9.494/97.

Concebo que assiste razão ao insurgente, em parte, porquanto,
embora a Suprema Corte, no julgamento da ADI 4357/DF, tenha declarado
inconstitucional  a  expressão  “índice  oficial  de  remuneração  básica  da
caderneta de poupança” contida no §12 do art. 100 da Constituição Federal e,
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por  arrastamento,  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97  com  relação  apenas  à
correção monetária, o relator Min. Teori Zavascki deferiu medida cautelar na
Reclamação  nº  16745  MC/SC,  sobrestando  o  AI  1.417.464-AgR/RS  em
trâmite  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  fixou  o  IPCA para  a
correção  monetária,  por  entender  que  as  decisões  de  méritos  tomadas  nas
Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  nºs  4.357  e  4.425  ainda  não  têm
eficácia  e,  por  isso,  vigora  a  sistemática  anterior  quanto  à  atualização
monetária.

Portanto, a correção monetária das parcelas da condenação deve
ser feita com base no art. 5º da Lei nº 11.960/2009 apenas a partir da vigência
deste  comando  legal.  No  período  anterior,  aplicará  o  índice  constante  no
decisum combatido (fls. 169).

Com relação  aos  honorários  sucumbenciais,  alega  o  recorrente
que sua aplicação deve ser feita em percentual máximo de 5% sobre o valor da
condenação. 

Para fixação da verba honorária, deve o magistrado considerar o
grau de zelo do profissional,  o lugar da prestação do serviço,  a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. Além disso, quando existente condenação em valor certo a
apreciação do juiz terá como parâmet6ros o percentual mínimo de dez por
cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios  para  Fixação  dos  Honorários.  São
objetivos e devem ser advogado, a competência com
que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de
defender  seu  constituinte  em  comarca  onde  não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido  pelo  causídico  desde  o  início  até  o
término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em consideração pelo juiz
quando  da  fixação  dos  honorários  de  advogado”
(Código de Processo Civil  Comentado,  2ª ed.,  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 379).

In casu,  considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono do autor e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz  a quo  (12% do valor da condenação) fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 3º e 4º, do art. 20, do Diploma Processual Civil, não havendo que se falar
em redução.

Ademais, como bem já determinado pelo magistrado de base,  tal
percentual  só  será  aplicado  sobre  as  parcelas  vencidas,  até  a  data  do
julgamento,  em  atenção  ao  entendimento  jurisprudencial  e,  inclusive,
sumulado do STJ, abaixo transcrito:
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“PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
APRECIAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  E  CUSTAS  PROCESSUAIS.
INOVAÇÃO DA LIDE EM SEDE DE EMBARGOS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 111/STJ.
OMISSÃO.  EMBARGOS  PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1.  Na  via  do  recurso  especial,  destinada  à
uniformização  da  interpretação  do  direito  federal
infraconstitucional,  é  inadmissível  o  exame  de
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda
que a título de prequestionamento.
2.  Não há falar em omissão quanto aos  arts.  103,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e 8º, § 1º, da
Lei n. 8.230/1993, por se tratar de inovação em sede
de  embargos,  vedada  pela  jurisprudência  desta
Corte.
3. Nas  ações  previdenciárias  os  honorários
advocatícios incidem sobre as parcelas vencidas até
a  prolação  da  sentença  concessiva  do  benefício
(Súmula n. 111/STJ).
4.  Embargos  declaratórios  parcialmente  acolhidos,
apenas para sanar omissão em torno da Súmula n.
111/STJ, que deve incidir na espécie, nos termos da
fundamentação”.(STJ/EDcl  no  AgRg  no  REsp
1250631/SC,  Rela.  Ministra  MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), j.
em 20/06/2013). (grifo nosso).

Por isso, a verba honorária não merece redução, por ter sido
fixado  com  observância  aos  requisitos  contidos  nos  dispositivos  legais
pertinentes e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
RECURSOS,  reformando-se, parcialmente, a sentença para: a) fixar o valor
do benefício concedido em 50% sobre o valor do salário-de-benefício,  nos
termos do art. 86, §1º da Lei nº 8.213/91 e b) aplicar a correção monetária com
base no art. 5º da Lei nº 11.960/2009 sobre as parcelas posteriores a entrada
em  vigor  do  referido  comando  legal,  permanecendo  o  índice  aplicado  na
sentença  combatida  com  relação  às  prestações  anteriores  à  vigência  do
dispositivo  supramencionado,  mantendo  os  demais  termos  da  sentença
vergastada.

É como VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
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Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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