
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Remessa  oficial  nº  0028290-96.2010.815.2001  —  Vara  de  Feitos  Especiais  da 
Capital
Relator : Vanda  Elizabeth  Marinho,  juíza  convocada  em substituição  ao  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Promovente : Joelma Cunha Brito. 
Advogado      : Rodrigo Paredes Moreira e Aluisio Oaredes Junior.
Promovido : INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
Remetente : Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital

REMESSA  NECESSÁRIA.  RESTABELECIMENTO  DE 
AUXÍLIO-DOENÇA  ACIDENTÁRIO  OU, 
ALTERNATIVAMENTE,  CONCESSÃO  DE 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  PROCEDÊNCIA. 
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO 
MÉDICO CONFIRMANDO A INCAPACIDADE PARCIAL 
E  PERMANENTE.  NECESSIDADE  DE  REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL. JUROS  DE  MORA.  LEI  Nº  11.960/09. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  IPCA. 
ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

—  Considerando  que  o  promovente/apelado  se  encontra  
impedido  de  exercer  a  sua  atividade  habitual,  faz  jus  ao 
restabelecimento  do auxílio-doença,  desde  a  interrupção 
do benefício, como determinado na sentença vergastada, como 
constatado  no  laudo  pericial,  nos  termos  dos artigos  
49 e 62da Lei  nº  8.213/91.(TJPB;  Ap-RN  2008950-
82.2014.815.0000;  Terceira Câmara Especializada Cível;  Relª  
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 24/10/2014; Pág.  
16 )

— A partir de 30/6/2009 os juros de mora corresponderão aos  
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicáveis  à  
caderneta  de  poupança,  nos  termos  do  art.  1º-F  da  Lei  n.  
9.494/94, com redação dada pela Lei 11.960/09.
4.  No que se refere à correção monetária sobre verba devida a  
servidor público, impõe-se o afastamento da redação dada pela  
Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade 
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parcial,  proferida  na  ADI  4.357/DF  e  da  ADI  4.425/DF,  
incidindo  o  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação  no  
período.(STJ  –  AgRg  no  Resp  1424163/SP  –  Rel.Min.  Og 
Fernandes – Segunda Turma – Dje 21/11/2014)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial 
à remessa necessária.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença  prolatada 
pelo juiz de direito da Vara de Feitos Especiais da Capital (fls. 216/219), nos autos da 
Ação  Previdenciária  de  Restabelecimento  de  Auxílio-doença  acidentário  ou, 
alternativamente,  a  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  em  face  do  INSS  – 
Instituto Nacional da Seguridade Social, que julgou procedente o pedido, para condenar 
o  promovido  ao  imediato  restabelecimento  do  benefício  previdenciário  de  auxílio-
doença até a reabilitação profissional da autora. Condenando, ainda, o promovido, ao 
pagamento de todas as prestações referentes ao benefício, a partir de quando foi cessado 
o pagamento do benefício (31/05/2010)”

Não foi apresentado recurso voluntário, conforme certidão de fl. 
222).

A douta Procuradoria de Justiça, às fls. 228/230, não opinou no 
mérito da demanda.

VOTO

Narrou  a  promovente  que  exerce  a  função  de  auxiliar  de 
escritório, tendo como empregador a empresa CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A. 
No dia 05 de outubro de 2004, a Promovente foi afastada do trabalho em virtude de 
DORT – Doença Osteoarticular relacionada ao Trabalho.

Em virtude dessa lesão, a promovente teve o pedido de auxílio 
doença  deferido.  Contudo,   mesmo  estando  incapacitada  para  o  trabalho,  o  réu 
interrompeu  a  concessão  do  benefício  previdenciário  em  maio  de  2010,  sob  o 
argumento de que a ré estaria apta a retornar aos quadros da empresa empregadora. 

A  promovente,  contudo,  afirmou  que  laudos  atualizados 
informam que é portadora de DORT, com comprometimento da mão direita, agravada 
pela síndrome radicular cervical crônica envolvendo as raízes C6 e C7 à direita, não 
tendo condições de exercer suas atividades laborais (fl. 58).

Sendo assim,  não haveria  motivo  para  o  INSS interromper  a 
concessão do benefício a que faz jus a promovente.
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O magistrado  a quo  decidiu pela  procedência  do pedido para 
condenar o promovido a restabelecer o benefício de auxílio-doença até a reabilitação 
profissional da autora, determinando o seu encaminhamento ao Centro de Reabilitação 
Profissional  –  CRP.  Condenou,  ainda,  o  promovido,  ao  pagamento  de   todas  as 
prestações  referentes  ao  benefício  a  partir  da  cassação  do  auxílio-doença  em 
31/05/2010. Todo o montante dever ser acrescido de juros de mora a partir da citação e 
correção monetária a partir de cada parcela vencida, os quais incidirão apenas uma vez 
conforme determina o art.5º da Lei 11.960/09. 

In  casu,  acertadamente  decidiu  o  magistrado  a  quo,  pela 
manutenção do benefício de auxílio-doença em favor da promovente. 

É  que,  conforme  laudo  médico  de  fls.  155/159,  restou 
devidamente esclarecida a condição da promovente, que é portadora de síndrome do 
túnel do carpo de grau leve bilateral, somada à síndrome radicular cervical crônica. Esse 
tipo de patologia é frequente em pessoas que realizam atividades intensas de digitação, 
de  modo  que  a  LER/DORT já  foi  diagnosticada  desde  o  primeiro  afastamento  da 
promovente  pelo INSS. 

Ou seja, conclui-se que “a incapacidade é parcial e permanente”, 
e que a promovente não pode continuar submetida a atividades que solicitem de forma 
acentuada os  membros  superiores,  do contrário  novamente será  afastada do serviço. 
Neste  sentido,  indica-se  que  a  promovente  deve  ser  submetida  ao  Programa  de 
Reabilitação Profissional.

O próprio INSS, após o conhecimento acerca do laudo médico, 
reativou  o  benefício  de  auxílio-doença  da  promovente,  conforme  se  observa  às  fls. 
171/179/207. 

Sobre essa questão, vejamos a lei nº 8.213/91:
Art.62.  O  segurado  em  gozo  de  auxílio-doença,  insusceptível  de 
recuperação  para  sua  atividade  habitual,  deverá  submeter-se  a 
processo  de  reabilitação  profissional  para  o  exercício  de  outra 
atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou 
quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Deste modo, constatada a incapacidade parcial e permanente da 
autora, outra medida não há que a manutenção do benefício, para que seja submetida à 
reabilitação profissional – uma forma de benefício previdenciário – para o exercício de 
outra atividade.

No tocante ao pedido alternativo de aposentadoria por invalidez, 
bem decidiu o magistrado a quo em negá-lo, haja vista que é prematura a concessão de 
aposentadoria  por  invalidez  se  a  beneficiária  nunca  foi  submetida  a  processo  de 
reabilitação após a concessão do benefício de auxílio-doença. Saliente-se, ainda, que sua 
incapacidade não foi considerada total para qualquer atividade laborativa.  

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:
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56068100 - RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE  RESTABELECIMENTO  DE  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO  AUXÍLIO-DOENÇA  C/C  CONVERSÃO 
EM  APOSENTADORIA  PORINVALIDEZ.  SEGURADO 
ESPECIAL.  RESTABELECIMENTO  DO  AUXÍLIO-DOENÇA 
DETERMINADO  PELO  JUÍZO  A  QUO.  IRRESIGNAÇÃO. 
LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A 
ATIVIDADE  HABITUAL MAS  NÃO  PARA O  TRABALHO. 
HIPÓTESE  DE  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  NOS 
TERMOS  DOS  ARTS.  59  E  62  DA  LEI  Nº  8.213/91. 
RESTABELECIMENTO  DESDE  A  DATA  DA  CESSAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE JULGADO. 
NECESSIDADE  DE  REFORMA  DE  ACORDO  COM  A 
MELHOR DOUTRINA E LEGISLAÇÃO VIGENTE. CUSTAS E 
TAXAS  PROCESSUAIS.  ISENÇÃO  QUE  SE  IMPÕE  NOS 
TERMOS DO ART. 29 DA LEI ESTADUAL Nº 5.672/92 E ART. 
3º  DA  LEI  ESTADUAL  Nº  6.682/98.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL 
DO  APELO  E  DA  REMESSA. Considerando  que  o 
promovente/apelado  se  encontra  impedido  de  exercer  a  sua 
atividade habitual, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, 
desde a interrupção do benefício, como determinado na sentença 
vergastada,  como  constatado  no  laudo  pericial,  nos  termos 
dos artigos  49 e 62da Lei  nº  8.213/91.  O  fato  de  o  apelado  ter 
retornado ao trabalho, após a cessação do auxílio-doença, mesmo sem 
ter a sua saúde restabelecida, não afasta a conclusão da perícia médica, 
vez  que  não  há  outra  opção  para  manter-se  durante  todo  o  longo 
período em que é obrigado a aguardar a implantação do benefício. Os 
valores resultantes de condenações impostas à Fazenda Pública após a 
entrada em vigor da Lei n. 11.960/ 2009 devem observar os critérios 
de  atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela  disciplinados, 
enquanto estiver em vigor; no período anterior, referidos consectários 
devem seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 
Mantém-se os honorários advocatícios, quando fixados de acordo com 
a  melhor  doutrina  e  legislação  vigente.  In  casu,  considerando  a 
gratuidade judiciária concedida em favor do promovente e o disposto 
nos arts. 29 da Lei estadual nº 5.672/92 e 3º, inc. XII da Lei estadual 
nº 6.682/98, o apelante/promovido é legalmente isento do pagamento 
da  taxa  judiciária,  bem  como  das  custas  judiciais. (TJPB;  Ap-RN 
2008950-82.2014.815.0000;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 24/10/2014; Pág.  
16 )

56051856 -  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO 
ACIDENTÁRIA  DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO  OU  CONCESSÃO  DE 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  FEITO  JULGADO 
PROCEDENTE  NO  1º  GRAU.  LAUDO  PERICIAL. 
INCAPACIDADE  PARCIAL  E  PERMANENTE  PARA  O 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRETÉRITA. COMPROVAÇÃO. 
APTIDÃO  À  REALIZAÇÃO  DE  OUTRAS  OCUPAÇÕES. 
PROCESSO  DE  REABILITAÇÃO  PROFISSIONAL. 
INDICAÇÃO.  NECESSIDADE 
DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENT
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ÁRIO. REQUISITOS PREEN- CHIDOS.  DATA INICIAL.  DIA 
SEGUINTE  AO  DA  CESSAÇÃO  DO AUXÍLIO-DOENÇA. 
INEXISTÊNCIA  DE  ISENÇÃO  DE  CUSTAS  E 
EMOLUMENTOS  DO  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
SEGURIDADE SOCIAL. INSS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 
178,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  1ºF,  DA  LEI  Nº 
9.494/1997. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS 
EM  DESACORDO  COM  O  ART.  1º.  F,  DA LEI  Nº  9.494/97. 
ADEQUAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
ARBITRADOS  EQUITATIVAMENTE.  APLICABILIDADE 
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
DA SÚMULA Nº 253 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA.  SEGUIMENTO 
NEGADO  AO  APELO. A  existência  de  lesão  corporal  ou 
perturbação  funcional  que  cause  a  morte  ou  a  perda  ou  redução, 
permanente ou temporária da capacidade, para o trabalho, caracteriza-
se  como o  elemento  objetivo  concernente  ao  acidente  de  trabalho. 
O auxílio-doença consiste em um benefício previdenciário, devido 
ao  empregado  que  ficar  impedido  de  exercer  a  sua  atividade 
profissional,  por  um  lapso  superior  a  15  (quinze)  dias 
consecutivos,  devendo  perdurar,  enquanto  a  incapacidade 
permanecer,  nos  termos  dos arts.  59 e 60,  da Lei  nº  8.213/91. 
Segundo  a  regra  estampada  no art.  62,  da Lei  nº  8.213/91,  “o 
segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 
para  sua  atividade  habitual,  deverá  submeter-se  a  processo  de 
reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não 
cessará  o  benefício  até  que  seja  dado  como  habilitado  para  o 
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 
quando  considerado  não-recuperável,  for  aposentado  por 
invalidez”. Consoante  a  Súmula  nº  178,  do  Superior  Tribunal  de 
justiça, o instituto nacional de seguridade social. INSS não goza de 
isenção do pagamento de custas e emolumentos em ações acidentárias. 
Sendo o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social.  INSS uma  autarquia 
federal, conforme a matéria constante do art. 17, da Lei nº 8.029/1990, 
fazendo parte,  portanto,  da  administração indireta,  não há  qualquer 
óbice  para  a  aplicação  da  norma  inserta  no  art.  1º-f,  da  Lei  nº 
9.494/1997, porquanto deve ser alterado o patamar de juros de mora 
aplicado na sentença, adequando-se para o percentual de 0,5% ao mês 
até o advento da Lei federal nº 11.960/ 09, a partir de quando será 
aplicado  o  índice  da  caderneta  de  poupança.  Os  honorários 
advocatícios foram arbitrados, equitativamente, consoante preleciona 
os requisitos elencados no art. 20, § 3º e § 4º, do código de processo 
civil. O art. 557, do código de processo civil, permite ao relator negar 
seguimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,  quando  este 
estiver em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,  ou de tribunal 
superior. De acordo com a Súmula nº 253, do Superior Tribunal de 
justiça, o art. 557 do mesmo diploma processual que autoriza o relator 
a  decidir  o  recurso  por  meio  de  decisão  monocrática,  alcança  o 
reexame necessário. (TJPB; Rec.  200.2006.042224-9/001;  Rel.  Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 03/09/2013; Pág.  
10 )

Desta  feita,  não  há  dúvidas  acerca  da  necessidade  de 
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restabelecimento do benefício em favor da promovente com o seu encaminhamento para 
a reabilitação profissional. 

Do mesmo modo, a condenação da autarquia federal é imperiosa 
no  sentido  de  restituir  as  prestações  do  benefício,  desde  quando  o  pagamento  foi 
cessado  indevidamente  (31/05/2010),  porquanto  não  havia  o  restabelecimento  da 
condição laboral adequada para a promovente.

Em  relação  à  correção  monetária  e  aos  juros  de  mora,  a 
interpretação recente que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  JUROS 
MORATÓRIOS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  ART.  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  REDAÇÃO  DA  LEI 
11.960/09.  APLICAÇÃO  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO. 
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL.  AUSÊNCIA  DE 
REFORMATIO IN PEJUS.
1.  As  normas  que  dispõem  sobre  os  juros  moratórios  e  correção 
monetária  devidos  pela  Fazenda  Pública  possuem  natureza 
instrumental, aplicando-se a partir de sua vigência aos processos em 
curso.

2.  Tratando-se  do  período anterior  à  vigência  da  Lei  n.  11.960/09, 
aplica-se o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela MP 
2.180-35,  incidindo  juros  de  mora  no  percentual  de  6% ao  ano  e 
correção monetária segundo os critérios estabelecidos no Manual de 
Cálculos da Justiça Federal.

3.  A partir  de  30/6/2009  os  juros  de  mora  corresponderão  aos 
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicáveis  à 
caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/94, 
com redação dada pela Lei 11.960/09.

4.  No que se refere à correção monetária sobre verba devida a 
servidor público, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei 
n.  11.960/09,  conforme  declaração  de  inconstitucionalidade 
parcial, proferida na ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, incidindo o 
IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período.

5.  A  ausência  de  julgamento  definitivo  de  ação  direta  de 
inconstitucionalidade de lei não é capaz de sobrestar os recursos que 
tramitam no STJ, salvo determinação expressa do STF. 

6. Da mesma forma, a existência de acórdão proferido pelo Plenário 
do  STF  reconhecendo  a  inconstitucionalidade  de  determinado  ato 
normativo dispensa a instauração de incidente previsto nos arts. 480 a 
482 do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado da ação de 
controle concentrado.

7. Aos juros de mora e correção monetária, por serem consectários 
legais da condenação e matéria de ordem pública, não se aplica o 
princípio  da  proibição  da  reformatio  in  pejus,  bastando  que  o 
recurso preencha os requisitos de admissibilidade. 

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no Resp 
1424163/SP  –  Rel.Min.  Og  Fernandes  –  Segunda  Turma  –  Dje 
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21/11/2014)

(…)  Na  forma  da  jurisprudência  do  STJ,  os  juros  moratórios, 
decorrentes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, 
para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e 
empregados públicos, deverão seguir os parâmetros definidos pela 
legislação  então  vigente,  aplicando-se-lhes  o  percentual  de  6% 
(seis por cento) ao ano, a partir de 27/08/2001 - data da publicação 
da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à 
Lei 9.494/97 -, e, a contar de 30/09/2009, o critério estabelecido no 
art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  a  redação  da  Lei  11.960,  de 
29/06/2009, ou seja, os juros aplicáveis à caderneta de poupança, 
calculando-se, a partir de 30/06/2009, a correção monetária pelo 
IPCA  (STJ,  Resp  1.205.946/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Dje de 02/02/2012, julgado sob 
o rito do art. 543-C do CPC; STJ, Resp 1.270.439/PR, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013).

VI.  Hipótese  em  que,  como  a  condenação  imposta  à  Fazenda  do 
Estado de São Paulo não é de natureza tributária ou previdenciária, 
referindo-se  a  verbas  remuneratórias  devidas  a  servidor  público,  a 
partir de 30/06/2009 - data da vigência da Lei 11.960, de 29/06/2009 -, 
os  juros  de  mora  serão os  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança  e  a 
correção monetária  deverá ser  calculada pelo IPCA, nos termos do 
pedido. Precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 121.357/SP, 
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 
de 22/10/2014; AgRg  no REsp 1.405.239/SP, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2014). 
VII. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ – REsp 1321928/SP 
–  Recurso  Especial  2012/0091972-0  –  Rel.  Min.  ASSUSETE 
MAGALHÃES – SEGUNDA TURMA – DJe 14/11/2014)

Na data  do  ajuizamento  da  ação  já  estava  em vigor  a  lei  nº 
11.960/09, de modo que os juros de mora devem ser aplicados de acordo com os índices 
oficias da caderneta de poupança, no entanto, a correção monetária deve ser reformada 
com base  em recente  entendimento  do  STJ,  para  fazer  incidir  o  IPCA,  índice  que 
melhor reflete a inflação no período. 

Ex positis,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA, 
apenas  para  modificar  o  índice  de  correção  monetária  para  fazer  incidir  o  IPCA, 
conforme recente entendimento do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participara do julgamento a Exma. Dra. Vanda Elizabeth Marinho (relatora), 
juíza  convocada  com jurisdição  limitada,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes,  Exmo  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  para  substituir  para 
composição de quórum.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.
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João Pessoa, 13 de abril de 2015 

Vanda Elizabeth Marinho
Juíza convocada/Relatora
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