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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001636-22.2011.815.0131
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
1°Apelante : INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, representado
por seu Procurador Kerubina Maria Dantas Moreira
2° Apelante : Eronildes Carolino de Abreu
Advogado : Pedro Bernardo da Silva Neto
Apelados : Os mesmos

PRELIMINARES. SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA. NATUREZA  ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

“Desse  modo,  assiste  ao  autor,  agora  e  tão  somente,  o
ajuizamento de novo pleito para requer a concessão de novo
benefício,  mas não o restabelecimento daquele, pois "não há
prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício
previdenciário"  (REsp  1397400/CE,  Rel.  Ministro  mauro
campbell marques, segunda turma, julgado em 22/5/2014, dje
28/5/2014).” 5.  Agravo  regimental  não  provido. (STJ;
EDcl-AREsp 828.797; Proc. 2015/0316704-4; PB; Segunda
Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 31/05/2016)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda de aposentadoria
por invalidez c/c pedidos subsidiários de restabelecimento de
auxílio-doença  ou  concessão  de  auxílio-acidente.  Decisão
agravada que concedeu o auxílio-acidente em antecipação de
tutela. Alegação de ausência dos requisitos do  art. 461, §3º,
do  CPC.  Verossimilhança  presente  no  caso.  Periculum  in
mora  configurado.  Verba  de  natureza  alimentícia.
Irreversibilidade  do  provimento.  Princípio  da
proporcionalidade.  Natureza  alimentar  do  benefício  que  se
sobrepõe ao interesse patrimonial da autarquia previdenciária.
Irrelevância  do  valor  do  salário  atualmente  percebido  pelo
agravado e  da natureza indenizatória do auxílio.  Fatos que
não eximem a autarquia da sua obrigação perante o segurado.
Precedentes.  Possibilidade de antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública em matéria previdenciária. Súmula nº 729
do STF.  Recurso  desprovido.  Tribunal  de  justiça  agravo de
instrumento  nº  1.162.767-9.  (TJPR;  Ag  Instr  1162767-9;
Londrina;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Clayton  de
Albuquerque Maranhão; DJPR 29/07/2014; Pág. 52) 

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO
DE  CONCESSÃO  DE  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  POSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO.
PERÍCIA MÉDICA. CONDIÇÕES PATOLÓGICAS QUE
IMPEDEM  O  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADES  QUE
EXIJAM  ESFORÇO  FÍSICO.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO.  ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E DESPROVIMENTO DOS
APELOS.

Trabalhador  braçal  de  baixa  escolaridade  e  qualificação
profissional.  Sequela  de  acidente  do  trabalho  que  impõe
incapacidade laboral absoluta ao exercício de atividade regular
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de  subsistência.  Preenchidas  as  condições  da  Lei,  é  de  ser
concedida  a  aposentadoria  por  invalidez.  Recurso  Provido.
Unânime.”  (TJ-RS  –  AC  70045373032,  Relator  Jorge
Alberto Schreiner Pestana, 24/11/2011) 

Consoante iterativa jurisprudência pátria, o termo inicial
para a concessão da aposentadoria por invalidez é o da
juntada do laudo pericial que reconhece a incapacidade
do segurado aos autos.

Em  se  tratando  de  benefício  previdenciário,
a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do
INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei nº 8.213/91,
a  partir  do  vencimento  de  cada  parcela  devida.
Os juros moratórios,  por  sua  vez,  devem  ser  os
correspondentes  aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica
de juros aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  nos  moldes  do
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 11.960/2009. 4. Os honorários advocatícios devem
ser  adequados  conforme  os  ditames  do art.  20,  §4º,  do
CPC/73 e os critérios de equidade e proporcionalidade. (TJMT;
APL  91987/2016;  Juara;  Relª  Desª  Maria  Aparecida
Ribeiro; Julg. 14/11/2016; DJMT 22/11/2016; Pág. 57) 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  rejeitar  as
preliminares e, por igual votação, negar provimento às apelações cíveis e
dar provimento parcial à Remessa Necessária.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelações  Cíveis contra  sentença  (fls.
128/130) prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos
autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Decorrente de
Acidente de Trabalho, ajuizada por Eronildes Carolino de Abreu em face
do  INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  julgou  procedentes  os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“ISTO  POSTO,  com  base  na  legislação  pertinente,  na

Jurisprudência colacionada e em tudo mais que dos autos consta,

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para o efeito de

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar

a aposentadoria por invalidez ao autor, a partir da data da perícia

judicial, com juros de mora desde a citação.

Concedo,  ainda,  a  tutela  antecipada,  a  fim  de  que  a  Autarquia

implante, no prazo de cinco dias, o benefício de aposentadoria por

invalidez,  por  entender  presentes  os  requisitos  necessários  à

concessão de tutela, quais sejam, a verossimilhança das alegações,

ante os fundamentos acima expostos, e o perigo da demora, já que

o benefício tem caráter alimentar.” 

Condeno,  ainda,  o  promovido  em  honorários  advocatícios,  os

quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais do 1° apelo (fls. 131/158), o INSS –
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  sustenta,  preliminarmente,  a
suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sob o argumento de
que, em caso de reversibilidade, o apelado não possui recursos financeiros
para restituir a quantia recebida.
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Defende ainda a prescrição do fundo de direito, uma vez
que o autor somente ajuizou a ação em 02/06/2011, depois de transcorridos
mais de cinco anos do indeferimento do processo administrativo (auxílio-
doença), em 05/01/2000.

No mérito, afirma que o autor não demonstrou o fato
constitutivo do seu direito, porquanto a perícia técnica somente atestou a
incapacidade parcial do demandante, podendo ser reabilitado para outras
atividades,  exceto  a  que exija  esforço físico.  Aduz ainda a  aplicação dos
consectários legais nos termos da Lei 11.960/09.

Pugna  pela  improcedência  da  ação  e,  não  sendo  o
entendimento, requer a suspensão da antecipação de tutela, a conversão do
benefício  em  auxílio-doença,  bem  como  aplicação  sistemática  dos  juros
moratórios e correção monetária prevista na Lei 11.960/09.

Nas razões recursais do 2° apelante, fls. 159/161, o autor
pleiteia o pagamento retroativo do benefício, a contar da data de 27/04/2010
até a efetiva implantação em 27/04/2015, respeitando o prazo quinquenal. 

Contrarrazões do autor às fls. 165/169.

Contrarrazões do Instituto de Seguridade Social às fls.
178/181.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  189/197,  opina  pela
rejeição das preliminares e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relator
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Inicialmente conheço da Remessa Necessária vez que
houve  condenação  ilíquida  do  INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro
Social, nos termos da Súmula 490 do STJ.

1  –  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DA  TUTELA
ANTECIPADA

O  INSS  sustenta,  preliminarmente,  a  suspensão  da
decisão que antecipou os efeitos da tutela, sob o argumento de que em caso
de reversibilidade o apelado não possui recursos financeiros para restituir a
quantia recebida.

Sem razão.

A jurisprudência vem se posicionando que, em casos de
natureza alimentícia, a antecipação de tutela é possível, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda de aposentadoria  por

invalidez  c/c  pedidos

subsidiários de restabelecimento de auxílio-doença  ou

concessão de auxílio-acidente. Decisão agravada que concedeu o

auxílio-acidente  em antecipação de tutela.  Alegação de ausência

dos requisitos do art. 461, §3º, do CPC. Verossimilhança presente

no  caso.  Periculum  in  mora

configurado. Verba de natureza alimentícia.  Irreversibilidade do

provimento. Princípio da proporcionalidade. Natureza alimentar

do  benefício  que  se  sobrepõe  ao  interesse  patrimonial  da

autarquia  previdenciária. Irrelevância  do  valor  do  salário

atualmente  percebido pelo  agravado e da natureza indenizatória

do auxílio.  Fatos que não eximem a autarquia da sua obrigação

perante  o  segurado.  Precedentes.

Possibilidade de antecipação de tutela contra  a  Fazenda  Pública

em  matéria  previdenciária.  Súmula  nº  729  do  STF.  Recurso
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desprovido. Tribunal de justiçaagravo de instrumento nº 1.162.767-

9. (TJPR; Ag Instr 1162767-9; Londrina; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.

Clayton de Albuquerque Maranhão; DJPR 29/07/2014; Pág. 52) 

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

II – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO 

O 1° apelante defende ainda a prescrição do fundo de
direito, vez que o autor somente ajuizou a ação em 02/06/2011, depois de
transcorridos  mais  de  cinco  anos  do  indeferimento  do  processo
administrativo (auxílio-doença) em 05/01/2000.

De igual modo sem razão.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça “o
indeferimento administrativo se deu tão somente em relação ao auxílio-doença e,
nesta ação, tal benefício é requerido apenas subsidiariamente, enquanto que o pedido
principal é a concessão da aposentadoria por invalidez.” 

O auxílio-doença é um benefício provisório que decorre
de uma transição da capacidade de trabalho, enquanto que a aposentadoria
por invalidez é um resultado da incapacidade definitiva do segurado.

Nesse sentido:

 PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO

RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA

FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  RESTABELECIMENTO  DE

BENEFÍCIO  CESSADO.  PRESCRIÇÃO.  INCIDÊNCIA.

PRECEDENTES.  REQUERIMENTO  DE  NOVO  BENEFÍCIO.

POSSIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO

INEXISTENTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
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regimental.  Princípio  da fungibilidade  recursal.  2.  A

jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, ao segurado

é  garantido  o  direito  de  requerer  novo  benefício  por

incapacidade, mas aquele cessado pela autarquia previdenciária

deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do

Decreto  nº  20.910/1932,  pois  nesses  casos  a  relação  jurídica  se

mostra  com  natureza  mais  administrativa,  devendo  ser

reconhecido que a administração negou o direito ao cessar o ato

de concessão. 3. Ressalta-se que o autor não pretendeu a concessão

de  benefício,  mas  o  restabelecimento  de  benefício  que  foi

cancelado pelo INSS em 17.3.2006, ato esse que configura o próprio

indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração

dele,  deveria  ter  ajuizado  a  ação  dentro  do  prazo  prescricional

quinquenal. 4. Desse modo, assiste ao autor, agora e tão somente,

o ajuizamento de novo pleito para requer a concessão de novo

benefício,  mas  não  o  restabelecimento  daquele,  pois  "não  há

prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício

previdenciário"  (REsp  1397400/CE,  Rel. Ministro  mauro

campbell  marques,  segunda  turma,  julgado  em  22/5/2014,  dje

28/5/2014). 5.  Agravo  regimental  não  provido. (STJ;  EDcl-

AREsp 828.797; Proc. 2015/0316704-4; PB; Segunda Turma; Rel. Min.

Herman Benjamin; DJE 31/05/2016) 

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

3 - MÉRITO

Contam  os  autos  que  Eronildes  Carolino  de  Abreu
ajuizou  a  presente  demanda  aduzindo  que  “sofreu  corte  com  foice  e  teve
amputado o dedo médio da mão direita, em consequência, perdeu a mobilidade dos
dedos indicador e polegar da referida mão; pouco tempo depois sofreu outro golpe de
foice  no  punho  da  mão  esquerda  a  qual  atrofiou  a  musculatura  e  a  mão  ficou
semiesca (CID T92), tudo em decorrência de acidente de trabalho quando brocava
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uma roça, conforme se infere da perícia médica (inclusa), por conseguinte, não tem
condições nenhuma de exercer qualquer atividade laboral, notadamente a que antes
exercia de rurícola que garantia a sua subsistência e de sua família (...)” 

Afirmou  que  se  submeteu  a  várias  perícias  médicas
junto  ao  promovido,  sendo-lhe  concedido  o  benefício  auxílio-doença  no
período de 31 de julho de 1997 até 30 de abril de 1999, data em que este foi
cessado. Havendo o agravamento das lesões no ano 2000, requereu outro
benefício e teve negado.

Sustentou ainda que diante da debilidade e negativa do
auxílio-doença,  ajuizou em 2007 ação de concessão de aposentadoria por
invalidez,  vindo  o  processo  ser  extinto  sem  julgamento  do  mérito  por
incompetência absoluta da Justiça Federal. 

Desse  modo,  pleiteou  na  Justiça  Comum  Estadual
antecipação  de  tutela  para  concessão  do  benefício  e,  no  mérito,  sua
conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

O autor/2°apelante exercia atividade rural de agricultor
(fls.  11,  43,  47,49)  em  regime  de  economia  familiar  (fl.  41)  antes  do
requerimento  administrativo  e,  sofreu  acidente  de  trabalho,  quando
manipulava  uma  foice,  causando  amputação  de  um  dos  dedos  mais
atrofiamento de ambas as mãos. 

Assim, restou comprovado o nexo de causalidade entre
a lesão sofrida e a atividade exercida pelo recorrido. 

Conforme consta do laudo de perícia médica judicial fls.
107/108 “o mesmo encontra-se impossibilitado para o trabalho na agricultura.” 
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Concluiu  que  a  incapacidade  é  irreversível  para
trabalhos  forçados,  evidenciado  pela  lesão  tendinosa  em  punho  com
amputação do 3° quirodáctilo. 

O Magistrado de base,  dentro da  liberdade que lhe é
conferida pelo ordenamento jurídico,  valorou as provas colacionadas aos
autos,  convencendo-se pela incapacidade definitiva do requerente para o
labor que habitualmente realizava, julgando procedente o pleito autoral. 

Tenho, pois, não merecer reforma o decisum de base.

Ora, considerando que o autor após os acidentes perdeu
de forma irreversível a função de preensão (garra), entendo encontrar-se ele
incapacitado para o trabalho que habitualmente realizava na agricultura.

Mister  destacar,  ainda,  tratar-se  de  pessoa  de  pouca
instrução, a laborar no meio rural de forma “braçal” desde 1996, restando
patente  a  sua  dificuldade  de  reinserção  no  mercado  empregatício,
encontrando-se,  de  fato,  o  segurado,  em  estado  de  incapacidade  para  o
exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. 

Assim,  perfeitamente  cabível  a  aposentadoria  por
invalidez, como bem entendeu o magistrado primevo. 

Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria sobre
o assunto:  

“APELAÇÃO  /  REEXAME  NECESSÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO.

INSS.  Ação em que o autor pleiteia restabelecimento de auxílio

acidente cujo  pagamento foi  suspenso pelo  INSS,  em decisão

administrativa e posterior conversão em aposentadoria. Perda da

mão  direita.  Sentença  de  procedência. Laudo  pericial  que

constatou  a  incapacidade  laborativa  do  autor.  Nexo  de
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causalidade evidente.  Presença dos requisitos necessários para

concessão do benefício.  Termo inicial. Data  do evento danoso.

Verba honorária fixada no percentual adequado, em conformidade

com  o  §  4º,  art.  20,  do  CPC.  Incidência  de  juros  de  mora.  O

percentual  de  0,5%  ao  mês,  previsto  na  Lei  9494/97  deve  ser

aplicado  até  a  data  da  vigência  da  Lei  11960/09  quando  então

deverá incidir o percentual correspondente aos juros aplicados às

cadernetas de poupança. Aplicação da súmula 76, do TJRJ no que

se  refere  à  taxa  judiciária.  Recurso  a  que  se  dá  parcial

provimento.”  (TJ-RJ  -  REEX:  00001355920038190080  RJ  0000135-

59.2003.8.19.0080,  Relator:  DES.  JOSE  ROBERTO  PORTUGAL

COMPASSO, Data de Julgamento:  20/02/2014,  NONA CAMARA

CIVEL, Data de Publicação: 11/04/2014 17:51). 

“AÇÃO  ACIDENTÁRIA.  TRABALHADORA  BRAÇAL.

IMPOSSIBILIDADE  DE  EXERCER  SUAS  ATIVIDADES.

APONSENTADORIA POR INVALIDEZ. Trabalhador braçal de

baixa  escolaridade  e  qualificação  profissional.  Sequela  de

acidente do trabalho que impõe incapacidade laboral absoluta ao

exercício  de  atividade  regular  de  subsistência.  Preenchidas  as

condições  da  Lei,  é  de  ser  concedida  a  aposentadoria  por

invalidez. Recurso Provido. Unânime.” (TJ-RS – AC 70045373032,

Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, 24/11/2011) 

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONVERSÃO

DE  AUXÍLIO  DOENÇA  ACIDENTÁRIO  EM

APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  CONCESSÃO  DO

BENEFÍCIO. INCAPACIDADE LABORATIVA CONFIRMADA

POR ESPECIALISTA EM LAUDO PERICIAL.  NEGATIVA DE

SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS.  -  A  aposentadoria  por

invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 é concedida aos

trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados

incapacitados  para  exercer  suas  atividades  ou  outro  tipo  de
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serviço  que  lhes  garanta  o  sustento.  "A  norma  previdenciária

referente  à  aposentadoria  por  invalidez  deve  ser  interpretada

com cautela. Há que se analisar com certo cuidado a situação do

segurado na hora da decisão de aposentá-lo ou não por invalidez.

Em primeiro lugar a Lei utiliza a expressão “atividade que lhe

garanta  a  subsistência”;.  Isso  quer  dizer  que  outros  fatores

devem ser analisados além da mera sequela incapacitante. Assim

devem ser tidos em conta a idade, a escolaridade, o meio social, a

capacidade  profissionalizante  etc."  -  (TJSC;  AC  2009.057116-6;

Camboriú; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 18/01/2011; DJSC

16/03/2011; Pág. 374). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo

Nº  00005902020108150911,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE

RICARDO PORTO , j. Em 25-09-2015) 

Diante  do  exposto,  verificando  que  os  elementos
permissivos para a concessão da aposentadoria se encontraram presentes no
caso  posto,  entendo  que  o  promovente  faz  jus  a  aposentadoria  por
invalidez,  uma  vez  demonstrada  a  incapacidade  para  o  trabalho  e
impossibilidade  de  reabilitação  para  o  exercício  de  atividade  que  lhe
garanta o sustento. 

No  mais,  o  termo  inicial  para  o  recebimento  da
aposentadoria deve ser a partir da realização da perícia, porquanto a sua
concessão  dependia  de vários  elementos  que anteriormente não estavam
presentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REEXAME  NECESSÁRIO.  CONCESSÃO

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM  PEDIDO

SUCESSIVO  DE  AUXÍLIO  DOENÇA  PELO  JUÍZO  A  QUO.

LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE TOTAL E

DEFINITIVA DO AUTOR PARA ATIVIDADES BRAÇAIS E SUA
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IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.

42,  DA LEI  Nº  8.213/91,  QUE DEVE SER INTERPRETADO EM

CONJUNTO  COM  OS  ASPECTOS  SOCIOECONÔMICOS,

PROFISSIONAIS  E  CULTURAIS  DA  PARTE.

MARCO INICIAL PARA  A  IMPLANTAÇÃO

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  DATA DA JUNTADA

DO LAUDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO

EM  CONFORMIDADE  COM  A  LEI  DE  REGÊNCIA  E  OS

PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. ARBITRAMENTO EM VALOR

ADEQUADO  E  OBEDIENTE  AO ART.  20,  §4º,  DO  CPC/73.

RECURSO  VOLUNTÁRIO  PARCIALMENTE  PROVIDO.

SENTENÇA  RETIFICADA  PARCIALMENTE. 1. “A  concessão

da aposentadoria por  invalidez  deve  considerar,  além  dos

elementos  previstos  no art.  42 da Lei  n.  8.213/91,  os  aspectos

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que

o  laudo  pericial  apenas  tenha  concluído  pela  sua  incapacidade

parcial  para  o  trabalho.  Precedentes  das  Turmas  da  Primeira  e

Terceira Seção. Incidência da Súmula nº 83/STJ Agravo regimental

improvido”.  (STJ-2ª  T.  AgRg  no  AREsp  384.337/SP,  Rel.  Min.

Humberto  Martins,  j.  01/10/2013,  DJe  09/10/2013)  2.  Consoante

iterativa jurisprudência  pátria,  o termo inicial para  a  concessão

da aposentadoria por invalidez é o da juntada do laudo pericial

que reconhece a incapacidade do segurado aos autos. 3.  Em se

tratando de benefício previdenciário,  a  correção monetária  deve

ser  calculada  segundo  a  variação  do  INPC,  por  força  do  que

dispõe o art.  41-A, da Lei nº 8.213/91, a partir do vencimento de

cada parcela devida. Os juros moratórios, por sua vez, devem ser

os correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica de

juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F,

da  Lei  nº  9.494/97,  com  as  alterações  introduzidas  pela  Lei  nº

11.960/2009. 4. Os honorários advocatícios devem ser adequados

conforme os ditames do art.  20,  §4º,  do CPC/73 e os critérios de
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equidade e proporcionalidade.(TJMT; APL 91987/2016; Juara; Relª

Desª  Maria  Aparecida  Ribeiro;  Julg.  14/11/2016;  DJMT  22/11/2016;

Pág. 57) 

Por  fim,  quanto  aos  juros  e  correção  monetária, “0
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP  repetitivo  nº  1205946,
definiu que sobre as parcelas atrasadas nos casos de condenações impostas ao INSS
decorrente de concessão ou de revisão de benefício previdenciário, incide correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/09 que, em 29/06/2009, alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Não há, pois,
efeito retroativo da Lei nº 11.960/09, válida a partir da sua vigência.” (TJMG; RN
1.0720.11.002757-3/001;  Rel.  Des.  José Flávio de Almeida; Julg.  16/11/2016;
DJEMG 23/11/2016) 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REEXAME  NECESSÁRIO.  CONCESSÃO

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM  PEDIDO

SUCESSIVO  DE  AUXÍLIO  DOENÇA  PELO  JUÍZO  A  QUO.

LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE TOTAL E

DEFINITIVA DO AUTOR PARA ATIVIDADES BRAÇAIS E SUA

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART.

42,  DA LEI  Nº  8.213/91,  QUE DEVE SER INTERPRETADO EM

CONJUNTO  COM  OS  ASPECTOS  SOCIOECONÔMICOS,

PROFISSIONAIS  E  CULTURAIS  DA PARTE.  MARCO INICIAL

PARA  A  IMPLANTAÇÃO  DA  APOSENTADORIA  POR

INVALIDEZ.  DATA  DA  JUNTADA  DO  LAUDO.  JUROS  E

CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE

COM  A  LEI  DE  REGÊNCIA  E  OS  PRECEDENTES

JURISPRUDENCIAIS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.

ADEQUAÇÃO.  ARBITRAMENTO  EM  VALOR  ADEQUADO  E

OBEDIENTE  AOART.  20,  §4º,  DO  CPC/73.  RECURSO

VOLUNTÁRIO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  SENTENÇA
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RETIFICADA  PARCIALMENTE. 1.  “A concessão

da aposentadoria por invalidez deve  considerar,  além  dos

elementos  previstos  no art.  42 da Lei  n.  8.213/91,  os  aspectos

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que

o  laudo  pericial  apenas  tenha  concluído  pela  sua  incapacidade

parcial  para  o  trabalho.  Precedentes  das  Turmas  da  Primeira  e

Terceira Seção. Incidência da Súmula nº 83/STJ Agravo regimental

improvido”.  (STJ-2ª  T.  AgRg  no  AREsp  384.337/SP,  Rel.  Min.

Humberto  Martins,  j.  01/10/2013,  DJe  09/10/2013)  2.  Consoante

iterativa  jurisprudência  pátria,  o  termo inicial  para  a  concessão

da aposentadoria por  invalidez é  o  da juntada  do  laudo pericial

que reconhece  a  incapacidade do segurado aos  autos.  3.  Em se

tratando de benefício previdenciário, a correção monetária deve

ser  calculada  segundo  a  variação  do  INPC,  por  força  do  que

dispõe o art. 41-A, da Lei nº 8.213/91, a partir do vencimento de

cada parcela devida. Os juros moratórios, por sua vez, devem ser

os correspondentes aos índices oficiais  de remuneração básica

de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos moldes do art.

1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº

11.960/2009.  4. Os honorários advocatícios devem ser adequados

conforme os ditames do art.  20,  §4º,  do CPC/73 e os critérios de

equidade e proporcionalidade. (TJMT; APL 91987/2016; Juara; Relª

Desª  Maria  Aparecida  Ribeiro;  Julg.  14/11/2016;  DJMT  22/11/2016;

Pág. 57) 

Com  essas  considerações,  REJEITO  AS
PRELIMINARES,  no  mérito, NEGO  PROVIMENTO  AOS  APELOS  E
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA  NECESSÁRIA  para
determinar  que  sobre  a  condenação  imposta  à  autarquia  previdenciária
incida correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela
devida e juros moratórios  de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/09 que, passará a corresponder aos índices oficiais de remuneração
básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F,
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da Lei nº 9.494/97.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  13  de
dezembro  de  2016  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
(relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio
da Cruz. 

Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Câmpelo,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 15 de dezembro
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                R E L A T O R A
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