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APELAÇÃO  CÍVEL  –  PRELIMINAR  ARGUIDA  PELO
APELADO  EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES  –
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  –
IMPROCEDÊNCIA  –  REJEIÇÃO.  MÉRITO  –  AÇÃO  DE
REVISÃO  E  COBRANÇA  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DECORRENTE DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
POR ACIDENTE DO TRABALHO – IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  EXORDIAL  –  IRRESIGNAÇÃO  –  RMI  DOS
BENEFÍCIOS  CALCULADA  DE  ACORDO  COM  AS
NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS – DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

-  Havendo  suficiente  impugnação  aos  fundamentos  da
sentença  recorrida,  não  há  que  se  falar  em  violação  ao
princípio da dialeticidade. 

- A carta de concessão/memória de cálculo acostada à fl. 21
(aliada ao documento de fl. 88 – demonstrativo dos períodos
de contribuição) demonstra que a renda mensal inicial  do
auxílio-doença concedido ao autor/apelante foi definida em
estrita  observância  as  Leis  8.213/1991  e  9.876/1999,  ou
seja,  calculou-se  a  média  aritmética  simples  dos maiores
salários-de-contribuição, relativos a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo, este contado a partir de julho
de 1994, resultando no salário de benefício de R$ 414,36
(quatrocentos  e  quatorze  reais  e  trinta  e  seis  centavos)
sobre o qual incidiu o coeficiente de 91%.

- Da mesma maneira, a memória de cálculo acostada à fl.
92 e o histórico de crédito de fl. 93 demonstram que o valor
percebido pelo autor/apelante a título de aposentadoria por
invalidez  equivale  a  100%  do  salário  de  benefício,
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consoante determina a legislação de regência.

- Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  José  Muribeca  da
Costa contra  a  sentença  proferida  na  Ação  de  Revisão  e  Cobrança  de
Benefício  Previdenciário,  proposta pelo  recorrente  contra o INSS – Instituto
Nacional  do  Seguro  Social,  na  qual  o  MM.  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  da
Comarca de Bayeux, julgou  “improcedente o pedido de revisão de benefício
previdenciário, deixando de condenar o autor em custas e honorários, face sua
pobreza”. 

Nas  razões  do  presente  apelo  (fls.  122/124),  o  autor/apelante
alegou que a renda mensal  de sua aposentadoria por invalidez (oriunda da
conversão de auxílio-doença) foi  erroneamente calculada, eis que fixada em
80% sobre o salário de contribuição, quando o correto seria a percepção de
100% (cem por cento) do referido salário.

Asseverou  que,  segundo  a  jurisprudência  do  STJ,  todos  os
segurados que,  até  abril  de  1995,  entraram em gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, e cujo valor do benefício ficou abaixo de 100% do
salário de benefício possuem direito à revisão.

Pugnou pelo provimento do recurso e consequente procedência
do pedido exordial.

O  apelado  (INSS)  apresentou  contrarrazões  (fls.  130/133),
aduzindo,  preliminarmente,  o  não conhecimento do recurso por  violação ao
princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

No  parecer  de  fls.  147/149,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou  pela  rejeição  da  preliminar  suscitada  pelo  apelado,  abstendo-se  de
pronunciamento meritório, por não vislumbrar interesse público na lide.

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015), o presente julgamento deverá ser, no que for cabível, norteado
pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), levando em conta,
inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,  conforme
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orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado
Administrativo  nº  2,  proclamado  em  sessão  plenária  realizada  em 02  de
março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo:

- Preliminarmente:

Nas suas contrarrazões, o apelado requereu, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal  arguição,  contudo,  não merece guarida,  pois,  da  leitura da
peça  recursal  depreende-se  que  houve  suficiente  impugnação  aos
fundamentos da sentença recorrida, não havendo que se falar em violação ao
princípio da dialeticidade. 

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida pelo apelado.

- Do Mérito

Cinge-se,  a  controvérsia,  em  torno  do  cálculo  da  RMI  (renda
mensal  inicial)  do  auxílio-doença  acidentário  (e  aposentadoria  por  invalidez
resultante de sua conversão).

O autor/apelante alega que a renda mensal de sua aposentadoria
por  invalidez  (oriunda  da  conversão  de  auxílio-doença)  foi  erroneamente
calculada, eis que fixada em 80% sobre o salário de contribuição, quando o
correto  seria  a  percepção  de  100%  (cem  por  cento)  do  referido  salário.
Asseverou, ainda, que segundo a jurisprudência do STJ, todos os segurados
que, até abril de 1995, entraram em gozo dos benefícios supracitados, e cujo
valor percebido ficou abaixo de 100% do salário de benefício possuem direito à
revisão.

De  início,  cumpre  ressaltar  que,  de  acordo  com o  documento
acostado à fl. 86, o autor/apelante é titular do benefício de aposentadoria por
invalidez,  concedido  em  30/06/2006,  o  qual  é  resultante  da  conversão  do
benefício  anterior  de  auxílio-doença  por  acidente  do  trabalho,  cuja  DIB  é
20/01/2003.

Acerca  do  tema  ora  em  debate,  assim  preceitua  a  Lei  nº
8.213/1991.
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Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende
as  seguintes  prestações,  devidas  inclusive  em  razão  de
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em
benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
(omissis)
e) auxílio-doença;
(omissis)

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
(omissis)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do
inciso  I  do  art.  18,  na  média  aritmética  simples  dos
maiores  salários-de-contribuição  correspondentes  a
oitenta  por  cento  de  todo  o  período  contributivo.
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de
um salário  mínimo, nem superior  ao do limite máximo do
salário-de-contribuição na data de início do benefício. 

Art.  61.  O  auxílio-doença,  inclusive  o  decorrente  de
acidente  do  trabalho,  consistirá  numa  renda  mensal
correspondente  a  91%  (noventa  e  um  por  cento)  do
salário-de-benefício,  observado  o  disposto  na  Seção  III,
especialmente no art. 33 desta Lei.

Art.  44.  A  aposentadoria  por  invalidez,  inclusive  a
decorrente  de  acidente  do  trabalho,  consistirá  numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento)
do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III,
especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei
nº 9.032, de 1995)

Ainda determina o art. 3º, caput, da Lei nº 9.876/1999:

Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência Social até o
dia anterior à data de publicação desta Lei,  que vier a
cumprir  as  condições  exigidas  para  a  concessão  dos
benefícios  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  no
cálculo  do  salário-de-benefício  será  considerada  a
média  aritmética  simples  dos  maiores  salários-de-
contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por
cento de todo o período contributivo decorrido desde a
competência  julho  de  1994,  observado  o  disposto

nos incisos  I  e  II  do     caput     do  art.  29  da  Lei  n  o     8.213,  de  
1991, com a redação dada por esta Lei.

Dos dispositivos legais acima transcritos, extraem-se as seguintes
regras para cálculo dos benefícios discutidos no vertente caso:
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1. Salário de benefício =  média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição,  relativos  a  80%  de  todo  o  período  contributivo,
contado a partir de julho de 1994.

2. RMI do auxílio-doença = 91% do salário de benefício.
3.  RMI  da  aposentadoria  por  invalidez  =  100%  do  salário  de

benefício.

In casu, a carta de concessão/memória de cálculo acostada à fl.
21  (aliada  ao  documento  de  fl.  88  –  demonstrativo  dos  períodos  de
contribuição)  demonstra  que  a  renda  mensal  inicial  do  auxílio-doença
concedido  ao  autor/apelante  foi  definida  em  estrita  observância  as  Leis
8.213/1991 e 9.876/1999, ou seja, calculou-se a média aritmética simples dos
maiores salários-de-contribuição, relativos a 80% (oitenta por cento) de todo o
período contributivo,  este  contado a  partir  de  julho  de  1994,  resultando no
salário de benefício de R$ 414,36 (quatrocentos e quatorze reais e trinta e seis
centavos) sobre o qual incidiu o coeficiente de 91%.

Da mesma maneira, a memória de cálculo acostada à fl. 92 e o
histórico  de  crédito  de  fl.  93  demonstram  que  o  valor  percebido  pelo
autor/apelante  a  título  de  aposentadoria  por  invalidez  equivale  a  100%  do
salário de benefício, consoante determina a legislação de regência.

Sobre o tema, confira-se pronunciamento do STJ, proferido sob a
sistemática dos recursos repetitivos:

PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  DECORRENTE  DE
TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA
RMI. ART. 29, II E § 5º, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA
LEI  9.876/99.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  NA
APURAÇÃO  DO  VALOR  INICIAL  DOS  BENEFÍCIOS.
EXIGÊNCIA  DE  SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO
INTERCALADOS  COM  PERÍODOS  DE  AFASTAMENTO
POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do
Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a
legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos
benefícios  de  aposentadoria  por  invalidez  oriundos  de
auxílio-doença.
2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da
Lei  8.213/91,  o  cômputo  dos  salários-de-benefício  como
salários-de-contribuição   somente  será  admissível  se,  no
período  básico  de  cálculo  -  PBC,  houver  afastamento
intercalado  com  atividade  laborativa,  em  que  há
recolhimento da contribuição previdenciária.
3.  A  aposentadoria  por  invalidez  decorrente  da
conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado
ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art.
36,  § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda
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mensal  inicial  -  RMI  da  aposentadoria  por  invalidez
oriunda  de  transformação  de  auxílio-doença  será  de
cem  por  cento  do  salário-de-benefício  que  serviu  de
base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-
doença, reajustado pelos mesmos índices de correção
dos benefícios em geral.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC.
(STJ; REsp 1410433/MG; Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima;  Primeira  Seção;  Julgamento  11/12/2013;  DJe
18/12/2013)

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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