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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  RESTABELECIMENTO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  AUXÍLIO-DOENÇA  C/C
CONVERSÃO  EM  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.
TRABALHADORA  RURAL.  AGRICULTURA
DE SUBSISTÊNCIA. AMPUTAÇÃO DE TODOS
OS  DEDOS  DA  MÃO  DIREITA.  PERDA  DA
FUNÇÃO  DE  PREENSÃO.  INCAPACIDADE
PERMANENTE  PARA  O  EXERCÍCIO  DO
TRABALHO  DE  AGRICULTOR.  NEXO  DE
CAUSALIDADE  COMPROVADO.
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO
ART.  59,  DA  LEI  Nº  8.213/91.  AUXÍLIO-
DOENÇA  DEVIDO  COM  CONVERSÃO  EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  IPCA.  ÍNDICE
QUE  MELHOR  REFLETE  A INFLAÇÃO  DO
PERÍODO.  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.  JUROS  MORATÓRIOS
NO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA
APENAS  SOBRE  AS  PRESTAÇÕES  QUE  SE
VENCERAM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
Nº  11.960/2009.  DESPROVIMENTO  DO
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RECURSO  APELATÓRIO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO REEXAME OBRIGATÓRIO. 

-  Segundo o disposto no artigo  art. 496, I, do novo
CPC e  no  enunciado  da  Súmula  490  do  STJ,  a
sentença ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública,
suas autarquias e fundações de direito público,  está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

-  Para a  concessão do benefício de auxílio doença-
acidentário,  é  necessário  a  demonstração  do  nexo
etiológico entre  o alegado acidente do trabalho e  a
atividade laboral exercida pelo segurado, bem como a
comprovação  de  que  o  obreiro  encontra-se
incapacitado  para  o  seu  mister  habitual,  conforme
prevê o artigo 59,  caput, da Lei n. 8.213/91, com a
redação dada pela Lei n. 9.528/97.

- O conjunto probatório coligido aos autos evidencia
que a  segurada exercia atividade rural de agricultora
em  regime  de  economia  familiar  antes  do
requerimento  administrativo,  tendo  sofrido  acidente
de  trabalho  quando  manipulava  uma  máquina
forrageira, causando amputações dos 5 dedos da mão
direita.

-  Considerando  a  perda  irreversível  da  função  de
preensão (garra) do membro superior direito e diante
da  circunstância  de  tratar-se  de  pessoa  de  pouca
instrução, a laborar de forma “braçal” no meio rural
desde 1991, clarividente sua dificuldade de reinserção
no mercado empregatício, encontrando-se, de fato, a
autora, em estado de incapacidade para o exercício de
trabalho  que  lhe  garanta  a  subsistência.  Assim,
perfeitamente cabível a restabelecimento do auxílio-
doença  e  sua  conversão  em  aposentadoria  por
invalidez, como bem entendeu o magistrado de base.

− Tratando-se  de  concessão  de  benefício
previdenciário, a correção monetária deverá obedecer
à variação do INPC, de acordo com art. 31 da Lei nº
10.741, de 2003, combinado com o art. 41-A da Lei
nº  8.213,  de  1991,  acrescentado  pela  Medida
Provisória nº 316, de 11-08-2006, convertida na Lei
nº 11.430, de 26-12-2006, o qual, aplicado, deve ser
convertido, à data do cálculo em UFIR e, após sua
extinção,  o  IPCA-E,  por  ser  o  índice  que  melhor
reflete a inflação acumulada do período.

− Como a condenação imposta à Fazenda não é
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de natureza tributária, os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação da Lei nº 11.960/09, no período subsequente
a entrada em vigor da referida norma. Já no período
anterior,  tal  acessório  deve  seguir  o  disposto  na
Súmula nº 204 do STJ, que estabeleceu o percentual
de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação,
como bem entendeu a magistrada de base, 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao apelo e dar provimento parcial ao reexame, nos termos
do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária,  reconhecida de ofício, e de
Apelação Cível (fls. 148/153) interposta pelo INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social,  desafiando sentença (fls. 144/147) prolatada pelo Juízo da 2º
Vara da Comarca de Monteiro, nos autos da  Ação Ordinária de Concessão
de  Benefício  Previdenciário  Auxílio  Doença  c/c  Conversão  em
Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho proposta
por Edvânia Martins da Silva Araújo.

Inicialmente a ação foi proposta perante da Justiça Federal, que,
a  posteriori, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito,
remetendo os autos à Justiça Comu m.

Na peça de ingresso, aduziu a promovente que exercia atividade
rural,  porém  foi  acometido  de  acidente  de  trabalho  do  qual  resultou  na
amputação dos dedos da mão direita, o que lhe incapacitou para desenvolver
seu labor.

Seguindo relato, sustenta que foi-lhe concedido auxílio-doença
em 01/10/2008, todavia foi surpreendida com a cassação de seu benefício em
01/12/2008, após reavaliação médica singela realizada por médico do INSS.

Aduz, entretanto, que as condições que a incapacitaram para o
trabalho  ainda  permanecem,  pugnando  pelo  restabelecimento  do  auxílio-
doença,  pagando-se  o  seu  retroativo,  ou  a  concessão  da  aposentadoria  por
invalidez.

Juntou procuração e documentos (fls. 10/31).

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação (fls.
49/58), aduzindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição das
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da
ação. No mérito alega, em suma, que o autor não está incapacitado de forma
permanente  para  exercer  atividade  que  lhe  garanta  sua  subsistência,
apresentando apenas sequelas que diminuem sua capacidade laboral, pelo que
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lhe foi concedido auxílio-acidente, não fazendo jus a autora à auxílio-doença
ou aposentadoria.

Impugnação à contestação (fls. 71/73).

Requereu a autora o aproveitamento de  perícia  realizada nos
autos do processo nº 0505517-70.2009.4.05.8201, o qual tramitou na 11ª Vara
Federal.

Laudo pericial  juntado às fls. 139/143.

Decidindo a querela (fls. 144/147),  o magistrado de primeiro
grau julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“  Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO  para  condenar  o  instituto  promovido  a
conceder  o  benefício  de  auxílio-doença  à
promovente,  desde  a  data  da  cessação  indevida
(01/12/2008),  bem  como  para  convertê-lo  em
aposentadoria  por  invalidez,  a  partir  da  data  da
realização  da  prova  pericial  (05/11/2009),  com  o
acréscimo de correção monetária e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor
da Lei nº 11.960/09, quando haverá a incidência uma
única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.”

Inconformando,  o  demandado  interpôs  Recurso  de  Apelação
(fls.  148/153),  alegando  a  impossibilidade  de  restabelecimento  de  auxílio-
doença, uma vez não se encontrar a autora totalmente incapaz ao exercício de
suas atividades laborais, apresentando apenas redução de sua capacidade de
trabalho.

Aduz  que  consoante  laudo  produzido  na  Justiça  Federal  e
utilizado como prova emprestada, a autora possui uma limitação leve, não se
indicando sequer o afastamento do trabalho, sendo incoerente que uma pessoa
de 37 (trinta e sete) anos seja aposentada por perder os dedos de uma única
mão.

Por  fim,  alega  que  caso  seja  reconhecida  a  procedência  do
pedido,  seja  a  data  do  início do  benefício  fixado na data  da intimação da
sentença, vez que até o cumprimento da tutela antecipada a parte autora vina
recebendo auxílio-acidente, benefício este inacumulável com auxílio-doença. 

Contrarrazões recursais apresentadas (fls. 156/162).

A  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo  prosseguimento  do
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recurso sem manifestação de mérito,  “porquanto ausente interesse público
que torne necessária a intervenção Ministerial”  - fls. 185.

É o relatório.

VOTO.

Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o  reexame
necessário da controvérsia, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos
do art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil (art. 496, I, do Novo CPC)
e enunciado da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido o
decreto  judicial  proferido  contra  o  Estado  da  Paraíba,  e  não  exprimir
condenação em quantia certa e determinada.

Conheço, também, da impugnação apelativa, posto que obedece
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).

Considerando  o  entrelaçamento  da  insurgência  recursal
proceder-se-á, em conjunto, ao exame do Recurso Apelatório e da Remessa
Oficial.

Pois bem.

Pretende  o  promovido,  ora  recorrente,  através  desta
irresignação  apelatória,  a  reforma  da  sentença  vergastada,  sustentando  a
impossibilidade de restabelecimento de auxílio-doença da autora, uma vez não
se encontrar esta totalmente incapaz ao exercício de suas atividades laborais,
apresentando apenas redução de sua capacidade de trabalho.

Aduz  que  consoante  laudo  produzido  na  Justiça  Federal  e
utilizado como prova emprestada, a autora possui uma limitação leve, não se
indicando sequer o afastamento do trabalho, sendo incoerente que uma pessoa
de 37 (trinta e sete) anos seja aposentada por perder os dedos de uma única
mão.

Por  fim,  alega  que  caso  seja  reconhecida  a  procedência  do
pedido,  seja  a  data  do  início do  benefício  fixado na data  da intimação da
sentença, vez que até o cumprimento da tutela antecipada a parte autora vina
recebendo auxílio-acidente, benefício este inacumulável com auxílio-doença. 

 
Para a concessão do benefício de auxílio doença-acidentário, é

necessário  a  demonstração do nexo etiológico entre  o alegado acidente do
trabalho  e  a  atividade  laboral  exercida  pelo  segurado,  bem  como  a
comprovação  de  que  o  obreiro  encontra-se  incapacitado  para  o  seu  mister
habitual, conforme prevê o artigo 59, caput, da Lei n. 8.213/91, com a redação
dada pela Lei n. 9.528/97, in verbis:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado
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que,  havendo  cumprido,  quando  for  o  caso,  o
período  de  carência  exigido  nesta  Lei,  ficar
incapacitado  para  o  seu  trabalho  ou  para  a  sua
atividade  habitual  por  mais  de  15  (quinze)  dias
consecutivos".

Por  conseguinte,  a  concessão  de  benefício  acidentário
pressupõe, invariavelmente, que o postulante demonstre não só a lesão que o
acometeu,  mas também a relação de nexo de causalidade entre  aquela e  a
ocorrência de acidente de trabalho.

Sobre o nexo causal, é bom lembrar que se trata do "vínculo
fático que liga o efeito  (incapacidade para o trabalho ou morte) à causa
(acidente  de  trabalho  ou  doença  ocupacional).  Decorre  de  uma  análise
técnica, a ser realizada, obrigatoriamente, por médico perito ou junta médica
formada por  peritos  nesta matéria"  (CASTRO, Carlos  Alberto  Pereira  de;
LAZZARI,  João  Batista.Manual  de  Direito  Previdenciário.  11ª.  ed.
Florianópolis: Conceito, 2009, p. 545-546).

Depreende-se dos autos que a apelada exercia atividade rural de
agricultora  em  regime  de  economia  familiar  antes  do  requerimento
administrativo (fls. 15/18) e, no dia 01/10/2008, sofreu acidente de trabalho,
quando  manipulava  uma  máquina  forrageira,  causando  amputações  dos  5
dedos da mão direita.

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 ocorrida
em  05  de  novembro  de  2009,  “a  autora  encontra-se  incapacitada
definitivamente para o trabalho que  exercia,  ou similar  de acordo com a
capacitação e meio social em que vive.” - fls. 28.

Ressaltou,  ainda,  o  perito  que  a  incapacidade  decorreu  de
evento traumático, não havendo pré-existência, e, ainda, que a incapacidade é
irreversível, evidenciado pela perda funcional da mão direita – fls. 29.

Concluiu,  por  fim,  que  a  “autora  encontra-se  incapacitada
para exercer as atividades de agricultora.” - fls. 30.

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 da requerente para o labor que
habitualmente realizava, julgando procedente o pleito autoral.

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

Ora, considerando que a autora, após a amputação dos cinco
dedos da  mão direita,  perdeu,  de forma irreversível,  a  função de  preensão
(garra),  entendo  encontrar-se  ela  incapacitada  para  o  trabalho  que
habitualmente realizava na agricultura.
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Mister destacar, ainda, tratar-se de pessoa de pouca instrução, a
laborar no meio rural de forma “braçal” desde 1991, restando patente a sua
dificuldade de reinserção no mercado empregatício, encontrando-se, de fato, a
segurada,  em estado de  incapacidade  para  o exercício  de  trabalho que  lhe
garanta a subsistência.

Assim,  perfeitamente  cabível  o  restabelecimento  do  auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, como bem entendeu o
magistrado de base.

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
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)  (Grifo
Nosso).

“AÇÃO  ACIDENTÁRIA.  TRABALHADORA
BRAÇAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SUAS
ATIVIDADES.  APONDENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  Trabalhador  braçal  de  baixa
escolaridade e qualificação profissional. Seqüela de
acidente  do  trabalho  que  impõe  incapacidade
laboral absoluta ao exercício de atividade regular de
subsistência. Preenchidas as condições da Lei, é de
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ser  concedida  a  aposentadoria  por  invalidez.
Recurso Provido. Unânime.” 
(TJ-RS  –  AC 70045373032,  Relator  Jorge  Alberto
Schreiner Pestana, 24/11/2011) (Grifo nosso).

E, também, desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE  BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.  AMPUTAÇÃO  DA
FALANGE  DISTAL DO  TERCEIRO  DEDO  DA
MÃO  DIREITA.  PERDA  PARCIAL  E
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA
(OPERADOR  DE  MÁQUINAS). PERÍCIA
REALIZADA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ENFÁTICO.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DO
AUXÍLIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, DA LEI
Nº  8.2013/91.  MINORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS.
DESNECESSIDADE.  PAGAMENTO  DE  CUSTAS
PELO  INSS.  CABIMENTO.  DESPROVIMENTO
DOS  RECURSOS.  -  "Art.  86,  Lei  nº  8.213/91.  O
auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes  de  acidente  de  qualquer  natureza,
resultarem  sequelas  que  impliquem  redução  da
capacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente
exercia". -  Analisando  detidamente  os  autos,
principalmente  o  laudo  pericial  de  fls.  123/124,
observa-se que o apelante se enquadra perfeitamente
no  caso  previsto  para  recebimento  de  auxílio-
acidente,  uma vez que,  após consolidada as lesões
decorrentes  do  acidente,  resultaram  sequelas  que
implicaram  na  redução  da  capacidade  para  o
trabalho  que  habitualmente  exercia.  -  Restou
cabalmente  demonstrado  nos  autos  a  redução  da
capacidade do segurado para o trabalho e o nexo
causal  entre esta redução laborativa e  a  atividade
desempenhada  pelo  mesmo,  o  que  ocasiona  no
recebimento do benefício de auxílio-acidente.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000828120168150000,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
17-03-2016) (Grifo nosso).

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
CONVERSÃO  DE  AUXÍLIO  DOENÇA
ACIDENTÁRIO  EM  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
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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  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  seqüela
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)
(Grifo Nosso).

Diante do exposto, verificando-se que os elementos permissivos
para a concessão da aposentadoria se encontraram presentes no caso posto,
entendo que  a  promovente  faz  jus  à  conversão  do auxílio-doença  para  tal
benefício,  uma  vez  demonstrada  a  incapacidade  para  o  trabalho  e
impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta o
sustento, como bem decidiu o Juiz de base.

No mais, concebo que o termo inicial para o restabelecimento
do auxílio-doença deve ser a data da cessação do referido benefício, respeitada
a prescrição quinquenal e a não acumulação com auxílio-acidente,

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, passo a tecer as
seguintes considerações.

Tratando-se  de  concessão  de  benefício  previdenciário,  a
correção monetária deverá obedecer à variação do INPC, de acordo com art.
31 da Lei nº 10.741, de 2003, combinado com o art. 41-A da Lei nº 8.213, de
1991, acrescentado pela Medida Provisória nº 316, de 11-08-2006, convertida
na Lei nº 11.430, de 26-12-2006, o qual, aplicado, deve ser convertido, à data
do cálculo em UFIR e, após sua extinção, o IPCA-E, por ser o índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período. Este é o entendimento que
vem sendo acolhido no Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
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AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA PARA REAJUSTE  DE  BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS  E  PARCELAS  PAGAS  EM
ATRASO.  APLICAÇÃO  DO  INPC  A  PARTIR  DA
ENTRADA  EM  VIGOR  DA  LEI  11.430/2006.
INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI 9.711/98.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que
acrescentou o  art.  41-A à  Lei  8.213/91  e  fixou  o
INPC  como  índice  de  reajuste  dos  benefícios
previdenciários,  esse  deve  ser  aplicado  também  à
correção monetária das parcelas pagas em atraso.
2.  Inteligência  do  art.  31  da  Lei  10.741/2003
(Estatuto do Idoso), que determinou que as parcelas
pagas  com  atraso  serão  atualizadas  pelo  mesmo
índice  aplicado  para  os  reajustamentos  dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Precedentes.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”.
(STJ/AgRg  no  REsp  1347667/SP,  Rel.  Ministro
SÉRGIO KUKINA, 1ª Turma, j. em 21/05/2013).

“AGRAVO  INTERNO.  ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA  DOS  BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS  EM  ATRASO.   INPC
(JANEIRO  A  DEZEMBRO  DE  1992),  IRSM
(JANEIRO DE 1993 A FEVEREIRO DE 1994), URV
(MARÇO A JUNHO DE 1994), IPC-R (JULHO DE
1994 A JUNHO DE 1995), INPC (JULHO DE 1995
A ABRIL DE 1996), IGP-DI (A PARTIR DE MAIO
DE 1996) E INPC (A PARTIR DE DEZEMBRO DE
2006),  CONVERTIDOS,  À  DATA  DO  CÁLCULO,
EM UFIR E, APÓS SUA EXTINÇÃO, IPCA-E.
1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento  no  sentido  de  que  os  índices  de
correção aplicáveis aos débitos previdenciários em
atraso são, ex vi do art. 18 da Lei n. 8.870/1994, o
INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro
de 1993 a fevereiro de 1994), URV (março a junho
de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995),
INPC (julho de 1995 a abril de 1996), IGP-DI (maio
de 1996 a dezembro de 2006) e INPC (a partir da
Lei n. 11.430/2006), os quais, aplicados, devem ser
convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, após sua
extinção, o IPCA-E. 2. Entendimento ratificado pelo
recente julgamento,  na Terceira Seção, do REsp n.
1.102.484/SP,  de  relatoria  do  Ministro  Arnaldo
Esteves Lima, DJ de 20/5/2009. 3. Agravo interno ao
qual se nega provimento”. (AgRg nos EDcl no REsp
865256/SP,  Rel. Ministro  CELSO  LIMONGI,  6ª
Truma, 03/02/2011).
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Quanto  aos  juros  moratórios,  como a  condenação  imposta  à
Fazenda não é de natureza tributária, devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos  da  regra  do  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  da  Lei  nº
11.960/09.

Ressalte-se, por oportuno, que a Suprema Corte, no julgamento
da  ADI  4357/DF,  declarou  inconstitucional  a  expressão  “índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12 do art. 100 da
Constituição Federal e, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com
relação  apenas  à  correção  monetária,  por  entender  que  a  taxa  básica  de
remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período, estando
plenamente válida a redação do dispositivo acima mencionada no que tange
aos juros de mora.

Nesse diapasão, apresento a jurisprudência recente do STJ:

“VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA
PÚBLICA.  LEI  Nº  11.960/09,  QUE  ALTEROU  O
ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. DECLARAÇÃO
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). 
1.  O  art.  1ºF  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação
conferida pela Lei nº 11.960/2009, que trouxe novo
regramento  para  a  atualização  monetária  e  juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,  aos  processos  em  andamento,  sem,
contudo,  retroagir  ao  período  anterior  a  sua
vigência.
2.  "Assim,  os  valores  resultantes  de  condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em  vigor  da  Lei  nº  11.960/09  devem  observar  os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela  disciplinados,  enquanto  vigorarem.  Por  outro
lado,  no  período  anterior,  tais  acessórios  deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente"  (REsp  1.205.946/sp,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.2012). 
3.  O  Supremo  Tribunal  Federal  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ao examinar a ADIN
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto. 
4.  A Suprema  Corte  declarou  inconstitucional  a
expressão "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança" contida no § 12 do art. 100
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração  da  poupança  não  mede  a  inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de  parâmetro  para  a  correção  monetária  a  ser
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aplicada  aos  débitos  da  Fazenda  Pública. 5.
Igualmente  reconheceu  a  inconstitucionalidade  da
expressão  "independentemente  de  sua  natureza"
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a fazenda de
dívida de natureza tributária, incidem os juros pela
Taxa Selic  como compensação pela mora, devendo
esse  mesmo  índice,  por  força  do  princípio  da
equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas
repetições de indébito tributário. 
6. Como o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação
da Lei nº 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade  parcial,  por  arrastamento,
desse dispositivo legal. 
7.  Tendo  em  vista  a  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/09:  (a)  a  correção  monetária  das  dívidas
fazendárias  deve  observar  índices  que  reflitam  a
inflação  acumulada  do  período,  a  ela  não  se
aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da
caderneta de poupança;  e  (b)  os juros  moratórios
serão  equivalentes  aos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de  poupança,  exceto  quando  a  dívida  ostentar
natureza tributária,  para as quais prevalecerão as
regras específicas. 
8. O relator da ADIN no supremo, Min. Ayres Britto,
não  especificou  qual  deveria  ser  o  índice  de
correção monetária adotado. Todavia, há importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
sua  excelência  aponta  para  o  IPCA  (índice  de
preços ao consumidor amplo), do instituto brasileiro
de geografia e estatística, que ora se adota. 
9. No caso concreto, como a condenação imposta à
fazenda  não  é  de  natureza  tributária,  os  juros
moratórios devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  da  Lei  nº
11.960/09.  Já  a  correção monetária,  por  força  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art.
5º  da Lei  nº  11.960/09,  deverá  ser  calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada  do  período.  10.  Agravo  regimental
provido  em  parte”. (STJ;  AgRg-AREsp  261.596;
Proc.  2012/0248555-1;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.
Min.  Castro  Meira;  DJE  22/08/2013;  Pág.  351).
(grifo nosso). 

 
Cumpre mencionar,  todavia,  que  a  referida lei  não pode
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retroagir,  ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua
vigência, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
abaixo transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma: (a)  percentual  de 1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35,  que acresceu o art.  1º-F à Lei n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
4.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento  da  ADI  n.  4357,  Rel.  Ministro  AYRES
BRITO, declarou a inconstitucionalidade parcial por
arrastamento do art.  5º da Lei n. 11.960/2009. Em
razão dessa decisão, a Primeira Seção desta Corte,
no  julgamento  do  REsp  nº  1.270.439/PR,  Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, submetido ao rito do art.
543-C, julgado em 26/6/2013 e publicado no DJe de
2/8/2013, consolidou o entendimento segundo o qual
"A  partir  da  declaração  de  inconstitucionalidade
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parcial do art.  5º da Lei 11.960/09: (a) a correção
monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar
índices  que  reflitam  a  inflação  acumulada  do
período,  a  ela  não  se  aplicando  os  índices  de
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b)
os juros  moratórios  serão equivalentes  aos  índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à
caderneta  de  poupança,  exceto  quando  a  dívida
ostentar  natureza  tributária,  para  as  quais
prevalecerão as regras específicas" .
5.  Embargos  acolhidos,  sem  efeitos  infringentes.
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Assim sendo, constata-se que não é devida a aplicação do art. 5º
da Lei n. 11.960/09 quanto aos juros moratórios para todas as parcelas que
compõem a condenação, mas apenas aquelas do período subsequente à sua
vigência, ante o princípio do tempus regit actum. Portanto, no período anterior,
tal acessório deve seguir o disposto na Súmula nº 204 do STJ, que estabeleceu
o percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data  da citação,  como
decidiu a sentenciante da instância inferior.

Abaixo, passo a transcrever a Súmula nº 204 do Tribunal da
Cidadania:

"Nas ações previdenciárias, os juros de mora devem
ser fixados à razão de 1% ao mês, a partir da citação
válida”.

Dito isto, deve ser utilizado o art. 5º da Lei nº 11.960/09 quanto
ao encargo moratório no percentual da caderneta de poupança, apenas sobre as
prestações que se venceram no período subsequente a sua vigência, ou seja,
30/06/2009, ante o princípio do tempus regit actum. Repita-se.

Nesses termos, verifico que a decisão merece retoque tão só no
tocante à aplicação de correção monetária.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
CÍVEL e quanto à REMESSA NECESSÁRIA, conhecida de ofício, DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,  tão  só  para  determinar  a aplicação  de
correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela impaga,
mantendo integralmente os demais termos da decisão vergastada.

É como VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
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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, 02 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado Relator
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