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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  INCAPACIDADE  LABORATIVA
CONFIRMADA  POR  ESPECIALISTA  EM  LAUDO
PERICIAL.  DATA  DO  INÍCIO  DO  BENEFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO  PARÁGRAFO 2° DO ART.  86
DA LEI Nº 8.213/91. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA LEI
Nº  11.960/2009.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA REMESSA
OFICIAL.

-  A  lei  considera  acidente  do trabalho  a  lesão ou
perturbação funcional produzida por sinistro  laboral
ou doença profissional, desencadeada no exercício
da atividade peculiar, exigindo apenas a existência
de uma enfermidade  laborativa e que as sequelas
existentes  no  trabalhador  acarretem  redução  da
capacidade  para  o  mister habitualmente
desenvolvido,  independentemente  do  grau  da
incapacidade.

- O auxílio-acidente inicia-se a partir do dia seguinte
àquele em que cessou o auxílio-doença-acidentário,
na conformidade do parágrafo 2° do art. 86 da Lei nº
8.213/91.
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-  Conforme  entendimento  jurisprudencial,  a  TR –  Taxa
Referencial  não  leva  em  conta  a  desvalorização  da
moeda, ou seja, é formada a partir de critérios de cálculo
que não se vinculam ao fenômeno inflacionário, não se
prestando à atualização do valor  do numerário  nem ao
resgate do poder aquisitivo, razão pela qual não pode ser
utilizada  como  índice  de  atualização  monetária  nas
condenações impostas à Fazenda Pública.

- A verba advocatícia não pode ser fixada em valor ínfimo,
a  atentar  contra  a  dignidade  do  causídico,  o  qual  se
debruçou  com  empenho  sobre  a  causa,  de  forma  a
emprestar tempo e dedicação à defesa do cliente.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo  INSS –

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (fls. 154/161), desafiando a sentença (fls.

139/143)  prolatada  nos  autos  da  “Ação  de  Restabelecimento  de  Auxílio-Doença

Acidentário  C/C  Conversão  em  Aposentadoria  por  Invalidez  Acidentária”,  movida  por

EMERSON SANTOS MOURA.

O Magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos formulados

na  exordial,  condenando  o  INSS  a  implantar  o  benefício  acidentário,  a  ser  pago

mensalmente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, bem

como ao pagamento de todas as prestações vencidas, devidas a partir do dia seguinte ao

da cessação do auxílio-doença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de

1% ao mês, a partir da citação.

Nas  razões  do  apelo,  a  Autarquia  Federal  sustenta  que  não  foram

preenchidos os requisitos para a concessão da vantagem deferida, notadamente porque o
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laudo pericial (fls. 118/120) não acusou a ocorrência de incapacidade definitiva. Também

rebela-se  contra  a  data  do  início  do  benefício  –  DIB,  entendendo  que  deve  ser

considerada o momento  da juntada da perícia judicial  aos autos. Ao final,  pugna pela

redução  dos  honorários  advocatícios,  excluindo-se  destes  o  montante  das  parcelas

vincendas,  e  que  a  atualização  monetária  e  juros  de  mora  obedeçam  aos  índices

aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei nº 11.960/2009.

Contrarrazões ofertadas às fls. 166/168.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  172/174),  opinando  pelo

desprovimento do apelo e da remessa oficial.

É o Relatório.

VOTO

De acordo com os autos, o autor adquiriu,  no exercício de sua atividade

laboral,  “Sinovite  e  Tenossinovite  não  especificada”  –  CID  10:  M  65.9,  além  de

“Tendinopatia Focal do Tendão Extensor do Dedo Médio”.

De posse da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, requereu, junto

ao INSS, em 03/03/2011, o benefício de auxílio-doença acidentário (NB nº 545110332),

que foi deferido e concedido até o dia 09/04/2011 (fl. 28), contudo sem renovação, eis que

não foi constatada a manutenção da incapacidade laborativa na via administrativa.

Devido a isso, ingressou com a presente demanda, sob o argumento de que

continuava  impossibilitado  para  o  trabalho,  conforme  constatado  através  dos  laudos

médicos anexados à inicial (fls. 21/27).

Consoante  relatado,  a  decisão  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente

procedente o pleito exordial,  sob o fundamento de que restou comprovado o nexo de
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causalidade entre o trabalho,  a  doença e a diminuição da capacidade laboral  para  a

atividade que o apelado habitualmente exercia.

Neste  sentido,  constata-se  que  a  posição  do  Magistrado a  quo merece

prosperar. Senão vejamos.

Primeiramente,  convém  registrar  que  o  benefício  de  auxílio-acidente  é

previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, 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. 

Percebe-se,  pois,  que,  para  a  concessão  do  auxílio-acidente,  são

necessários três requisitos, quais sejam: a ocorrência do infortúnio; a consequente lesão

que reduza a capacidade funcional do requerente e o nexo causal entre o evento e a

lesão.

Através das provas colacionadas aos autos, comprovou-se a ocorrência do

fato  através  da  Comunicação  de  Acidente  do  Trabalho  –  CAT  e,  sobretudo,  pelo

deferimento do mesmo benefício – auxílio-doença acidentário – pelo próprio INSS (NB nº

5451110332).

Além disso, o laudo médico pericial (fls. 118/120), essencial para o deslinde

da questão e elaborado pelo perito indicado pelo juízo, é contundente ao afirmar a perda

parcial da capacidade laborativa de grau leve.

A  referida  perícia,  em  resposta  aos  quesitos  formulados  pelas  partes,

concluiu (fl. 120):

“O  promovente  sofreu  doença  do  trabalho  urbano,  com  perda
parcial de grau leve das funções do 4º e 5º dedos da mão direita.
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Esteve  incapacitado  temporariamente  e  atualmente  informa  se
encontrar desempregado.

O quadro clínico não caracteriza incapacidade total e definitiva ou
invalidez,  mas apresenta perda parcial da capacidade laborativa
de  grau leve  (25% de redução  da capacidade  laborativa),  não
necessita  de  auxílios  de  terceiros  para  as  atividades  para  as
atividades de vida diária.”

Nesse diapasão, verifica-se que a lesão sofrida pelo autor, além de ter sido

derivada  de  acidente  do  trabalho,  incapacitou-o  para  o  trabalho  que  exercia

anteriormente, reduzindo, portanto, a sua capacidade laboral.

Sobre  a  questão,  é  importante  registrar  que  a  lei  considera  acidente  do

trabalho aquela lesão ou perturbação funcional produzida por sinistro laboral ou doença

profissional, desencadeada no exercício da tarefa peculiar do trabalhador. 

Assim,  observa-se  que  o  auxílio-acidente  possui,  essencialmente,  uma

natureza indenizatória, na medida em que não exige apenas a existência de uma doença

laboral,  mas,  sobretudo,  a  caracterização  da  incapacidade  parcial  e  permanente  de

trabalho. 

Qualquer grau de incapacidade parcial e permanente enseja o ressarcimento

acidentário de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, porquanto a letra da lei

não estabelece distinções de graus.

O pressuposto  constante  da lei  é  de que "(...)  após a consolidação das

lesões  decorrentes  de  acidentes  de  qualquer  natureza,  resultarem  seqüelas  que

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Quanto ao início do benefício – DIB, o INSS alega que deve ser considerada

a data da juntada da perícia judicial aos autos.
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Entretanto, como se sabe, o auxílio-acidente inicia-se a partir do dia seguinte

àquele em que cessou o auxílio-doença-acidentário, na conformidade do parágrafo 2° do

art. 86 da Lei nº 8.213/91, a saber:

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação  do  auxílio-doença,  independentemente  de  qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria. 

Logo,  se  a  Previdência  Social  cessou  o  auxílio-doença-acidentário

administrativamente, o marco inicial do benefício conta-se a partir do dia seguinte ao da

cessação da referida vantagem.

Neste exato sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDEN-
TE.  TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.  PRECEDENTES.  JUROS  DE
MORA. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
POR  ARRASTAMENTO  DECLARADA  PELO  STF  NA  ADI
4.357/DF E ADI 4.425/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DES-
NECESSIDADE.  ÍNDICE DE CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INPC.
PRECEDENTES.  HONORÁRIOS  DE  ADVOGADO.  SÚMULA
111/STJ. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. ARTIGO
103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. INOVAÇÃO RE-
CURSAL.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  1.  Quanto
ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o STJ tem en-
tendimento consolidado no sentido de que o termo inicial do
auxílio-acidente  é  a  data  da  cessação  do  auxílio-doença,
quando este for pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal
fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a con-
cessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do be-
nefício deve ser a data da citação. 2. No tocante aos juros de
mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou
nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.205.946/SP, sua na-
tureza processual e por conseguinte, a incidência imediata do per-
centual previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 na redação dada
pela Lei 11.960/2009. 3. O acórdão proferido pelo Supremo Tribu-
nal Federal na ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, assentou
entendimento de que a inconstitucionalidade se refere apenas aos
critérios de correção monetária ali estabelecidos; permanecendo
eficaz a Lei 11.960/2009 em relação aos juros de mora, exceto
para as dívidas de natureza tributária.  4. A pendência de julga-
mento de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não
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enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ, salvo
determinação expressa do STF. 5. No que se refere à correção
monetária,  impõe-se  o  afastamento  do  artigo  1º-F  da  Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão
da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julga-
mento da ADI 4.357. E, tratando-se de benefício previdenciário,
havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da
Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. 6. Relativa-
mente  aos honorários advocatícios,  cumpre observar a Súmula
111/STJ,  cuja inteligência  permite afirmar  que o marco final  da
verba honorária deve ser o decisum no qual o direito do segurado
foi reconhecido, o que, na espécie, somente ocorreu com a prola-
ção do acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 7. O tema relativo
às parcelas prescritas, de acordo com o parágrafo único do artigo
103 da Lei 8.213/1991, cumpre asseverar que a tese representa
inovação recursal, não podendo ser objeto de enfrentamento. 8.
Agravo  regimental  não  provido.  ..EMEN:
(AGARESP  201301472470,  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE  DATA:26/08/2014  ..DTPB:.).
(g.n.).

Sobre a correção monetária e os juros de mora aplicáveis ao caso, o INSS

entende que deve ser aplicada a regra da Lei nº 11.960/2009. Tais temas já foram objetos

de debates perante o STF, que reconheceu a repercussão geral no RE n.º 870.947, em

27/04/2015, ainda pendente de julgamento, e, no julgamento das ADIs n.º 4.357 e n.º

4.425, decidiu pela declaração parcial de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º

daquela norma.

Destarte, foi explicitado o entendimento de que a TR – Taxa Referencial é

um índice definido "ex ante", que não leva em conta a desvalorização da moeda, ou seja,

é formada a partir de critérios de cálculo que não se vinculam ao fenômeno inflacionário,

não se prestando à atualização do valor da numerário nem ao resgate do poder aquisitivo,

razão  pela  qual  não  pode  ser  utilizada  como  índice  de  atualização  monetária  nas

condenações impostas à Fazenda Pública, prevista no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/94, com

redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, por ofensa ao direito fundamental de propriedade

previsto no art. 5º, caput, e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.

Com efeito,  em função da aplicação desse juízo de valor, a incidência de

correção monetária e  dos juros de mora restou corretamente sobreposta na sentença.
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Por fim, ainda pugnou o INSS para que os honorários advocatícios fossem

reduzidos e não incidissem nas prestações vincendas, nos termos da Súmula nº 1111 do

STJ. Quanto a este último ponto, suponho que o apelante não percebeu que a sentença

fixou os honorários sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da decisão

concessiva do benefício, ressalvando justamente o teor da citada Súmula.

Logo,  o  recorrente  não  é  sucumbente  neste  aspecto,  faltando-lhe,  por

conseguinte, interesse recursal.

Em relação à redução dos honorários advocatícios, vê-se que a sentença

foi prolatada na vigência do CPC/1973, cujos atos processuais devem ser respeitados, à

luz do art. 142 do CPC/2015.

Desta forma, evidencia-se a antiga norma prelecionada no § 4º do art. 20

do CPC/73, ou seja, a condenação dependia da apreciação equitativa do juiz, atendidas

as diretrizes das alíneas constantes no § 3º do mesmo artigo.

Em consequência, a verba advocatícia foi arbitrada condizente com a ação e

o trabalho desempenhado pelo advogado do apelado, principalmente porque a demanda

requereu esforço do causídico e, também, porque não pode ser fixada em valor ínfimo, a

atentar  contra  a  dignidade do advogado,  o  qual  se  debruçou com empenho sobre  a

causa,  de  forma  a  emprestar  tempo  e  dedicação  à  defesa  do  cliente.  Frise-se,  por

oportuno, que o caso em comento teve origem em maio de 2011, ou seja, há mais de 05

(cinco) anos. 

A propósito, importante colacionar o seguinte entendimento jurisprudencial: 

INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS.  CRITÉRIOS  DE  FIXAÇÃO.  REMESSA  AO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  CÓPIA  DOS  AUTOS  E

1 “OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NÃO INCIDEM SOBRE PRESTAÇÕES
VINCENDAS.”
2 Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
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DOCUMENTOS DO PROCESSO. ARTIGO 40 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL.  DEVER  DO  MAGISTRADO.  LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Quando constatado ou no caso de
dúvida razoável de convencimento acorrer a juízes ou tribunais,
através de autos ou papéis, a existência de crime de ação pública,
devem  ser  remetidas  ao  Ministério  Público  cópias  dos
documentos  necessários  à  instauração  da  devida  ação  penal,
conforme dispõe  o  art.  40  do Código  de Processo Penal.  Nas
causas  em  que  não  há  condenação,  os  honorários  de
advogado, em virtude de sucumbência, devem ser fixados, de
acordo com apreciação equitativa do juiz, segundo o art. 20, §
4º  do  Código  de  Processo  Civil,  atendidos  os  critérios
contidos das letras a, b e c, do § 3o, do mesmo dispositivo,
para  que  sejam  remunerados  com  dignidade  os  serviços
prestados  pelo  procurador  da  parte  vencedora.  Para  a
apuração da má-fé exige-se a presença do dolo processual, que
não se configura se a parte age no regular  exercício de ação,
utilizando-se  de  argumentos  que  acredita  serem  jurídicos  e
válidos para o resguardo de suas pretensões. 
(TJMG,  Apelação  Cível  N.  1.0512.08.051292-8/001,  Rel.  Des.
Duarte  de  Paula,  11ª  Câmara  Cível,  julgado  em  03.03.2010,
publicado em 15.03.2010). (g.n.).

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA DE OFÍCIO  E  AO

RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/14  J/06(R)
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