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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 
CÍVEL Nº 0030545-42.2001.815.2001.
ORIGEM: Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital.
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EMBARGADO: Aderaldo Lopes de Mendonça.
ADVOGADO: Abraão Veríssimo Júnior e outro.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  ACIDENTÁRIA. 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DOMÉSTICO.  INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 109, I, DA CF/88). PRECEDENTES 
DO  STJ.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  NULIDADE  DOS  ATOS 
DECISÓRIOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. ACOLHIMENTO.

1. “Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações referentes a concessão, 
revisão ou extinção de auxílio-acidente, desde que não tenha cunho trabalhista.” (CC 
119862/RS, Rel.  Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do 
TJ/RJ), Decisão Monocrática, julgado em 06/02/2014, DJe 13/02/2014).

2.  “Declarada  a  incompetência  absoluta,  somente  os  atos  decisórios  serão nulos, 
remetendo-se os autos ao juiz competente.” (Art. 113, § 2º, do CPC).

VISTOS, examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  nos  Embargos  de  Declaração  na  Apelação  Cível  n.º  0030545-
42.2001.815.2001,  em  que  figuram  como  Embargante  Instituto  Nacional  do 
Seguro Social – INSS e como Embargado Aderaldo Lopes de Mendonça.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em 
acolher os Embargos Declaratórios.

  VOTO.

O  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS interpôs  Embargos  de 
Declaração contra  Acórdão,  f.  222/224,  que  acolheu  os  Aclaratórios por  ele 
interpostos, reformando o Acórdão prolatado por esta Relatoria, f. 205/209, apenas 
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais e os juros de mora incidentes 
sobre a condenação imposta pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais  da Comarca 
desta  Capital,  nos  autos  da  Ação  Acidentária contra  ele  ajuizada  por  Aderaldo 
Lopes de Mendonça, que o obrigou ao pagamento de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, f. 229/236, o Embargante alega que a competência 
para a apreciação e julgamento do pedido de concessão de benefício é da Justiça 
Federal,  uma  vez  que  não  decorreu  de  acidente  de  trabalho,  mas  de  acidente 



doméstico.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  seja  declinada  a 
competência.

Intimado, f. 238, o Embargado não contrarrazoou, Certidão de f. 239. 

É o Relatório.

O art. 109, I, da Constituição Federal1, prevê que pertence exclusivamente à 
Justiça  Federal  a  competência  para  processar  e  julgar  as  causas  em  que  o 
Embargante, na qualidade de autarquia da União, for interessado na condição de réu, 
exceto  quanto  às  ações  que  tratem de  acidentes  de  trabalho,  hipótese  em que  é 
competente a Justiça Estadual.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2 e dos Tribunais 

1 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho 
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

2 DECISÃO
[...] Faculta-se ao segurado ou beneficiário da Previdência Social propor a ação previdenciária no 
Juízo Estadual de seu domicílio, sempre que a comarca não for sede de Juízo Federal, consoante 
artigo 109, § 3º, da Constituição de 1988. Tratando-se de ação em que se busca o restabelecimento 
de  auxílio-doença  previdenciário  compete  ao  Tribunal  Regional  Federal  o  processamento  e 
julgamento do recurso oficial, eis que a moléstia tem origem em acidente doméstico, vale dizer,  
decorrente do manuseio de máquina elétrica utilitária, em momento em que o autor estava em gozo 
de  seguro-desemprego  e  não  guarda  relação  de  causalidade  com o  trabalho.  Ilustrativamente: 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. 
DEMANDA  DEDUZINDO  PEDIDOS  PARA  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS.  COMPETÊNCIA  ESTABELECIDA  LEVANDO-SE  EM 
CONSIDERAÇÃO  OS  TERMOS  DA PETIÇÃO  INICIAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 1. A definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os 
termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das  
partes,  ou qualquer outro juízo a respeito  da própria demanda).  O juízo sobre competência é, 
portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem 
vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse  
assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-
julgaria) a causa e depois,  dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, 
portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada). Precedentes: CC 51.181-
SP, 1ª Seção, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 20.03.2006; AgRg no CC 75.100-RJ, 1ª Seção, 
Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJ  de  19.11.2007;  CC 87.602-SP,  1ª  Seção,  Min.  Teori  Albino 
Zavascki,  DJ  de  22.10.2007.  2.  No  caso,  a  autora  ajuizou,  em  face  do  INSS,  pedidos  para 
concessão  de  benefícios  previdenciários  (e  não  de  natureza  acidentária).  Nos  termos  como 
proposta,  a  causa  é  da  competência  da  Justiça  Federal.  3.  Conflito  conhecido  e  declarada  a 
competência da Justiça Federal, a suscitada. (CC 121.013/SP, Primeira Seção, Relator Ministro 
Teori Albino Zavascki, DJe 3/4/2012) Ante o exposto, conheço do conflito de competência para 
declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região o competente para julgar o reexame 
necessário. Publique-se.  Intimem-se. (CC 136818/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
julgado em 24/11/2014, DJe 27/11/2014).

DECISÃO
Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto 
contra  acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  cuja  ementa  é  a  seguinte: 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ACIDENTÁRIA  NÃO-TRABALHISTA  CONTRA  O  INSS  - 



Pátrios3 é absoluta a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações 
acidentárias que não tenham natureza trabalhista.

O Promovente afirmou na Petição Inicial que é autônomo e o infortúnio que 
resultou na perda da visão do seu olho direito  ocorreu enquanto consertava uma 
janela em sua residência, classificando-se, portanto, como acidente doméstico, não 
guardando  relação  de  causalidade  com  o  trabalho,  sendo  esta  Justiça  Estadual 
absolutamente incompetente para apreciar a presente ação.

Tratando-se de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser 

COMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  -  NULIDADE  DOS  ATOS 
DECISÓRIOS. A Justiça Federal é competente para julgar as ações previdenciárias acidentárias 
não trabalhista contra o INSS. Se o autor da ação previdenciária afirma que o acidente que o 
invalidou não teve natureza trabalhista, decorrendo de acidente doméstico, a Justiça Estadual é 
absolutamente  incompetente  para  o  processamento  e  julgamento  do  feito.  [...]  É  o  relatório. 
Decido. [...] O Tribunal de origem reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para 
atuar  no  julgamento  de  ação  previdenciária  acidentária  não  trabalhista,  nos  seguintes  termos: 
Examinando-se os autos, observa-se que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para o 
processamento  e  julgamento  da  presente  ação.  O  Apelante  em  sua  peça  recursal  afirma 
expressamente  às  fls.  60  que  o  evento  que  ocasionou  sua  incapacidade  não  decorreu  de  um 
acidente de trabalho, mas sim de uma queda em sua casa, mais precisamente do telhado. É fato 
inconteste que a Justiça Estadual é competente para o julgamento de ações previdenciárias contra o 
Apelado,  decorrentes  de  acidente  de  trabalho.  Dessa  forma,  há  uma  incongruência  insanável 
decorrente  de  alegação  do  próprio  Apelante  ao  afirmar,  categoricamente,  que  a  sua  invalidez 
decorreu de um acidente doméstico. De posse dessa informação pergunta-se: por qual motivo ele 
não recorreu da decisão da Meretíssima Juíza Federal, que declarou a incompetência absoluta do 
Juizado Especial  Cível  para  o  julgamento  do  feito,  com base  no  resultado  do laudo pericial? 
Portanto, torna-se impossível a análise do pedido do Apelante por parte da Justiça Estadual nos  
moldes por ele realizado, pois se há afirmação expressa de que o evento incapacitante não decorreu 
de acidente de trabalho, a Justiça Estadual não é competente para o julgamento do feito, devendo a 
questão relativa à existência ou não de acidente de trabalho ser discutida perante a Justiça Federal 
que é absolutamente competente para o julgamento de ações previdenciárias  acidentárias  não-
trabalhistas. Desta forma, está configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para atuar 
no presente processo (fls. 89-90, e-STJ). A competência ratione materiae, em regra, é determinada 
em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo esta caracterizada pelo pedido e pela 
causa de pedir.  Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o pedido do autor consiste no 
restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou na concessão da aposentadoria por invalidez, e 
a causa de pedir é a sua incapacidade laborativa, decorrente de queda de altura, a qual não está 
relacionada a acidente de trabalho. Portanto, a hipótese amolda-se ao previsto no artigo 109, inciso 
I,  da  Constituição  Federal,  que,  de  forma textual,  inclui  na  competência  da Justiça  Federal  o 
processamento e o julgamento das ações em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Eis o que dispõe o 
mencionado dispositivo: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em 
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. (...). Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente da  
Primeira Seção do STJ: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E 
JUSTIÇA  ESTADUAL.  DEMANDA  DEDUZINDO  PEDIDOS  PARA  CONCESSÃO  DE 
BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS.  COMPETÊNCIA ESTABELECIDA LEVANDO-SE  EM 
CONSIDERAÇÃO  OS  TERMOS  DA PETIÇÃO  INICIAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 1. A definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os 
termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das  
partes,  ou qualquer outro juízo a respeito  da própria demanda).  O juízo sobre competência é, 
portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem 
vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse  
assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-
julgaria) a causa e depois,  dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, 



arguida em qualquer fase do processo, por qualquer das partes, inclusive declarada de 
ofício.

Posto isso, acolho os Embargos para declarar a incompetência da Justiça 
Comum Estadual e determinar a remessa do feito à Justiça Federal, anulando o 
processo a partir da Sentença, inclusive os Acórdãos que julgaram o Apelo e os 
primeiros  Aclaratórios  interpostos,  nos  termos  do  art.  113,  caput  e  §  2º  do 
Código de Processo Civil4.

É o voto.

portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada). Precedentes: CC 51.181-
SP, 1ª Seção, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 20.03.2006; AgRg no CC 75.100-RJ, 1ª Seção, 
Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJ  de  19.11.2007;  CC 87.602-SP,  1ª  Seção,  Min.  Teori  Albino 
Zavascki,  DJ  de  22.10.2007.  2.  No  caso,  a  autora  ajuizou,  em  face  do  INSS,  pedidos  para 
concessão  de  benefícios  previdenciários  (e  não  de  natureza  acidentária).  Nos  termos  como 
proposta,  a  causa  é  da  competência  da  Justiça  Federal.  3.  Conflito  conhecido  e  declarada  a 
competência  da  Justiça  Federal,  a  suscitada.  (CC 121013/SP,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/04/2012). Dessume-se que o acórdão recorrido está em 
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a 
irresignação. [...]  Por tudo isso, nego provimento ao Agravo. Publique-se. Intimem-se. (AResp 
337736/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 29/07/2013, DJe 12/08/2013).

3 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA. 
BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Ausente na 
causa originária pleito relativo a acidente de trabalho, sem correlação com o trabalho, tratando-se 
de mero acidente doméstico, não estando o objeto da ação enquadrado no disposto no artigo 109, I  
da  Constituição  Federal,  impõe-se  declinar  da  competência  para  a  egrégia  justiça  federal 
competência  recursal  declinada.  (TJRS,  AC  198985-17.2014.8.21.7000,  São  Marcos,  Nona 
Câmara Cível, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, Julg. 07/07/2014, DJERS 18/07/2014).

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-
ACIDENTE. BENEFÍCIO DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  É  pacífico  o 
entendimento jurisprudencial no sentido de que a definição da competência para julgamento da 
ação está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir.  
Hipótese  em que a  inicial  relata  que  a  sequela  incapacitante  é  decorrente  de  um acidente  de 
trânsito, sem qualquer menção de que tal fato tenha nexo de causalidade com a atividade rurícola. 
Com efeito, na inicial não há qualquer referência a acidente de trabalho. Assim, verifica-se que o 
pedido  constante  da  inicial  é  de  concessão  de  benefício  de  auxílio-acidente  previdenciário  ou 
comum e não de auxílio-acidente por acidente de trabalho. Competência para o julgamento do 
apelo do tribunal regional federal da 4ª região. Exegese do artigo 109, inciso I,  §§ 3º e 4º, da 
Constituição Federal. Embargos de declaração providos. Acórdão desconstituído. Declinação de 
competência ao TRF4. (TJRS, EDcl 213898-38.2013.8.21.7000, Santo Cristo, Nona Câmara Cível, 
Relª Desª Marilene Bonzanini Bernardi, Julg. 26/06/2013, DJERS 09/07/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação em face do INSS requerendo concessão de auxílio doença e eventual 
conversão em auxílio acidente conjunto probatório indicativo de acidente doméstico e não laboral - 
Impossibilidade de apreciação - Matéria que não está afeta a competência da Justiça Estadual -  
Competência federal. Declaração de nulidade dos atos decisórios com remessa dos autos à justiça 
federal.  (TJPR,  ApCiv  0741082-2,  Guarapuava,  Sétima Câmara  Cível,  Rel.  Juiz  Conv.  Victor 
Martim Batschke, DJPR 19/07/2011, Pág. 59).

4 Art. 113. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer  
tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.
[...]
§ 2º Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os 
autos ao juiz competente.



Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


