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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
ACIDENTÁRIA.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS.  TERMO  INICIAL. 
CITAÇÃO  VÁLIDA.  SENTENÇA QUE  ESTABELECEU  O 
LAUDO  PERICIAL  COMO  MARCO  INICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA ANTE  A SÚMULA 45 
DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO 
DAS  REGRAS  DA  LEI  N.  9.494/97.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍVIOS. EQUIDADE. CUSTAS A SEREM PAGAS 
AO  FINAL DA LIDE.  PRERROGATIVA DA AUTARQUIA 
FEDERAL.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO PARCIAL  À  REMESSA NECESSÁRIA  E 
AO APELO.

-  A legislação previdenciária  prevê como requisitos  para a 
concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  a  incapacidade 
total  e  definitiva  para  o  trabalho,  bem  como  a 
impossibilidade  de  reabilitação  para  qualquer  outra 
atividade que possa garantir a subsistência do segurado.

-  Para  aposentadoria  por  invalidez,  deve-se  considerar, 
também, aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais 
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do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de 
retorno  ao  trabalho,  ou  de  sua  inserção  no  mercado  de 
trabalho,  mesmo  porque  a  invalidez  laborativa  não  é 
meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma 
somatória  das  condições  de  saúde  e  pessoais  de  cada 
indivíduo.

- O atual entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, é 
no  sentido  de  que,  quando  ausente  a  prévia  postulação 
administrativa, o marco inicial deve ser o da citação válida.

-  “Súmula 45 do STJ:  No reexame necessário,  é  defeso,  ao 
Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

-  Por  força  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial, 
reconhecida pelo Supremo Tribunal  Federal  no julgamento 
da ADI 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, em que se declarou a 
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da 
Lei  11.960/09,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97,  a  partir  de  30/06/2009,  os  juros  de  mora  devem 
continuar  sendo  calculados  com  base  no  índice  oficial  de 
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de 
poupança, nos termos da regra alterada do art. 1º-F da Lei 
9.494/97.  A  correção  monetária,  entretanto,  por  força  da 
aludida  declaração  de  inconstitucionalidade  por 
arrastamento,  deverá  ser  calculada  com base  no índice  do 
IPCA-E, que melhor reflete a inflação acumulada do período, 
ex  vi  do  REsp  1.270.439/PR,  Primeira  Seção,  Min.  Castro 
Meira, DJe 02/08/2013, julgado sob o regime do art. 543-C do 
CPC.

-  Nos  casos  em  que  a  Fazenda  Pública  é  vencida,  o 
arbitramento  dos  honorários  advocatícios  deve  obediência 
aos parâmetros do art. 20, do CPC, sendo a forma de cálculo 
desvinculada dos percentuais máximo e mínimo do §3º, do 
citado  artigo,  carecendo  de  apreciação  eqüitativa  do  juiz, 
consoante prescreve o §4º do mencionado dispositivo legal.

-  Conforme  entendimento  já  pacificado  no  âmbito  do 
Superior Tribunal de Justiça, o INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social não goza de isenção de custas e emolumentos 
nas  ações  acidentárias  e  de benefícios propostas  na Justiça 
Estadual, conforme a Súmula de n.º 178.
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-  Sendo  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS 
autarquia federal equiparada em prerrogativas e privilégios à 
Fazenda Pública, nos termos do artigo 8° da Lei n° 8.620/93, 
não lhe é exigível o depósito prévio do preparo para fins de 
interposição  de  recurso,  podendo  efetuá-lo  ao  final  da 
demanda, a teor do art. 27 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco r da  a  Terce i ra  Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento, por 
votação unânime,  DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA 
E AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL 
contra sentença (fls. 233/239) proferida pelo Juízo da Vara  de Feitos Especiais da 
Capital  que,  nos  autos  da  AÇÃO  ACIDENTÁRIA  ajuizada  por  GILBERTO 
SANTIAGO DE SOUZA SILVA em face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO  SOCIAL,  julgou  procedentes  os  pedidos  iniciais,  para  condenar  o 
promovido à imediata implantação do benefício previdenciário de aposentadoria 
por invalidez, a qual, nos termos da Lei n. 8.213/91, deve ser mensal, vitalícia e 
corresponder a 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do segurado (art. 
44, §1º, com redação dada pela Lei n. 9.032/95), devidamente corrigida, a contar da 
data da juntada do laudo pericial que concluiu pela incapacidade (23/08/2010), nos 
exatos termos do art. 43, §1º, da Lei n. 8.213/91, também, com a redação conferida 
pelo mesmo diploma legal, bem como condenar o promovido ao pagamento de 
todas as prestações vencidas referentes ao supradito benefício, devidas a partir de 
09/11/2009, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% 
ao mês, todos a partir da data de cada vencimento de cada prestação, deduzindo-
se da importância outras verbas previdenciárias que recebeu durante esse período.

Ainda, condenou na verba honorária em R$3.000,00 (três mil 
reais).

GILBERTO  SANTIAGO  DE SOUZA SILVA ingressou  com 
AÇÃO ACIDENTÁRIA em face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, pretendendo a aposentadoria por invalidez,  em razão de acidente do 
trabalho.
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Narra que sofreu acidente de trabalho em 31/07/1995, sendo-
lhe  concedido  um  auxílio-doença  com  base  no  salário  mínimo  da  época, 
gradativamente reduzido.

Alega  que  a  previdência  social  suspendeu o  benefício  em 
01/10/1997 e, em razão disso, fora admitido na Empresa Cerâmica Elizabeth SA, 
onde veio sofrer o segundo acidente de trabalho, de maior gravidade, gerando sua 
incapacidade total definitiva, voltando a receber o  auxílio-doença.

Na audiência preliminar a proposta de acordo resultou sem 
êxito (fls. 25).

Contestação, alegando o INSS que o autor não se encontra 
incapacitado totalmente para o trabalho. (fls.26/28).

Impugnação (fls. 76).

Deferida prova pericial, o expert apresentou sua proposta de 
honorários (fls. 80/51), o INSS apresentou seus quesitos (fls. 83/84), bem assim o 
autor (fls. 85).

Após algumas intercorrências referentes aos honorários do 
perito, foi possível o seu depósito e a confecção do laudo (fls. 197/200).

Alegações  finais  pelo  autor  às  fls.  226,  e  pelo  réu  às  fls. 
228/229.

Parecer  Ministerial  de  primeiro  grau  pela  procedência  do 
pedido (fls. 231/232).

Sentença de procedência (fls. 233/239).

Embargos  Declaratórios  apresentados  pelo  INSS  (fls. 
241/242).

Rejeição aos aclaratórios (fls. 247/248).

Apelação Cível, fls. 252, na qual o INSS pugna pela isenção 
das custas, ou a dispensa do preparo prévio, argumentando que a Fazenda Pública 
não está sujeita ao pagamento das custas, nos moldes da Lei n. 5.672/1992. Quanto 
ao mérito, defende a reforma da sentença apenas no que se refere aos critérios da 
correção monetária e dos juros, para que seja aplicada a regra do art. 1º-F, da Lei n. 
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9.494/97.

Não houve contrarrazões, fls. 258.

Parecer Ministerial nesta instância pelo desprovimento dos 
recursos (fls. 266/268).

É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se de AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada por GILBERTO 
SANTIAGO DE SOUZA SILVA em face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO  SOCIAL,  pretendendo  a  aposentadoria  por  invalidez,  em  razão  de 
acidente do trabalho.

O  autor  alega  que  recebe  auxílio-acidente  e,  por  não  ter 
condições de trabalho, pugna pela conversão em aposentadoria por invalidez.

Em  relação  aos  pressupostos  legais  necessários  para  a 
conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária, entendo 
que o juízo  a quo analisou corretamente os elementos de provas constantes dos 
autos, em especial as conclusões do laudo pericial, que comprovaram a inaptidão 
total permanente do segurado para o desempenho de atividade de trabalho.

Nos termos dos arts.  42 e 43,  §1º  da Lei  nº  8.213/91 -  que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social -, a aposentadoria por 
invalidez será concedida àquele que for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo-
se  necessária  que  a  conclusão  da  perícia  médica  seja  pela  existência  de 
incapacidade total e definitiva para o trabalho. In verbis:

“Art.42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em 
gozo  de  auxílio-doença,  for  considerado  incapaz  e  insusceptível  de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(…)

Art.43. (…)
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§1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade 
total  e  definitiva  para  o  trabalho,  a  aposentadoria  por  invalidez  será 
devida.”

A legislação  previdenciária  prevê  como  requisitos  para  a 
concessão de aposentadoria por invalidez a incapacidade total e definitiva para o 
trabalho,  bem  como  a  impossibilidade  de  reabilitação  para  qualquer  outra 
atividade que possa garantir a subsistência do segurado.

No  caso  sub  judice,  é  incontestável  o  fato  de  que  o  autor 
encontra-se  incapacitado  para  desenvolver  a  atividade  profissional  que 
desempenhava.

O Laudo Pericial de fls. 197/200, atestou que o “examinado é 
portador  de  uma  incapacidade  parcial,  que  em  definitivo  o  incapacita  para 
atividades que necessitem de acurácia da mão direita, que associado ao seu grau 
de instrução, lhe provocarão dificuldade de inserção no mercado de trabalho”.

É incontroversa a condição de segurado do autor, e o fato da 
incapacidade ser parcial, não impossibilita a conversão do auxílio-acidente para 
aposentadoria  por  invalidez,  pois  se  deve  considerar,  também,  aspectos  sócio-
econômicos,  profissionais  e  culturais  do  segurado  a  fim  de  aferir-lhe  a 
possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de 
trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de 
uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de 
cada indivíduo.

No caso dos autos o autor sempre exerceu trabalhos braçais, 
tem baixo nível de instrução, e já conta com mais de 40 (quarenta) anos de idade, o 
que dificulta, sobremaneira, a sua reinserção no mercado de trabalho.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  LAUDO 
PERICIAL  CONCLUSIVO  PELA  INCAPACIDADE  PARCIAL  DO 
SEGURADO.  NÃO  VINCULAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIA  SÓCIO-
ECONÔMICA,  PROFISSIONAL  E  CULTURAL  FAVORÁVEL  À 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1. 
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao 
Trabalhador  Segurado  da  Previdência  Social,  devendo  ser,  portanto, 
julgados  sob  tal  orientação  exegética.  2.    Para  a  concessão  de 
aposentadoria  por  invalidez  devem  ser  considerados  outros  aspectos 
relevantes, além dos elencados no art.  42 da Lei 8.213/91, tais como, a 
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condição  sócio-econômica,  profissional  e  cultural  do  segurado.  3. 
Embora tenha o laudo pericial  concluído pela incapacidade parcial  do 
segurado,  o  Magistrado  não  fica  vinculado  à  prova pericial,  podendo 
decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que 
assim o convençam, como no presente caso. 4.   Em face das limitações 
impostas  pela moléstia  incapacitante,  avançada idade e  baixo  grau de 
escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido 
mercado  de  trabalho,  para  iniciar  uma  nova  atividade  profissional, 
motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. 
Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no AREsp 136.474/MG, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ.  NÃO VINCULAÇÃO  AO LAUDO  PERICIAL.  OUTROS 
ELEMENTOS  CONSTANTES  DOS  AUTOS.   PRINCÍPIO  DO  LIVRE 
CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO 
DE  REQUISITO  LEGAL.  SÚMULA Nº  7/STJ.  1.  A jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não 
está  adstrito  ao  laudo,  devendo  considerar  também  aspectos  sócio-
econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a 
possibilidade  ou  não,  de  retorno  ao  trabalho,  ou  de  sua  inserção  no 
mercado  de  trabalho,  mesmo  porque  a  invalidez  laborativa  não  é 
meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória 
das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte 
regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão 
do  benefício,  com  base  em  outros  elementos  constantes  dos  autos, 
suficientes  à  formação  de  sua  convicção,  modificar  tal  entendimento, 
importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula nº 7 do Superior 
Tribunal  de  Justiça.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. 
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 01/03/2012).

No  que  se  refere  ao  termo  inicial  da  aposentadoria  por 
invalidez,  o  magistrado  considerou  como  marco  o  da  apresentação  do  laudo 
pericial, aduzindo que seguia entendimento do STJ, colacionando dois julgados.

Entretanto,  o  atual  entendimento  do  Colendo  Tribunal  da 
Cidadania,  é  no  sentido  de  que,  quando  ausente  a  prévia  postulação 
administrativa, como na hipótese dos autos, o marco inicial deve ser o da citação 
válida.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO  RECURSO  ESPECIAL.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  TERMO 
INICIAL.  DATA  DA  CITAÇÃO  VÁLIDA.  RECURSO  ESPECIAL 
REPETITIVO 1.369.165/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
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Nos  termos  do  representativo  da  controvérsia,  REsp  1.369.165/SP,  a 
citação  válida  informa  o  litígio,  constitui  em  mora  a  Autarquia 
previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a 
implantação da aposentadoria  por  invalidez concedida na via  judicial, 
quando ausente a prévia postulação administrativa. 2. Agravo regimental 
não  provido.  (AgRg  no  REsp  1397028/MT,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  20/03/2014, 
DJe 26/03/2014)

PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE 
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  APOSENTADORIA  POR 
INVALIDEZ.  TERMO  INICIAL  PARA  A  IMPLEMENTAÇÃO  DO 
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO 
ADMINISTRATIVO.  ART.  219,  CAPUT,  DO CPC.  CITAÇÃO VÁLIDA 
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1. Com a finalidade para a qual é 
destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 
543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em 
mora a  autarquia  previdenciária  federal  e  deve  ser  considerada  como 
termo  inicial  para  a  implantação  da  aposentadoria  por  invalidez 
concedida  na  via  judicial  quando  ausente  a  prévia  postulação 
administrativa.  2.  Recurso  especial  do  INSS  não  provido.  (REsp 
1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014)

Tendo em vista que o mandado citatório foi juntado aos autos 
em 14/03/2005 (fls. 17v), e o laudo pericial data de 09/11/2009 (fls. 196v), a reforma 
nesse aspecto causará prejuízo à Fazenda Pública,  o que é inviável em sede de 
Remessa Necessária, a teor da Súmula 45 do STJ.

“Súmula  45  do  STJ:  No  reexame  necessário,  é  defeso,  ao 
Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

Em relação aos juros de mora e correção monetária, entendo 
que a sentença merece parcial reforma.

É  que,  por  força  da  declaração  de  inconstitucionalidade 
parcial,  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  da  ADI 
4.357/DF,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  em  que  se  declarou  a  inconstitucionalidade 
parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 
1º-F da Lei  9.494/97,  a partir  de 30/06/2009,  os juros de mora devem continuar 
sendo  calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros 
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra alterada do art. 1º-F da 
Lei 9.494/97.

A  correção  monetária,  entretanto,  por  força  da  aludida 
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, deverá ser calculada com 
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base no índice do IPCA-E, que melhor reflete a inflação acumulada do período, ex 
vi  do  REsp  1.270.439/PR,  Primeira  Seção,  Min.  Castro  Meira,  DJe  02/08/2013, 
julgado sob o regime do art. 543-C do CPC.

Dessa forma, até 29/06/2009, as parcelas devidas deverão ser 
atualizadas de acordo com o índice do IPCA-E, desde a data em que deveriam ter 
sido adimplidas, incidindo juros de mora de 0,5% desde a citação, segundo a regra 
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a antiga redação.

A partir de então, os juros deverão ser calculados na forma 
da nova redação dada ao art.  1º-F  da Lei  9494/97,  com redação dada pela Lei 
11.960/09, devendo a correção monetária continuar sendo calculada pelos índices 
do IPCA-E, até o pagamento.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, 
qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), confirmo a sentença, pelo que não vislumbro 
necessidade de reforma nesse sentido, considerando o grau de zelo profissional, o 
trabalho realizado, que demandou, inclusive, laudo pericial.

Nos  casos  em  que  a  Fazenda  Pública  é  vencida,  o 
arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência aos parâmetros do art. 
20,  do CPC, sendo a forma de cálculo desvinculada dos percentuais máximo e 
mínimo  do  §3º,  do  citado  artigo,  carecendo  de  apreciação  eqüitativa  do  juiz, 
consoante prescreve o §4º do mencionado dispositivo legal.

Por fim, o INSS pugna pela isenção das custas, ou a dispensa 
do  preparo  prévio,  argumentando  que  a  Fazenda  Pública  não  está  sujeita  ao 
pagamento das custas, nos moldes da Lei n. 5.672/1992.

Ora,  conforme  entendimento  já  pacificado  no  âmbito  do 
Superior Tribunal de Justiça,  o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social não 
goza de isenção de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios 
propostas na Justiça Estadual, conforme a Súmula de n.º 178.

Portanto, inexiste isenção no pagamento de preparo por parte 
do INSS nas ações propostas perante a Justiça Estadual.

Em situação análoga, o TJPB já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – 
CEGUEIRA  PARCIAL  –  INCAPACIDADE  PARA  O  TRABALHO  – 
APOSENTADORIA POR  INVALIDEZ  –  RECURSO  VOLUNTÁRIO  – 
NÃO-CONHECIMENTO  –  AUSÊNCIA  DE  PREPARO  – 
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. - O INSS não tem isenção 
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de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas 
na Justiça Estadual (Súmula STJ 178). - Configurada a incapacidade para 
o  trabalho,  em  face  de  acidente  laboral,  impõe-se  a  concessão  de 
aposentadoria por invalidez.  -  Desprovimento do recurso de apelação. 
(Remessa Oficial e Apelação Cível nº 200.2006.058548-2/001 – TJ/PB – 1ª 
Câmara  Cível  –  Relator:  Des.  Manoel  Soares  Monteiro  –  Data  do 
Julgamento: 28/08/2008). 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA OFICIAL.  INSS.  PRELIMINAR  DE 
DESERÇÃO  DO  RECURSO.  INEXISTÊNCIA  DE  ISENÇÃO. 
PAGAMENTO DIFERIDO NO TEMPO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 
AUXÍLIO  ACIDENTE.  CONCESSÃO  COM  BASE  EM  NORMA 
ANTERIOR À LEI N2 9.032/95. PEDIDO DE MAJORAÇÃO COM BASE 
NOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LEI NOVA. IMPOSSIBILIDADE. 
MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PROVIMENTO 
DO RECURSO. CPC, ART. 557, § 12-A. Não há dúvidas que o INSS, como 
autarquia  federal,  não  está  isenta  do  pagamento  de  custas,  a  teor  da 
Súmula 178 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis 0 INSS não 
goza  de  isenção  do  pagamento  de  custas  e  emolumentos,  nas  ações 
acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual . Todavia, em 
face do que dispõe expressamente o art. 511, § 1°, c/c o art. 27, do Código 
de Processo Civil, o INSS, como autarquia federal, embora não seja isento 
das custas processuais, não está obrigado a recolher, antecipadamente, o 
preparo de seus recursos. Os benefícios previdenciários concedidos antes 
da edição da Lei  9.032/95 não podem ser  revisados com respaldo nos 
índices de reajustes nela previstos. Precedentes RE 597.389 - Q0, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, DJ de 21/08/09, RE 416.827 e RE 415.454, Relator 
o Ministro Gilmar Mendes, DJ . de 16/10/07. 2. Ainda que os benefícios 
possuam natureza acidentária, como é o caso do auxílio-acidente, sobre 
eles  não  incidirão  os  efeitos  financeiros  veiculados  pela  Lei  9.032/95, 
sendo  certo  que  a  aplicação  retroativa  do  diploma  legal  em  (TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  00120090166404001  -  Órgão  (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA - j. Em 
09/04/2012).

AGRAVO INTERNO. SEGUIMENTO NEGADO À APELAÇÃO. FALTA 
DE  PREPARO.  NECESSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  ISENÇÃO. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 178, DO STJ. RESPONSABILIDADE DO 
RECORRENTE,  QUANTO  AO  RECOLHIMENTO.  REQUISITO  DE 
ADMISSIBILIDADE  DA  VIA  RECURSAL.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 C/C ART. 577, DO 
CPC.  CONSONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. De acordo com a 
Súmula n 178,  do STJ,  o INSS não goza de isenção do pagamento de 
custas  e  emolumentos  em  ações  acidentárias.  Quando  os  argumentos 
recursais  no  agravo  interno,  mostram-se  insuficientes,  é  de  rigor  a 
manutenção  dos  termos  do  decisório  monocrático  do  relator.  (TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  00120090166339001  -  Órgão  (4A  CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA 
COUTINHO - j. Em 30/01/2012.).
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Entretanto,  sendo  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  - 
INSS  autarquia  federal  equiparada  em  prerrogativas  e  privilégios  à  Fazenda 
Pública, nos termos do artigo 8° da Lei n° 8.620/93, não lhe é exigível o depósito 
prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final 
da demanda, a teor do art. 27 do Código de Processo Civil.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  PRELIMINAR  DE 
DESERÇÃO  DESNECESSIDADE  DE  RECOLHIMENTO  PRÉVIO 
REJEIÇÃO  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  ADICIONAL  DE 
ASSISTÊNCIA  DE  TERCEIRO  SEGURADO  QUE  TEVE  SUA 
CAPACIDADE  PARA REALIZAÇÃO  DOS  ATOS  DA VIDA DIÁRIA 
REDUZIDA  POSSIBILIDADE  DA  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO 
REQUERIDO  NA INICIAL ART.  45  DA LEI  N°  8.213/91  JUROS  DE 
MORA 12  por  cento  AO  ANO  A CONTAR  DA CITAÇÃO  VÁLIDA 
IRRESIGNAÇÃO  JUROS  DE  MORA  APLICAÇÃO  DA  LEI  N° 
11.960/2009 A PARTIR DE 30.06.2009 PROVIMENTO PARCIAL. Sendo o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS autarquia federal equiparada 
em prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública, nos termos do artigo 8° 
da Lei n° 8.620/93, não lhe é exigível o depósito prévio do preparo para 
fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final da demanda, 
se  vencido  Código  de  Processo  Civil,  artigo  27.  2.  Recurso  especial 
provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de 
Processo  Civil.  REsp  1101727/PR,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  02/08/2010,  DJe 
23/08/2010. É cabível a concessão de adicional de 25 por cento sobre o 
benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, previsto no art. 
45  da  lei  n.  8.213/91,  uma  vez  provada  a  necessidade  de  assistência 
permanente de outra pessoa para atendimento das necessidades, a vida 
diária. A respeito dos juros moratórios, de a tyo com a jurisprudência do 
STJ, em se tratando de ação de natureza previ nciária, por se tratar de 
verba de caráter alimentar, os juros moratórios devem ser calculados à 
base de 1 por cento ao mês,  a  partir  da citação válida,  nos termos da 
Súmula n. 204/STJ. 2. 0 art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP n. 
2.180-35/2001,  disciplinava  a  incidência  dos  juros  nas  condenações 
impostas à Fazenda Pública para o pagamento de verbas remuneratórias 
devidas a servidores e empregados públicos. Dessa forma, inaplicável a 
redução  dos  juros  de  mora  em  ações  que  envolvem  segurados  da 
Previdência Social, sem vínculo estatutário com a autarquia. 3. A partir 
da alteração promovida pela Lei n. 11.960/2009, o legislador uniformizou 
a regra dos juros moratórios devidos pela Fazenda em ações de qualquer 
natureza. AgRg no AgRg no Ag 1366327/SP,, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  14/06/2011,  DJe  27/06/2011  (TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  20020080192574001  -  Órgão  (2ª  SEÇÃO 
ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator Saulo Henriques de Sá e Benevides - 
j. Em 12/03/2013).

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO 
À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO,  para modificar a sentença quanto aos 
juros de mora e correção monetária que, dessa forma, até 29/06/2009, as parcelas 
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devidas deverão ser atualizadas de acordo com o índice do IPCA-E, desde a data 
em que deveriam ter sido adimplidas, incidindo juros de mora de 0,5% a partir da 
citação, segundo a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a antiga redação. A partir 
de então, os juros deverão ser calculados na forma da nova redação do art. 1º-F da 
Lei 9494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, devendo a correção monetária continuar 
sendo calculada pelos índices do IPCA-E, até o pagamento. Custas processuais 
pelo INSS a serem pagas ao final da demanda.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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