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AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL  E 
APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
DIREITO  PREVIDENCIÁRIO  E  CONSTITUCIONAL. 
AUXÍLIO  ACIDENTE  TRABALHO.  IRRESIGNAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO 
DO RECURSO APÓS  PUBLICAÇÃO  DA DECISÃO 
DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
REEXAME NECESSÁRIO.   INAPLICABILIDADE  DA 
LEI  9.032/95.  ALTERAÇÃO  DA  FORMA  DE 
CÁLCULO.   IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA. 
POSIÇÃO  ADOTADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  SODALÍCIO. 
ALEGAÇÕES DO REGIMENTAL  INSUFICIENTES A 
TRANSMUDAR  O  ENTENDIMENTO  ESPOSADO. 
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-“Súmula  418  -  É  inadmissível  o  recurso  especial 
interposto  antes  da  publicação  do  acórdão  dos 
embargos de declaração, sem posterior ratificação.” 

-  “A  decisão  concessiva  de  revisão  para  50%  do 
salário-de-benefício  nas  hipóteses  de  benefício 
instituído em período anterior ao da vigência da Lei nº 
9.032/95 é contrária à constituição. Agravo regimental 
a  que  se  nega  provimento.”  (STF;  AI-ED  730.272;  MG; 
Segunda Turma;  Rel.  Min.  Joaquim Barbosa;  Julg.  22/05/2012; 
DJE 14/06/2012; Pág. 53).
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- “O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 
do RE nº 613.033/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
DJe de 9.6.2011, reconheceu a repercussão geral da 
questão  constitucional  nele  suscitada  e,  no  mérito, 
consolidou entendimento no sentido da impossibilidade 
de aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 
9.032/95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos 
em data  anterior  à  vigência  da  respectiva  norma.  2. 
Nesse  contexto,  não  obstante  o  posicionamento 
firmado por este Sodalício de que o art. 86, § 1º, da Lei 
nº  8.213/91,  alterado  pela  Lei  nº  9.032/95,  tem 
aplicação imediata, atingindo todos os segurados que 
estiverem  na  mesma  situação,  seja  referente  aos 
benefícios  pendentes  de  concessão  ou  aos  já 
concedidos,  pois  a  questão  encerra  uma  relação 
jurídica  continuativa,  sujeita  a  pedido  de  revisão 
quando modificado o estado de fato, passível de atingir 
efeitos  futuros  de  atos  constituídos  no  passado 
(retroatividade  mínima  das  normas),  sem  que  isso 
implique em ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito 
adquirido,  acolhe-se  a  tese  da  Suprema  Corte  no 
sentido  da  impossibilidade  de  majoração  do  auxílio-
acidente nos termos da Lei nº 9.032/95 se o benefício 
foi concedido anteriormente à vigência desse diploma. 
3. Ressalva do ponto de vista da relatora na linha do 
voto  proferido  no  Recurso  Especial  Repetitivo  nº 
1.096.244/SC. 4. Ação rescisória procedente.” (STJ; AR 
4.306; Proc. 2009/0150269-0; SP; Terceira Seção; Relª Minª Maria 
Thereza de Assis Moura; Julg. 26/10/2011; DJE 10/11/2011).

- “Segundo o princípio tempus regit actum, o benefício  
previdenciário é regido pela Lei vigente ao tempo do  
infortúnio.  Assim  sendo,  o  percentual  de  50%  
(cinqüenta  por  cento)  estabelecido  pela  Lei  nº  
9.032/95, que alterou o art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91,  
não se aplica aos benefícios concedidos anteriormente  
à  sua  vigência,  tendo  o  Supremo  Tribunal  Federal,  
recentemente,  firmado  entendimento  que  tal  
procedimento ofenderia os arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º,  
ambos  da  Constituição  Federal,  que  tratam,  
respectivamente, do princípio da segurança jurídica e  
da necessidade de preexistência de custeio quanto aos  
benefícios  previdenciários.  APELO  DESPROVIDO.” 
(TJPB;  AC  001.2009.016602-4/001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; 
DJPB 29/11/2012; Pág. 12).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

O Instituto  Nacional  do Seguro Social,  inconformado com a decisão 

que  negou  seguimento  ao  reexame  necessário  e  recurso  apelatório  interpostos 

contra  sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  formulado  nos  autos  dos 

embargos a execução movido em face de Edvaldo de Oliveira, interpôs o presente 

Agravo  Interno,  objetivando  a  reforma  do  referido  decisum monocrático  deste 

relator.

O  agravante  suscita,  novamente  a  reforma  da  decisão  de  primeiro 

grau, alegando que o valor de R$ 72.779,16 (setenta e dois mil, setecentos e setenta 

e nove reis e dezesseis centavos) apurado pelo autor não está em consonância com 

os elaborados pelo Setor de Gerenciamento de Cálculos e Pagamentos Judiciais 

daquela Autarquia.

Ao final, pugna pela reconsideração do decisório agravado, ou, caso 

não seja esse o entendimento adotado, que os autos sejam postos em mesa para 

julgamento pelo órgão fracionário - fls. 155/157.

 

É o relatório.

VOTO

Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo, 

permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição 
anterior pelos seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a 
questão em disceptação, os quais passo a transcrever:

Desembargador José Ricardo Porto
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“De  início,  esclareço  que  apreciarei  primeiro  o  recurso 
apelatório  de  fls.  97/113,  do  Estado,  em  detrimento  a  
remessa oficial, por uma questão de lógica processual.

A teor das prescrições do art. 557, do Código de Processo  
Civil, o relator poderá analisar e por fim ao recurso, quando  
manifestamente intempestivo e improcedente. 

Vejamos, então, o que prescreve o citado dispositivo:

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo  
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  
Superior.” 

In  casu,  trata-se  de  irresignação  que  foi  interposta  na  
pendência de decisão de embargos declaratórios e não foi  
ratificada posteriormente ao julgamento destes.

Nesse diapasão,  temos que é  permitido  ao relator  obstar  
seguimento  ao  recurso  quando  o  mesmo  tenha  sido  
manejado extemporaneamente sem a posterior ratificação,  
como é o caso dos autos, o que dispensa maiores delongas.  

A matéria a ser julgada é de cunho, eminentemente, técnico 
processual ou, em outro ângulo, precipuamente cronológica.

O  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  insatisfeito  com a 
sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  exordial  dos  
embargos  à  execução,  ingressou  com  a  presente  
irresignação.

Ocorre que, após o julgamento dos embargos declaratórios,  
publicado  no  dia  24  de  agosto  de  2012  (vide  fls.114-v),  
quase 03 (três)  mês depois  de protocolada sua apelação  
cível (fls. 97/113), a Autarquia não ratificou o manejo de tal  
recurso,  o  que  nos  leva  a  entender  pelo  seu  não  
conhecimento,  ante  a  sua  prematuridade,  configurando  o  
fenômeno da extemporaneidade.

Nessa esteira, trago a baila recente enunciado do Superior  
Tribunal de Justiça:

“Súmula 418 - É inadmissível o recurso especial interposto  
antes  da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de 
declaração, sem posterior ratificação.” 

No  mesmo  norte,  a  referida  Corte  Superior  lançou  
entendimento  em  caso  semelhante,  posicionando-se  no  
Desembargador José Ricardo Porto
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sentido  de  que  é  necessária  a  posterior  ratificação  de 
recurso interposto por uma das partes antes do julgamento  
de  embargos  declaratórios  opostos  pela  outra,  senão,  
vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL 
INTERPOSTO  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE  
CONTRÁRIA.  NÃO  ESGOTAMENTO  DA  INSTÂNCIA 
ORDINÁRIA.  AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA 
DO VERBETE N. 418 DO STJ.
- "É inadmissível o recurso especial interposto antes da  
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  
sem posterior ratificação", nos termos do verbete n. 418  
da  Súmula  desta  Corte.  Embargos  de  declaração  da 
Fazenda Nacional acolhidos, com efeitos modificativos, para  
não conhecer do recurso especial interposto por Potiguara  
Morais  Mafaldo.  Prejudicado  o  exame  dos  aclaratórios  
opostos  pelo  contribuinte.  (RESP  nº.  1121262  –  RS  –  
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA – SEGUNDA TURMA –  
JULG. EM 01/03/2011). Grifo nosso.
  
O Supremo Tribunal  Federal  também entende da mesma 
maneira:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  POPULAR.  
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.  PROMOÇÃO  PESSOAL.  
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. 
1. É extemporâneo o recurso extraordinário protocolado  
antes do julgamento do acórdão proferido em embargos 
de declaração, sem posterior ratificação. Precedentes. 
2. Para a reforma do acórdão da apelação e o provimento  
do  recurso extraordinário,  é  imprescindível  o  reexame de  
fatos e provas, a fim de concluir que o anúncio promovido  
pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não representou  
promoção  pessoal  de  seu  prefeito.  Incidência  da  Súmula  
STF nº 279. 
3.  Nulidade  do  processo,  por  ausência  de  citação  de 
litisconsortes  passivos  necessários.  Inviável  o  seu exame  
neste grau recursal, seja por ter sido argüida pela primeira  
vez  quando  os  autos  já  se  encontravam  neste  Supremo  
Tribunal  para  julgamento  do  extraordinário,  faltando-lhe  o  
imprescindível  prequestionamento,  seja  pelo  seu  caráter  
eminentemente  processual  ordinário.  4.  Agravo regimental  
improvido.  (RE-AgR 198131 /  SP -  SÃO PAULO.  Rel.  
Ministra Ellen Gracie. J. em 18/10/2005) Grifo nosso.
 
Desta forma, com base no que prescrevem os arts. 508 e  
557,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil,  considero 
Desembargador José Ricardo Porto

 5



Agravo Interno nº 0000576-90.815.2011.815.0041

extemporâneo  o  recurso  apelatório,  não  conhecendo  do 
mesmo, negando-lhe seguimento.

Com  relação  ao  reexame  necessário, vislumbro  que 
também não merece prosperar.

Pois  bem,  com  relação  ao  tema  objeto  da  presente  
irresignação,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça perfilhava-se no sentido de que os beneficiários do  
auxílio-acidente,  mesmo  para  as  concessões  ou  fatos  
geradores ocorridos em data anterior à vigência da Lei n°  
9.032/95 – que alterou o art. 86,  §1º  da Lei nº. 8.213/91 -  
faziam jus ao cálculo no percentual de 50% do salário de  
benefício. 

A Terceira Seção daquela Corte Superior, no julgamento do 
REsp  1.096.244/SC,  em 22/04/2009,  de  relatoria  da  Min.  
Maria Thereza de Assis Moura, recurso repetitivo submetido  
ao  regime  do  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil,  
considerava que a aplicação indistinta da novel legislação  
não se trataria de retroatividade indevida, mas tão somente  
garantia de sua incidência imediata, haja vista tratar-se de  
relação jurídica contínua.

Com  base  em  tal  posicionamento,  proferi  decisões  em 
consonância  com  a  Máxima  Corte  Infraconstitucional,  a 
exemplo do Recuro Apelatório nº 001.2009.016609-9/001.

No entanto,  o Supremo Tribunal  Federal,  em  sede  de 
Repercussão  Geral,  firmou  entendimento no  sentido 
inverso  ao  aplicado  pelo  STJ,  pela  impossibilidade  de 
aplicação  retroativa  da  majoração  prevista  na  Lei  nº  
9.032/95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos  
em data anterior à vigência da respectiva norma.

Eis a ementa do citado precedente simbólico:

EMENTA  DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  DE 
BENEFÍCIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  LEI  Nº  9.032/95.  
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA.  
INAPLICABILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA 
NA  CORTE.  MATÉRIA  COM  REPERCUSSÃO  GERAL.  
REAFIRMAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.  (STF - RE 613033 RG, Relator(a):  
Min.  DIAS  TOFFOLI,  julgado  em  14/04/2011,  DJe-110  
DIVULG  08-06-2011  PUBLIC  09-06-2011  EMENT  VOL-
02540-02 PP-00284). 

No julgado acima citado, a Máxima Corte, em respeito ao 
princípio tempus regit actum, solidificou a compreensão de 
que  a  referida  benesse  previdenciária  é  norteada  pela  

Desembargador José Ricardo Porto
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norma vigente ao tempo de sua concessão. Assim sendo, o  
percentual de 50% (cinqüenta por cento) estabelecido pela  
Lei  nº  9.032/95  não  se  aplica  aos  benefícios  concedidos  
anteriormente à sua vigência.
Com base no afirmado acima, concluiu-se que a pretensão  
de  aumento  do  auxílio  em  debate  ofenderia  os  arts.  5º,  
XXXVI;  e 195,  § 5º,  ambos da Constituição Federal,  que  
tratam, respectivamente, do princípio da segurança jurídica  
e da necessidade de preexistência de custeio.

No  mesmo  raciocínio,  segue  outro  aresto  da  Suprema 
Corte:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  PREVIDENCIÁRIO.  INSS.  
AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. REVISÃO. EFEITO 
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão concessiva 
de  revisão  para  50%  do  salário-de-benefício  nas  
hipóteses de benefício instituído em período anterior ao  
da vigência da Lei nº 9.032/95 é contrária à constituição.  
Agravo regimental a que se nega provimento.  (STF; AI-
ED  730.272;  MG;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Joaquim 
Barbosa; Julg. 22/05/2012; DJE 14/06/2012; Pág. 53). 

Ante a construção do novo raciocínio acerca do tema, em 
análise, a própria Terceira Seção do STJ passou a adotar  
igual postura, conforme explicita a  Min. Maria Thereza de  
Assis Moura:

AÇÃO RESCISÓRIA.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  MAJORAÇÃO.  
LEI  Nº  9.032/95.  IMPOSSIBILIDADE.  ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  
NO  RE  Nº  613.033/SP.  ART.  543  -  B,  §  3º,  DO  CPC.  
ACOLHIMENTO  DA  TESE.  RESSALVA  DO  PONTO  DE 
VISTA.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  
julgamento do RE nº 613.033/SP, Relator o Ministro Dias  
Toffoli, DJe de 9.6.2011, reconheceu a repercussão geral  
da questão constitucional nele suscitada e, no mérito,  
consolidou entendimento no sentido da impossibilidade  
de aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº  
9.032/95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos  
em  data  anterior  à  vigência  da  respectiva  norma. 2. 
Nesse contexto, não obstante o posicionamento firmado 
por  este  Sodalício  de  que  o  art.  86,  §  1º,  da  Lei  nº  
8.213/91,  alterado  pela  Lei  nº  9.032/95,  tem  aplicação 
imediata, atingindo todos os segurados que estiverem  
na  mesma  situação,  seja  referente  aos  benefícios  
pendentes de concessão ou aos já concedidos, pois a  
questão  encerra  uma  relação  jurídica  continuativa,  
sujeita a pedido de revisão quando modificado o estado  
de  fato,  passível  de  atingir  efeitos  futuros  de  atos  

Desembargador José Ricardo Porto
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constituídos  no  passado  (retroatividade  mínima  das  
normas),  sem  que  isso  implique  em  ofensa  ao  ato  
jurídico perfeito e ao direito adquirido, acolhe-se a tese  
da  Suprema  Corte  no  sentido  da  impossibilidade  de  
majoração  do  auxílio-acidente  nos  termos  da  Lei  nº  
9.032/95 se o benefício foi  concedido anteriormente à  
vigência desse diploma. 3. Ressalva do ponto de vista da  
relatora  na  linha  do  voto  proferido  no  Recurso  Especial  
Repetitivo nº 1.096.244/SC. 4. Ação rescisória procedente.  
(STJ; AR 4.306; Proc. 2009/0150269-0; SP; Terceira Seção;  
Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 26/10/2011;  
DJE 10/11/2011). 

Solidificando  a  nova  corrente  jurisprudencial,  seguiram-se  
outros julgamentos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
ACIDENTE  DO  TRABALHO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  
REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO 
DO PERCENTUAL PARA 50% APÓS O ADVENTO DA LEI  
Nº  9.032/95.  INADMISSIBILIDADE.  BENEFÍCIO 
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA 
DO INFORTÚNIO QUE PREVIA O PERCENTUAL DE 30%.  
CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.  
RE  613.033/SP  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça relativamente ao aumento 
do percentual do auxílio-acidente, estabelecido pela Lei  
nº 9.032/95, Lei nova mais benéfica que alterou o § 1º do  
art.  86  da  Lei  nº  8.213/91,  em  sintonia  com  a  
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no 
julgamento do RE n. 613.033/SP, de relatoria do Ministro  
Dias  Toffoli,  de  repercussão  geral  da  questão  
constitucional  nele  suscitada,  não  é  possível  a  
aplicação  retroativa  da  majoração  prevista  na  Lei  n.  
9.032/1995  aos  benefícios  de  auxílio-acidente  
concedidos  anteriormente  à  vigência  do  referido  
diploma  legal. 2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento. (STJ; AgRg-Ag 1.346.415; Proc. 2010/0160478-
2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques;  
Julg. 02/08/2012; DJE 09/08/2012).

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
AUXÍLIO-ACIDENTE.  BENEFÍCIO  ANTERIOR  À  LEI  Nº  
9.032/95.  PEDIDO  DE  REVISÃO  COM  BASE  NA  LEI  
NOVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  
NO  RE  Nº  613.033/SP.  ART.  543-B,  §  3º,  DO  CPC.  

Desembargador José Ricardo Porto
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RECURSO  DESPROVIDO.  I.  O  Supremo  Tribunal 
Federal, no julgamento do RE n. 613.033/SP, de relatoria  
do  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe  9/6/2011,  reconheceu  a  
repercussão  geral  da  questão  constitucional  nele  
suscitada,  consolidando-se,  pois,  o  entendimento  no 
sentido  da  impossibilidade  de  aplicação  retroativa  da  
majoração prevista na Lei n. 9.032/1995 aos benefícios  
de auxílio-acidente concedidos anteriormente à vigência  
do  referido  diploma legal. II.  Desde então,  as  Turmas 
que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça  
sucumbiram  à  orientação  da  Suprema  Corte,  e  
passaram a adotar a incidência, à espécie, do princípio  
tempus regit actum, assim como já havia assentado no  
que diz respeito ao reajuste da pensão por morte (RE  
415.454-SC  e  RE  416.827-SC,  cuja  interpretação  foi  
reafirmada,  com  o  regime  de  repercussão  geral,  no 
acórdão na Questão de Ordem no RE 597.389-SP). III.  
Agravo regimental  desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 40.583;  
Proc. 2011/0109796-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson  
Langaro Dipp; Julg. 19/04/2012; DJE 24/04/2012).

Quanto  ao  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  a  sua  mais  
recente  jurisprudência  já  vem  adotando  o  raciocínio  em 
exposição. Vejamos:

AÇÃO  DE REVISÃO  DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.  
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE 
MÉRITO.  DECADÊNCIA.  REJEIÇÃO.  BENEFÍCIO 
CONCEDIDO  ANTES  DA  LEI  N.  9.528/97.  MÉRITO.  
AUXÍLIO-ACIDENTE.  LEI  N.  9.032/95.  MAJORAÇÃO  DO 
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETRO- 
ATIVA. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA 
DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES 
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  REGIME  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  APELO  DESPROVIDO. 
Segundo  o  princípio  tempus  regit  actum,  o  benefício  
previdenciário  é  regido pela  Lei  vigente  ao  tempo do 
infortúnio.  Assim  sendo,  o  percentual  de  50% 
(cinqüenta por cento) estabelecido pela Lei nº 9.032/95,  
que alterou o art.  86,  § 1º,  da Lei  nº  8.213/91,  não se 
aplica aos benefícios concedidos anteriormente à sua  
vigência,  tendo  o  Supremo  Tribunal  Federal,  
recentemente,  firmado  entendimento  que  tal  
procedimento ofenderia os arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º,  
ambos  da  Constituição  Federal,  que  tratam,  
respectivamente,  do princípio da segurança jurídica e  
da necessidade de preexistência de custeio quanto aos 
benefícios  previdenciários.  APELO  DESPROVIDO.  
(TJPB;  AC  001.2009.016602-4/001;  Segunda  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque; DJPB 29/11/2012; Pág. 12).

Desembargador José Ricardo Porto
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AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. Nova orientação 
dada pelo Supremo Tribunal Federal. Benefício anterior  
à Lei  n.  9.032/95.  Cálculo de acordo com a legislação 
acidentária vigente à época do infortúnio. Tempus regit  
actum.  Entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal  
Federal.  Ausência  de  violação  à  literal  disposição  de  
Lei.  Improcedência.  Conforme  orientação  pacífica  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  o  benefício  previdenciário  
deve ser calculado com base na legislação vigente por  
ocasião do preenchimento dos requisitos necessários  
para a sua concessão. Não há violação à literal disposição  
de Lei quando a decisão rescindenda acolhe interpretação  
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do  
poder  judiciário  brasileiro.  (TJPB;  AR  200.2005.033999-
9/002;  João  Pessoa;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  
Bezerra Cavalcanti; DJPB 15/12/2010; Pág. 3).

Dessa  forma,  a  pretensão  autoral  não pode ser  deferida,  
uma  vez  que  esbarra  em  posição  consolidada  tanto  por  
Tribunais Superiores, como por este Areópago.  

Feitas estas considerações, conheço da Remessa, porém 
nego-lhe seguimento.
 
Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei  
Adjetiva Civil, com base nas decisões do Superior Tribunal  
de  Justiça  e  deste  Egrégio  Tribunal,  para  negar 
seguimento a ambos os recursos.”

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR   

            J/06-R-J01 

Desembargador José Ricardo Porto
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