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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-
ACIDENTE.  PROVA  PERICIAL.
COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE
EXERCIA,  EXIGINDO  MAIOR  ESFORÇO
PARA  O  DESEMPENHO  DA  MESMA
ATIVIDADE  QUE  EXERCIA  À  ÉPOCA  DO
ACIDENTE.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  86  DA
LEI  Nº  8.213/91.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS.  PRETENSÃO  DE
COMPENSAÇÃO  DA  CONDENAÇÃO  DOS
VALORES  PRETÉRITOS  COM  A  QUANTIA
CONCEDIDA COMO AUXÍLIO-DOENÇA POR
OCASIÃO  DE  TUTELA  PROVISÓRIA
REVOGADA EM SENTENÇA. PROIBIÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  INCONSTITUCIONALIDADE
DO  ART.  5º  DA  LEI  Nº  11.960/2009  QUE
ESTABELECEU  O  ÍNDICE  DE
REMUNERAÇÃO  BÁSICA  DA  CADERNETA
DE  POUPANÇA.  PERÍODO  ANTERIOR  À
INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM PRECATÓRIO.
QUESTÃO  EXPRESSAMENTE  TRATADA NO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  870947/SE.
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RATIFICAÇÃO  DOS  MESMO
FUNDAMENTOS  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL.
INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE CADA
PARCELA. PROVIMENTO PARCIAL.

-   Constatado  que  o  autor  preenche  os  requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, por meio
da comprovação pericial no sentido de que apresenta
redução  em  sua  capacidade  laboral  decorrente  de
acidente  de  trabalho,  é  de  se  lhe  assegurar  a
percepção do benefício desde o momento da perda da
capacidade. Ainda que mínima a lesão, caso provoque
redução  da  capacidade  para  o  labor  habitualmente
exercido,  há  direito  à  percepção  do  benefício
previdenciário.

- Não há que se falar em irrepetibilidade de valores
resultantes  de  benefícios  previdenciários  percebidos
em decorrência de antecipação de tutela modificada
por  ocasião  da  sentença.  Deve-se  observar  a
preservação  do  princípio  da  vedação  ao
enriquecimento  sem  causa,  de  forma  a  assegurar
compensação  com  os  valores  pretéritos  a  que  foi
condenada a autarquia previdenciária.

-  Como condenada ao  pagamento de percentual  do
auxílio-acidente,  no  momento  da  liquidação  dos
valores  anteriores  à  implementação  do  benefício
objeto  da  sentença,  deve  o  juízo  liquidatório
compensar a verba que for devida pela autarquia com
o débito decorrente da percepção indevida do auxílio-
doença  pelo  demandante.  Neste  ponto,  portanto,
merece parcial reforma a sentença.

-  “O art.  1º-F da Lei  nº  9.494/97,  com a redação
dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. (STF,
RE 870947, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe 20-11-2017).

- Após reafirmar a tese das ADI’s nº 4357 e 4425, O
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STF  deu  provimento  parcial  ao  Recurso
Extraordinário nº 870947/SE, mantendo a atualização
do benefício previdenciário pelo IPCA-E desde a data
fixada na sentença, a partir de cada parcela.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba dar provimento
parcial  à  Remessa  Oficial  e  à  Apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário e Apelação Cível  interposta
pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS) contra  a  sentença  (fls.
155/158) proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais de Campina Grande,
que,  nos  autos  da  “Ação  de  Restabelecimento  de  Benefício  de  Auxílio-
doença”, ajuizada por  Vanildo  Inácio  dos  Santos,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, o autor relatou que, em 09/06/2006, sofreu
um  acidente  no  trajeto  do  trabalho  para  residência,  que  o  deixou
impossibilitado de exercer seu labor,  passando a receber auxílio-doença em
20/07/2008. Destacou que, em perícia realizada em 11/04/2008, a autarquia
previdenciária cancelou a concessão do benefício, por ausência de constatação
da incapacidade laboral ou para atividade habitual.

Aduziu que formulou, em 12/05/2008 e 14/05/2008, pedidos de
concessão  do  auxílio  e  reconsideração  do  indeferimento,  respectivamente.
Sustentou  que  sua  lesão  na  perna  restou  consolidada,  com  deformidade
permanente que lhe causa intensas dores, impedindo-o do retorno ao trabalho
que exercia (frentista de posto de gasolina). Ao final, postulou a procedência
da demanda para que lhe seja reconhecido o direito à percepção do benefício
previdenciário.

Contestação apresentada (fls. 50/60), destacando que a última
perícia médica realizada no autor concluiu por sua capacidade para o trabalho,
resultando na cessação do benefício. Enfatizou que, após correção cirúrgica, a
despeito  da  utilização  de  muletas  no  primeiro  momento  do  tratamento,  o
demandante já deambula sem maiores dificuldades, sendo o encurtamento do
membro inferior imperceptível, não lhe ocasionando limitação. Ressaltou que
a incapacidade parcial não autoriza o benefício indicado.

Defendeu  que,  caso  seja  concedido  o  benefício,  deve-se
observar como marco inicial a data da juntada do laudo em juízo, tendo em
vista que é impossível antes dele se precisar o momento em que ocorreu a
enfermidade geradora do direito.

Liminar deferida (fls. 77/78), determinando o restabelecimento
do auxílio.
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Réplica impugnatória apresentada (fls. 82/91).

Laudo de  Exame Médico-Pericial  apresentado (fls.  120/122),
após o qual sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  por  tudo  o  mais  que  dos  autos
consta,  com  fulcro  na  legislação  pertinente,  com
base  no  art.  269,  I  do  CPC,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  os  pedidos
formulados pela parte  promovente e  CONDENO o
INSS  (Instituto  Nacional  de  Previdência  Social)  a
implantar o benefício do auxílio-acidente em favor
da  parte  autora,  a  ser  pago  mensalmente,
correspondendo  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do
salário-de-benefício,  até  a  véspera  do  início  de
qualquer aposentadoria ou até  a data do óbito do
segurado.
Revogo, consequentemente, a antecipação da tutela
anteriormente  concedida,  fls.  77/78,  que  havia
determinado  o  restabelecimento  do  auxílio-doença,
para  fins  de  cessação  do  citado  benefício,
ressaltando  que  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  orienta  no  sentido  de  ser
incabível  a  devolução  das  importâncias  pagas  em
virtude  de  tutela  antecipada,  posteriormente
revogada, considerando o caráter alimentar dessas
verbas,  levando-se  em conta  a  hipossuficiência  do
segurado  e  o  fato  de  tê-lo  recebido  por  decisão
judicial.
Condeno ainda o promovido ao pagamento de todas
as  prestações  referentes  ao  supracitado  benefício
devidas a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (último concedido ao autor) e relativo
ao  período  em  que  não  recebeu  este  benefício,
acrescidas de correção monetária e juros de mora,
observada  a  prescrição  quinquenal,  contada
retroativamente  do  ajuizamento  da  ação,  face  ao
disposto  no  art.  103,  parágrafo  único,  da  Lei
8.213/91, com redação dada pela Lei 10.839/04.
A correção monetária deverá observar a variação do
INPC  e  incidir  a  partir  do  vencimento  de  cada
parcela vencida (Súmulas nº 43 e 148 do STJ), por
força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213/91,
em  face  da  declaração  parcial  de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da
Lei  11.960/2009,  pelo  STF,  no  julgamento  da  ADI
4.357/DF. 
Os juros de mora são devidos no percentual de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula
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nº 204/STJ), ressaltando que a partir de 30.06.2009,
por força da Lei nº 11.960, de 29.06.2009 (publicada
em 30.06.2009),  que  alterou o art.  1º-F da Lei  nº
9.494/1997, para fins de apuração dos juros de mora
haverá  a  incidência,  uma  única  vez,  até  o  efetivo
pagamento, do índice oficial aplicado à caderneta de
poupança.
No  que  tange  aos  honorários  advocatícios,  estes
devem ser fixados de forma equitativa, conforme o
§4º do art. 20 do CPC, levando em consideração os
critérios  elencados  nas  alíneas  do  §3º  do  mesmo
artigo,  razão pela qual fixo-os no importe de 10%
sobre  as  parcelas  vencidas  até  o  momento  da
prolação  desta  decisão  concessiva  do  benefício,  a
teor do enunciado da Súmula nº 111/STJ.
Sem  custas,  tendo  em  vista  ser  inaplicável  na
hipótese da súmula 178 do STJ, em face do disposto
no art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92, que isenta a
Fazenda  Pública  do  pagamento  de  custas
processuais quando a parte adversa for beneficiada
da Justiça Gratuita, como no caso concreto”.

Inconformado,  o  INSS  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
163/170), aduzindo que o estado clínico autoral não enseja a concessão do
benefício  por  incapacidade,  tendo  em  vista  que  o  laudo  pericial  do  juízo
afirmou sua inexistência, nos seguintes termos: “limitação funcional leve do
membro  inferior  esquerdo,  que  não  impede  de  trabalhos  com  grandes
esforços”. Enfatiza não se poder confundir deficiência de membro ou função
com capacidade para o trabalho.

Sustenta,  ainda,  a  possibilidade  de  compensação  dos  valores
pagos  a  título  de  auxílio-doença  por  força  de  tutela  provisória,  revogada
quando  da  prolação  da  sentença.  Impugna,  ainda,  o  índice  de  correção
monetária,  aduzindo  que  a  declaração  de  inconstitucionalidade  por
arrastamento  não  atinge  as  parcelas  anteriores  à  data  da  requisição  do
precatório, momento a partir do qual é legítimo o cálculo pelo IPCA-E. Por
fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 175v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
179/180).

É o relatório.

VOTO.
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Primeiramente,  cumpre  destacar  que,  tendo  a  sentença  sido
publicada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os requisitos
de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas  processuais
vigentes à época da codificação de 1973, não sendo cabível a majoração por
honorários recursais, consoante Enunciado Administrativo nº 7 do Superior
Tribunal  de  Justiça.  Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade,  conheço  do  apelo  e  do  reexame  necessário,  passando  à
apreciação de seus argumentos.

Conforme relatado, cuida-se de ação previdenciária em que o
autor  persegue  o  restabelecimento  da  percepção  do  benefício  de  auxílio-
doença, em face de acidente de trabalho sofrido que o deixou incapacitado ao
trabalho.

Na origem, foi proferida sentença de procedência parcial  dos
pedidos,  com  a  reimplantação  pela  autarquia  federal  do  auxílio-acidente
mensal,  a  contar  da  cessação  da  concessão  anterior  do  benefício,  com  a
condenação ao pagamento de todas as prestações devidas e não atingidas pela
prescrição quinquenal.

- Do Mérito da demanda

Ab initio,  cumpre  registrar  que o caso em análise  é  de  fácil
resolução, tendo em vista a existência de laudo médico pericial efetivado por
expert indicado pelo juiz singular.

Como  é  sabido,  o  auxílio-doença  acidentário  é  o  benefício
previdenciário  de  caráter  eminentemente  provisório,  devido  enquanto  o
segurado,  acometido  de  doença  profissional,  está  incapacitado  para  o  seu
trabalho ou sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, nos
termos  do  art.  59  da  Lei  nº  8.213/91.  Essa  incapacidade  é,  ressalte-se,
transitória, sendo passível de reversão. 

Por  outro  lado,  é  de  se  conceder  o  auxílio-acidente,  caso se
constate  que  o  segurado-empregado  apresenta  consolidadas  as  lesões
decorrentes  do  acidente  de  trabalho,  resultando  em  sequelas  definitivas,
conforme as situações discriminadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999,
que impliquem: a) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia; b) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia à
época  do  acidente;  e  c) impossibilidade  de  desempenho  da  atividade  que
exercia à época do acidente, porém, permitindo o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica
do Instituto Nacional do Seguro Social.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91, por seu turno, estabelece:

“Art.  86.  O auxílio-acidente será concedido,  como
indenização,  ao  segurado  quando,  após
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consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer  natureza,  resultarem  sequelas  que
impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.”

Como destacado pela magistrada de primeiro grau:

“Em audiência realizada no dia 17/06/2015, o perito
judicial  foi  instado  a  prestar  esclarecimentos  a
respeito dos quesitos formuladores pela parte autora
às fls. 111, tendo o mesmo respondido nos seguintes
termos:

‘1)  Sofreu  fratura  da  penrna  esquerda/  2)
Ratifica  a  resposta  consignada  no  segundo
quesito  do  laudo  encartado  nos  autos;  3)
Ratifica  a  resposta  consignada  no  terceiro
quesito do laudo de fls. 120/122; 4 e 5) Que o
autor não se encontra atualmente incapacitado
para exercer a atividade de frentista, mas esteve
incapacitado  para  tal  atividade  à  época  do
tratamento,  que  durou  cerca  de  12  meses,  a
contar da data do acidente; 6 e 7) Que o autor
apresenta redução da capacidade laborativa em
grau leve’

Destarte,  observa-se  que  o  i.  perito  concluiu  pela
redução  parcial  e  permanente  da  capacidade
laborativa do demandante” (fls. 156v).

Pela  conclusão do perito,  não  se  pode simplesmente  obter  a
informação a que se prende as argumentações apelatórias, no sentido de ter
afirmado que o autor não apresenta incapacidade total para exercer a atividade
habitual  anterior.  Deve-se,  igualmente,  verificar  se  houve  redução  da
capacidade no sentido de se exigir do segurado maior esforço para o exercício
da atividade antes desenvolvida.

Na situação em apreço,  como bem registrado na  sentença,  a
consolidação da  lesão  no  membro  inferior  esquerdo,  indicando  uma perda
funcional ou dificuldade no movimento do caminhar, ainda que de grau leve,
conduz  ao  enquadramento  na  hipótese  de  redução  da  capacidade  para  o
trabalho  que  habitualmente  exercia,  exigindo  maior  esforço  para  o
desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente.

Ainda  que  mínima  a  lesão,  caso  provoque  redução  da
capacidade para  o labor  habitualmente exercido,  há direito  à  percepção do
benefício  previdenciário,  consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, em precedente oriundo de recurso submetido ao rito dos repetitivos:

“PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.
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AUXÍLIO-ACIDENTE.  LESÃO  MÍNIMA.  DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1.  Conforme  o  disposto  no  art.  86,  caput,  da  Lei
8.213/91,  exige-se,  para  concessão  do  auxílio-
acidente,  a  existência  de  lesão,  decorrente  de
acidente  do  trabalho,  que  implique  redução  da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior  esforço,  não  interferem  na  concessão  do
benefício,  o  qual  será  devido ainda que  mínima a
lesão.
3. Recurso especial provido”.
(STJ,  REsp  1109591/SC,  Rel.  Ministro  CELSO
LIMONGI  -  DESEMBARGADOR  CONVOCADO
DO  TJ/SP  -,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Assim, do cotejo entre a previsão legal acerca das situações que
autorizam a concessão do benefício do auxílio-acidente e a análise do quadro
médico apresentada pelo  expert judicial,  verifica-se clara e manifestamente
que  o  autor,  tal  qual  frisado  pelo  magistrado  de  primeiro  grau,  apresenta
redução permanente da capacidade laborativa, motivo pelo qual deve a ele ser
concedido o auxílio-acidente. 

Dessa  forma,  verifica-se  que  o  autor  preenche  os  requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, uma vez que restou comprovado
que apresenta redução em sua capacidade laboral decorrente de acidente de
trabalho, não merecendo, neste ponto, qualquer retoque a sentença.

- Das Consequências da Reversibilidade de Tutela Antecipada

Consoante  relatado,  a  juíza  sentenciante  ressalvou,  no
dispositivo  da  decisão,  a  irrepetibilidade  dos  valores  decorrentes  da  tutela
antecipada então revogada, sob o fundamento de se tratar de verba alimentícia.
Ocorre,  porém,  que,  após  submissão  ao  rito  dos  recursos  repetitivos,  o
Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o  entendimento  segundo  o  qual  “a
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver
os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”. 

Confira-se a ementa do julgado:

“PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações,  e  a demora que disso
resultou  para  a  prestação  jurisdicional,  levou  o
legislador  a  antecipar  a  tutela  judicial  naqueles
casos  em  que,  desde  logo,  houvesse,  a  partir  dos
fatos  conhecidos,  uma  grande  verossimilhança  no
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direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do
instituto  é  a  reversibilidade  da  decisão  judicial.
Havendo perigo de irreversibilidade,  não há tutela
antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o
juiz  antecipa  a  tutela,  está  anunciando  que  seu
decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda,
o  autor  da  ação  responde  pelo  recebeu
indevidamente. O argumento de que ele confiou no
juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está
representada  por  advogado,  o  qual  sabe  que  a
antecipação de tutela tem natureza precária.
Para  essa  solução,  há  ainda  o  reforço  do  direito
material. Um dos princípios gerais do direito é o de
que  não  pode  haver  enriquecimento  sem  causa.
Sendo um princípio  geral,  ele  se  aplica ao direito
público,  e  com  maior  razão  neste  caso  porque  o
lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei
nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os
benefícios  previdenciários  pagos  indevidamente
estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior
Tribunal  de  Justiça  que  viesse  a  desconsiderá-lo
estaria,  por  via  transversa,  deixando  de  aplicar
norma  legal  que,  a  contrario  sensu,  o  Supremo
Tribunal  Federal  declarou  constitucional.  Com
efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o
que  o  art.  130,  parágrafo  único  na  redação
originária (declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C
do Código de Processo Civil: a reforma da decisão
que  antecipa  a  tutela  obriga  o  autor  da  ação  a
devolver os benefícios previdenciários indevidamente
recebidos.
Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ,  REsp  1401560/MT,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  ARI
PARGENDLER,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
12/02/2014, DJe 13/10/2015).

Nesse  sentido,  a  Corte  Superior  concluiu  que  se  deve
igualmente  aplicar  o  entendimento  pela  impossibilidade  do enriquecimento
sem  causa,  sobretudo  em  se  tratando  de  verba  pública,  que  não  pode,
indevidamente, beneficiar a determinado indivíduo em detrimento dos demais
cidadãos.

Com o mesmo fundamento, veja-se:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
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ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.  ARTIGO  543-C  DO  CPC/1973.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  2/STJ.  REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.  DEVOLUÇÃO
DE  VALORES.  ARTIGO  115  DA LEI  8.213/1991.
CABIMENTO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente
recurso  atrai  a  incidência  do  Enunciado
Administrativo  n.  2/STJ:  "Aos  recursos  interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2.  Firmou-se  em  sede  de  representativo  de
controvérsia  a  orientação  de  que  a  reforma  da
decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação
a  devolver  os  benefícios  previdenciários
indevidamente recebidos.
3.  A  principal  argumentação  trazida  pela
embargante consiste em que a tutela antecipada que
lhe reconheceu o direito à aposentadoria por idade
rural, posteriormente, revogada pelo Tribunal a quo,
foi concedida de ofício pelo Magistrado de primeiro
grau, sem que houvesse requerimento da parte nesse
sentido.
4.  A  definitividade  da  decisão  que  antecipa
liminarmente  a  tutela,  na  forma do artigo  273 do
CPC/1973, não enseja a presunção, pelo segurado,
de que os valores recebidos integram, em definitivo,
o seu patrimônio. O pressuposto básico do instituto é
a  reversibilidade  da  decisão  judicial.  Havendo
perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada,
consoante artigo 273, § 2º, do CPC/1973.
5. Quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando
que seu decisum não é irreversível. Nos dizeres do
Ministro  Ari  Pargendler,  que  inaugurou  a
divergência  no  âmbito  do  julgamento  do
representativo  da  controvérsia,  mal  sucedida  a
demanda, o autor da ação responde pelo que recebeu
indevidamente. O argumento de que ele confiou no
Juiz, ignora o fato de que a parte, no processo, está
representada  por  advogado,  o  qual  sabe  que  a
antecipação de tutela tem natureza precária.
6.  Do  texto  legal  contido  no  artigo  115  da  Lei
8.213/1991,  apesar  de  não  expressamente  prevista
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norma de desconto de valores recebidos a título de
antecipação  da  tutela  posteriormente  revogada,  é
possível  admitir,  com  base  no  inciso  II  e,
eventualmente,  no  inciso  VI,  o  ressarcimento
pretendido.
7. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ,  EDcl  no  REsp  1401560/MT,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016)

Assim sendo, não há que se falar em irrepetibilidade de valores
resultantes  de  benefícios  previdenciários  percebidos  em  decorrência  de
antecipação de tutela modificada por ocasião da sentença. Deve-se observar a
preservação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, de forma a
assegurar  compensação  com  os  valores  pretéritos  a  que  foi  condenada  a
autarquia previdenciária.

O débito de cada um dos litigantes deve ser calculado de acordo
com as respectivas obrigações, ou seja, o pagamento pelo INSS dos valores
retroativos do auxílio-acidente no montante afirmado na sentença, bem como a
devolução  pelo  autor  do  montante  correspondente  à  percepção  do  auxílio-
doença liminarmente concedido e revogado por ocasião da decisão que pôs
fim à fase cognitiva.

Com idêntico entendimento:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO
DE  VALORES  PAGOS  À  TÍTULO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 115
DA LEI Nº 8.213/1991. CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE  OFENSA À  COISA  JULGADA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1.  Cinge-se  a  questão  acerca  da  possibilidade  de
compensação, em cálculo de liquidação de sentença,
de valores concedidos ao autor/agravado, a título de
auxílio-doença  acidentário  (B91),  mediante  tutela
antecipada.
2.  Denota-se  dos  fólios,  ter  sido  concedido  ao
autor/recorrido,  por  força  de  tutela  antecipada,  o
restabelecimento  de  auxílio-doença  acidentário,
espécie  91  (fls.  13),  o  que  foi  REVOGADO  POR
SENTENÇA que concedeu o auxílio-acidente (B94),
no percentual de 50% e, confirmado no acórdão (fls.
22v. 28).
3.  O  art.  115,  da  Lei  nº  8.213/91  é  expresso  ao
afirmar que poderá o INSS fazer descontos quando
houver pagamento de benefício além do devido.
4.  Portanto,  quando  da  REVOGAÇÃO  da  tutela
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antecipada,  por  decisão  transitada  em  julgado,
permitiu-se a compensação dos  valores percebidos
indevidamente,  haja  vista  a  impossibilidade  de
cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidentário,
quando  ambos  decorrem do  mesmo  fato  gerador,
sendo essa a hipótese dos autos.
5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça FIRMOU, EM SEDE DE REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA, A ORIENTAÇÃO DE QUE A
REFORMA  DA  DECISÃO  QUE  ANTECIPA  A
TUTELA  OBRIGA  O  AUTOR  DA  AÇÃO  A
DEVOLVER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
INDEVIDAMENTE  RECEBIDOS  (EDcl  no  REsp
1401560/  MT,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
27.04.2016, DJe 02/05/2016).
6.  In  casu,  verifica-se,  ainda,  que  houve
DELIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL
de EQUIVOCADOS parâmetros sobre o cálculo das
parcelas vencidas, pois inicialmente, se considerou a
data de incidência das prestações atrasadas, à título
de  auxílio-acidentário (B94),  o  dia  seguinte  ao da
cessação  administrativa  do  auxílio-doença
acidentário  (art.  86,  §  2º  da  Lei  nº  8.213/91).  7.
Todavia,  logo  em  seguida  o  magistrado  singular
manteve os termos da decisão concessiva da tutela
antecipada,  que  havia  concedido  o  auxílio-doença
acidentário  (B91),  até  o  trânsito  em  julgado  da
presente decisão, modificando, assim, o termo inicial
para  a  concessão  do  auxílio-acidente.  8.  Como  é
sabido,  não incidem os  efeitos  da  preclusão  sobre
cálculo equivocado. A correção de erro material (que
pode  ser  alegado  a  qualquer  tempo,  inclusive,  de
ofício), nesse caso, trata-se de medida que objetiva
preservar  a  coisa  julgada  e  evitar  enriquecimento
sem causa.
9.  Nesse  sentido,  apesar  de  indeferido  pelo  juiz  a
quo, na fase de liquidação de sentença (fls.  44),  é
possível  promover  na  fase  executória,  a
compensação  de  valores  já  recebidos,  em sede  de
tutela  antecipada,  de  auxílio-doença  acidentário.
Espécie 91, quando da elaboração dos cálculos das
prestações  atrasadas,  (cujo  termo  inicial  deverá
observar  o  disposto  no  art.  86,  §  2º  da  Lei  nº
8.213/91).
10.  Feitas  estas  considerações,  a  reforma  do
decisium  vergastado  é  medida  que  se  impõem,
devendo  haver  a  compensação  dos  valores
percebidos  mediante  tutela  antecipada  no  cálculo
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Das prestações atrasadas, com base no supracitado
art.  115,  da  Lei  nº  8.213/91,  bem  como  em
observância à vedação do enriquecimento sem causa
e  ao  princípio  da  moralidade  administrativa,  não
havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa
julgada.
11. Agravo de Instrumento provido.
12. Decisão unânime”. 
(TJPE;  AI  0010052-51.2016.8.17.0000;  Rel.  Des.
Itamar  Pereira  da  Silva;  Julg.  27/01/2017;  DJEPE
09/02/2017).

Logo, como condenada ao pagamento de percentual do auxílio-
acidente, no momento da liquidação dos valores anteriores à implementação
do benefício objeto da sentença, deve o juízo liquidatório compensar a verba
que for devida pela autarquia com o débito decorrente da percepção indevida
do  auxílio-doença  pelo  demandante.  Neste  ponto,  portanto,  merece  parcial
reforma a sentença.

- Do Índice de Correção Monetária

Como é  cediço,  no  âmbito  da  ADI  nº  4357/DF,  o  Supremo
Tribunal  Federal  declarou a  inconstitucionalidade material  da utilização do
índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, sob o
fundamento de que não é idôneo a mensurar a variação do poder aquisitivo da
moeda.

Em consonância no ponto em debate,  o Relator do processo,
Ministro  Ayres  Britto,  ao  analisar  a  inconstitucionalidade  do  §12  da
Constituição  Federal,  asseverou  que,  de  fato,  trata-se  de  atualização  dos
valores constantes de ofícios requisitórios após a sua expedição e até a data do
efetivo pagamento, ressaltando, porém, que a correção monetária aplicada pelo
juízo competente é  aquela regida pelo art.  1º-F da  Lei  nº  9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Ressalte-se, porém, que o Ministro Relator, em nota explicativa
de sua fundamentação (omitida nos argumentos da autarquia recorrente), já
consignava  que  a  correção  monetária  aplicada  pelo  juízo  competente  (e,
portanto, anterior à inscrição em precatório) correspondia a uma atualização
“que hoje se encontra inconstitucionalmente redigida pelo art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
nº 11.960/2009, assim dispõe:

“Art.  1o-F.  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins  de  atualização  monetária,  remuneração  do
capital e compensação da mora, haverá a incidência
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uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança” (grifo nosso).

Esse dispositivo legal é a base por meio da qual se aplicam,
ainda na fase de prolação de sentença, os índices dos juros de mora e correção
monetária em condenações impostas à Fazenda Pública. A aplicabilidade de tal
artigo  é,  pois,  nitidamente  destinada  ao  período  anterior  à  inscrição  em
precatório ou a expedição de ofício requisitório.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
nº  11.960/2009,  foi declarado parcialmente inconstitucional,  concluindo ser
incompatível  com a Constituição Federal a previsão de correção monetária
pelo  índice  da  caderneta  de  poupança.  Eis  os  exatos  termos  do  voto  do
Ministro Luiz Fux, redator para o Acórdão: 

“Por fim, à luz das premissas já delineadas, reputo
procedente,  em  parte,  o  pedido  de
inconstitucionalidade  por  arrastamento  da  nova
redação conferida ao art.  1º-F da Lei  nº  9.494/97
pelo  art.  5º  da  Lei  nº  11.960/2009.  Como  já
delineado no voto do i. Min. relator, a invalidade da
sistemática constitucional de juros e de atualização
monetária  nos  precatórios  retira  desde  logo  o
amparo  em  que  se  apoia  o  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97,  fulminando-o  na  exata  medida  em  que
fulminado seu fundamento constitucional  (art.  100,
§12,  CF/88).  Assim é  que,  nos  termos  do presente
voto,  declaro  inconstitucional  a  referência  à
‘atualização monetária’ contida no art. 1º-F da Lei
nº  9.494/97,  rejeitando,  porém,  o  pedido  de
declaração  de  inconstitucionalidade  quanto  ao
regime de juros moratórios, desde que incidente de
forma recíproca para o Estado e o cidadão.
(…)
Ex positis, julgo procedentes, em parte, os pedidos de
declaração  de  inconstitucionalidade  da  Emenda
Constitucional  nº  62/09  veiculados  nas  presentes
ações diretas para 
(…)
(iii)  afastar  a  expressão  ‘índice  oficial  de
remuneração da caderneta de poupança’, quanto à
atualização monetária dos créditos em precatórios,
contido  no  §12  do  art.  100  da  CF,  por  manifesta
violação ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII)
e  ao  postulado  proporcionalidade,  extraível  da
garantia do devido processo legal substantivo (CF,
art. 5º, LIV), inegáveis limites materiais ao poder de
reforma da Constituição (CF, art. 60, §4º, IV);
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(iv)  afastar,  por  arrastamento,  a  mesma expressão
(‘índice  oficial  de  remuneração  da  caderneta  de
poupança’) contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009”.

Assim sendo, no âmbito da ADI nº 4357/DF, não há declaração
de inconstitucionalidade  restrita  ao  período pós inscrição  em precatório do
débito  fazendário,  mas também o afastamento  do  ordenamento jurídico da
atualização  monetária  prevista  no  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/1997,  com  a
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Além  disso,  na  própria  Questão  de  Ordem  que  resolveu  a
modulação  dos  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade,  a  Corte
Suprema expressamente atribuiu efeitos ex nunc a partir da data de conclusão
do  julgamento  então  proferido  da  “da  expressão  ‘índice  oficial  de
remuneração básica da caderneta de poupança’ constante do § 12 do art. 100
da CF e §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT, bem como da mesma expressão
contida  no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  a  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009” (grifo nosso).

Ora,  foi  expressamente  enfrentada  a  constitucionalidade  do
dispositivo legal aplicável à correção monetária para as condenações em face
da fazenda pública,  ou seja,  para aplicabilidade  em período anterior  ao da
expedição do ofício requisitório, não havendo que se cogitar a manutenção da
atualização do débito da Fazenda pelo índice oficial de remuneração básica da
caderneta  de poupança,  “até que  o ordenamento jurídico positivo sobre o
ponto venha a ser alterado”. Isso pela simples circunstância de o Supremo
Tribunal Federal ter alterado expressamente o ordenamento jurídico, excluindo
o  critério  da  atualização  pelo  índice  da  poupança  em dispositivo  que  é  o
fundamento das sentenças proferidas contra a fazenda pública.

A propósito, confira-se o recente aresto do plenário do Supremo
Tribunal  Federal  reconhecendo  a  inconstitucionalidade  ora  debatida,
circunstância que autoriza este órgão fracionário a igualmente declará-la com
base no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  REGIME  DE
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS
MORATÓRIOS  INCIDENTE  SOBRE
CONDENAÇÕES  JUDICIAIS  DA  FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DA  UTILIZAÇÃO
DO  ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA
CADERNETA DE  POUPANÇA COMO  CRITÉRIO
DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  VIOLAÇÃO  AO
DIREITO  FUNDAMENTAL  DE  PROPRIEDADE
(CRFB,  ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO
MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
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INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA  PÚBLICA,  QUANDO  ORIUNDAS  DE
RELAÇÕES  JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À
ISONOMIA  ENTRE  DEVEDOR  PÚBLICO  E
DEVEDOR  PRIVADO  (CRFB,  ART.  5º,  CAPUT).
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 
1.  O princípio  constitucional  da  isonomia  (CRFB,
art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art.  1º-F da Lei nº  9.494/97,  com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros  moratórios  aplicáveis  a  condenações  da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos  oriundos  de  relação  jurídico-tributária,  os
quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto legal supramencionado. 
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial  da caderneta de poupança não se qualifica
como medida  adequada  a  capturar  a  variação  de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o  poder  aquisitivo  da  moeda  diante  da  sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É
que  a  moeda  fiduciária,  enquanto  instrumento  de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada  em bens  e  serviços.  A  inflação,  por
representar o aumento persistente e generalizado do
nível  de  preços,  distorce,  no  tempo,  a
correspondência  entre  valores  real  e  nominal  (cf.
MANKIW,  N.G.  Macroeconomia.  Rio  de  Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ,  R.  Macroeconomia. São Paulo:  McGraw-
Hill  do  Brasil,  2009,  p.  10;  BLANCHARD,  O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29). 
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4.  A  correção  monetária  e  a  inflação,  posto
fenômenos  econômicos  conexos,  exigem,  por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes  de
capturar a segunda, razão pela qual  os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5.  Recurso  extraordinário  parcialmente  provido”.
(STF,  RE  870947,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-262  DIVULG  17-11-2017
PUBLIC 20-11-2017). 

Ainda  que  no  voto  do  RE  nº  870947/SE  tenha  o  Ministro
redator do acórdão das ADI’s 4357 e 4425 reconhecido que a Corte Suprema,
em se tratando da atualização monetária, apenas se debruçou sobre o período
posterior à inscrição do crédito em precatório, observa-se que se tratava da
mesma  ratio decidendi.  Tanto é que fez referência à seguinte passagem do
parecer  ministerial:  “(…)  embora  sob  a  perspectiva  material  as  questões
discutidas nestes autos e nas ADIs 4.357 e 4.425 possam ser solvidas com os
mesmos fundamentos (…)”. 

E mais, o resultado do julgamento da inconstitucionalidade foi
idêntico, reconhecendo, inclusive, que os demais Tribunais de Justiça do país
estavam  aplicando  o  entendimento  das  ADIs  para  o  período  anterior  à
inscrição do precatório, reconhecendo-lhes a coerência de aplicabilidade, nos
seguintes termos:  “essa postura dos tribunais inferiores revela-se coerente.
Não vislumbro qualquer motivo para aplicar critérios distintos de correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.

Assim sendo, não ha que se cogitar em necessidade de espera
pela  alteração  do  ordenamento  jurídico  para  o  reconhecimento  da
inconstitucionalidade da previsão de atualização pelo índice da poupança. E,
ainda,  é  desnecessária  reserva  de  plenário  deste  Tribunal  de  Justiça  local
quando verificado o expresso enfrentamento da questão constitucional  pelo
Supremo Tribunal Federal, circunstância que apenas entravaria o andamento
processual em hipótese expressamente excepcionada pelo art. 949, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.

- Das Teses firmadas no julgamento do Tema nº 810

No  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  870947,  o
Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que
disciplina  os  juros  moratórios  aplicáveis  a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
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tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros  de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
remunera  seu  crédito  tributário,  em  respeito  ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica  não-tributária,  a  fixação  dos  juros
moratórios  segundo  o  índice  de  remuneração  da
caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09; e 
2)  O art.  1º-F da Lei  nº  9.494/97,  com a redação
dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  na  parte  em  que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

No  julgamento  do  qual  se  originaram  as  teses  acima
colacionadas, o INSS havia interposto recurso extraordinário contra Acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou o pleito apelatório de
aplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 quanto aos juros e correção
monetária, ao fundamento do que fora decidido nas ADI’s nº 4357 e 4425, que
reconheceram a inconstitucionalidade  por arrastamento  do  dispositivo  legal
indicado. O acórdão do TRF-5 afastou a aplicação do índice de correção da
poupança e estabeleceu o IPCA a partir de cada parcela.

Após  reafirmar  a  tese  das ADI’s  nº  4357  e  4425,  foi  dado
provimento parcial ao Recurso Extraordinário nº 870947/SE, mantendo-se a
atualização do benefício previdenciário pelo IPCA-E desde a data fixada na
sentença, ou seja, a partir de cada parcela. Idêntico raciocínio foi aplicado no
caso em questão sentença apelada, devendo, pois, ser mantido.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
à  Remessa  de  Ofício e  ao Apelo, apenas  para  ressalvar a  possibilidade  de
compensação, na liquidação da sentença, entre os valores retroativos relativos
à  condenação  ao  pagamento  do  auxílio-acidente  pelo  INSS  e  o  débito
decorrente da reversibilidade da tutela  antecipada que garantiu a concessão
provisória do auxílio-doença ao demandante no decorrer da ação, mantendo-se
nos demais termos a sentença recorrida.

É COMO VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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