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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível –  “Ação
conversão  de  auxílio-acidente  em  auxílio-
doença  acidentário  c/c aposentadoria  por
invalidez” – Restabelecimento  de  auxílio-
doença  – Concessão  de  aposentadoria  por
invalidez por acidente de trabalho  – Sentença
de procedência  –  Irresignação  –  Laudo
pericial  –  Incapacidade  total  para  o  labor –
Aposentadoria  pro  invalidez  devida   –
Correção  Monetária  –   Aplicabilidade  do
índice  da  caderneta  de  poupança  –   TR  –
Declaração  de  inconstitucionalidade  parcial,
por  arrastamento,  do  artigo  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º
da lei nº 11.960/2009 – Modulação De Efeitos
pelo  Supremo  Tribunal  Federal  –  Reforma
parcial da sentença – Desprovimento.

— Iterativa jurisprudência desta Corte orienta-
se no sentido de reconhecer que a concessão
da  aposentadoria  por  invalidez  deve
considerar  não  apenas  os  elementos
previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas
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também  aspectos  sócio-econômicos,
profissionais  e  culturais  do  segurado,  ainda
que  o  laudo  pericial  tenha  concluído  pela
incapacidade  somente  parcial  para  o
trabalho. O magistrado não estaria adstrito ao
laudo  pericial,  podendo  considerar  outros
elementos  dos  autos  que  o  convençam  da
incapacidade  permanente  para  qualquer
atividade  laboral.  (AgRg  no  REsp
1220061/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe
14/03/2011).

-  Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o
julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  de  nº  4425,  com  a
modulação dos  efeitos  da  decisão presente
na ADI nº 4357/DF, sendo estabelecido que o
índice  oficial  de  remuneração  básica  da
caderneta  de  poupança  (TR)  deve  ser
aplicado  até  25.03.2015,  e  que,  após  essa
data,  os  créditos  devem  ser  corrigidos
monetariamente pelos  índices de preços ao
consumidor amplo especial (IPCA-E), com a
ressalva dos créditos de caráter tributário. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio  Tribunal  de Justiça da Paraíba,  por  votação unânime,  em negar
provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos termos do voto
do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

ABRAÃO TORRES VILAR ajuizou “ação de
conversão de auxílio-acidente em auxílio-doença acidentário c/c aposentadoria
por  invalidez” em face  do  INSTITUTO  NACIONAL DE  SEGURO SOCIAL-
INSS, alegando que sofreu no exercício de suas atividades um grave acidente
que  gerou  a  amputação  traumática  ao  nível  do  joelho  (CID  10:S88.0),
traumatismo por esmagamento da perna (CID 10:S87) e que por duas vezes
consecutivas o benefício do auxílio-doença acidentário lhe foi concedido, NB
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537.601.137-9 e NB 546.410.894-3, respectivamente no ano de 2009 e 2011,
último cessado em 30/04/2013. Impedido de exercer suas atividades o autor se
dirigiu a uma agência da Previdência Social para requerer novo benefício e lhe
fora erroneamente concedido o auxílio-acidente, quando deveria ter concedido
auxílio-doença  acidentário.  No  entanto,  o  mesmo  encontra-se  totalmente
incapacitado  para  o  exercício  de  suas  atividades.  Requer  que  o  auxílio-
acidente seja convertido em auxílio-doença acidentário, com pagamento das
diferenças das parcelas já pagas, ou que lhe seja concedida aposentadoria por
invalidez.

Contestação apresentada às fls. 22/27.

Laudo pericial às fls. 168/176.

Na  sentença  (fls.150/152-v),  o  magistrado
primevo julgou parcialmente  procedentes os pedidos formulados na  inicial,
condenando  a promovida a restabelecer o auxílio-doença  ao autor,  desde a
data de sua cessação administrativa  e sua conversão em aposentadoria por
invalidez,  tendo como termo a quo desde último benefício  o dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, isto é, 01/05/2013, momento em que as lesões já
estavam consolidadas e a autarquia convolou-as equivocadamente em auxílio-
acidente.  Correção  monetária  fixada  pelo  índice  INPC  a  incidir  a  partir  do
vencimento de cada parcela devida, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e,
posteriormente, com base nos “índices de remuneração básica da caderneta
de poupança” até o dia 25.03.2015, marco após o qual os créditos deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)  ao
tempo do efetivo pagamento, em razão da  decisão do STF nas ADIs 4357 e
4425 e sua respectiva modulação de efeitos. Juros de mora, a partir da citação,
com índices previstos no art.1º-F da Lei 9.494/97 (observando suas alterações
pela MP 2.180-35,de 24/08/2001, e pela Lei nº 11.960, de 30.06.2009.

Devidamente  intimada,  a  autarquia
previdenciária  estadual  apresentou apelação,  aduzindo,  em  suma,  que  a
aposentadoria  requerida  pelo  autor  é  indevida,  em  razão  da  ausência  de
certeza do perito acerca de sua incapacidade total. Acrescentou, outrossim, a
as normas pertinentes à aplicação da correção monetária. Requereu, ao final, a
improcedência  do  pedido  de  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  e,
alterando o critério de correção monetária conforme exposto (fls. 155/160).

Devidamente  intimado,  deixou  o  apelado
transcorrer o prazo “in albis” sem apresentar contrarrazões, conforme certidão
de fl. 166.
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A  douta  Procuradoria  de  Justiça  ofertou
parecer  (fls.  179/180),  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

Como é cediço, o auxílio-acidente cuida-se de
benefício previdenciário que tem por finalidade conferir  ao segurado, após a
consolidação  das  lesões  sofridas  em  acidente  de  trabalho,  uma
complementação pecuniária, de caráter permanente, em razão da redução da
sua  capacidade  laboral  para  o  exercício  da  sua  atividade  habitual.  Nesse
sentido, destaco a redação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, veja-se:

“Art.  86.  O  auxílio-acidente  será  concedido,  como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões  decorrentes  de  acidente  de  qualquer  natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada
pela Lei nº 9.528, de 1997)”.

No mesmo sentido, o art. 104 do Decreto nº
3.048/99, o qual regulamento da Previdência Social dispõe:

“Art.104.  O  auxílio-acidente  será  concedido,  como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após
a  consolidação  das  lesões  decorrentes  de  acidente  de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações  discriminadas  no  anexo  III,  que  implique:
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 9/06/2003).
I  -  redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que
habitualmente  exerciam;  (Redação  dada  pelo  Decreto  nº
4.729, de 9/06/2003) 
II  -  redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que
habitualmente  exerciam  e  exija  maior  esforço  para  o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do
acidente; ou
III  -  impossibilidade  de  desempenho  da  atividade  que
exerciam  à  época  do  acidente,  porém  permita  o
desempenho  de  outra,  após  processo  de  reabilitação
profissional,  nos  casos indicados pela perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social”.

Extrai-se dos dispositivos acima que, para a
concessão do benefício acidentário em comento é indispensável a comprovação
do  acidente  de  qualquer  natureza,  produção  de  sequela  definitiva  e  efetiva
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redução da capacidade laborativa  habitualmente exercida,  em razão da  dita
sequela. 

O laudo  pericial  (fls.131/132)  atestou  que  o
autor  sofreu  amputação  traumática  do  membro  inferior  direito,  por
esmagamento. Concluiu o “expert” que o autor apresentava incapacidade total e
permanente para o desempenho do trabalho, conforme atesta o quesito 5.

Assim, a referida lesão é irreversível, e afetou
sua capacidade laboral para o desempenho de trabalho.

Com  efeito,  restando  configurada  a
incapacidade total que possibilita a concessão da aposentadoria por invalidez e,
em  se  tratando  de  lesão  permanente,  portanto,  já  consolidada,  logo,  não
temporária, é o caso de se conceder na presente ação o restabelecimento do
auxílio-doença acidentário outrora concedido, com espeque na Lei nº 8.213/91.

Nessa  esteira,  este  Egrégio  Tribunal
entende:

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  E
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE  PARA  A  ATIVIDADE
ANTERIORMENTE  DESENVOLVIDA  COMPROVADA.
LAUDO DE PERITO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO
DO  BENEFÍCIO  DEVIDO.  CONVERSÃO  EM
APOSENTADORIA  DEVIDA.  JUROS  DE  MORA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.1º-F  DA  LEI  9494/97.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  INPC.  TESE
FIRMADA  NO  JULGAMENTO  DO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870947. REFORMA EM PARTE DA
SENTENÇA -  PROVIMENTO  PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA  E  DO  APELO.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça possui entendimento de ser possível a concessão
de  aposentadoria  por  invalidez,  mesmo  nos  casos  de
invalidez  parcial,  mormente  quando é  total  e  definitiva
para  o  exercício  da  atividade  anteriormente  exercida,
desde  que  sejam  analisados  os  aspectos  sócio-
econômicos,  profissionais  e  culturais,  que evidenciem a
impossibilidade  de  reabilitação  para  exercer  atividade
que  garanta  sua  subsistência.  O  artigo  1º-F  da  Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, 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, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
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da  isonomia  (CRFB,  art.  5º,  caput);  quanto  às
condenações  ori  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00012671720088150201,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. SAULO HENRIQUES
DE SÁ BENEVIDES , j. em 28-11-2017) 

Ainda:

APELAÇÃO,  REMESSA  OFICIAL  E  RECURSO
ADESIVO.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  C/C
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PROVA  PERICIAL  QUE  COMPROVA  A
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS
ATIVIDADES  LABORAIS.  NÃO  VINCULAÇÃO  DO
MAGISTRADO  AO  LAUDO  PERICIAL.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE
TOTAL  E  DEFINITIVA.  ART.  42  DA  LEI  8.213/91.
NORMA QUE DEVE SER APLICADA EM CONJUNTO
COM  A  ANÁLISE  DOS  ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
DO  SEGURADO.  ORIENTAÇÃO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURADA PORTADORA DE
NEOPLASIA  MALIGNA.  APELO  PROVIDO.  PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  PREJUDICADO.
RECURSO  OFICIAL  E  ADESIVO  DESPROVIDOS.  -
Consoante  se  depreende  do  disposto  no  art.  42  da  Lei
8.213/91,  para  a  concessão  da  aposentadoria  por
invalidez,  faz-se  mister  que  o  segurado  esteja
incapacitado  para  o  trabalho  e  insusceptível  de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
a  subsistência,  fazendo  jus  ao  recebimento  enquanto
permanecer nesta condição; De acordo com a orientação
pacífica  do  STJ,  a  concessão  da  aposentadoria  por
invalidez  deve considerar,  além dos elementos  previstos
no  art.  42  da  Lei  nº  8.213/91,  os  aspectos
socioeconômicos,  profissionais  e  culturais  do segurado;
Ainda  que  o  laudo  pericial  tenha  concluído  pela
incapacidade  parcial  da  autora  para  o  trabalho,  a
exigência de impossibilidade de realização de todo (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00395019520118152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em
20-03-2018) 

     Nestes termos,  como dito anteriormente,  o
autor  fora  considerado  inapto  para  exercer  outras  atividades,  ficando
comprovado, pelas provas periciais de que ele é portador de lesão permanente
e total inabilidade laboral, aspecto que será analisado adiante.
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Entendeu, ainda, o  julgador de primeiro grau
estarem presentes os requisitos necessários para concessão da aposentadoria
por invalidez.

Observa-se, da análise detalhada dos autos,
que os requisitos à concessão da aposentadoria por invalidez estão presentes,
senão vejamos.

A Lei  n.°  8.213/1991,  que  dispõe  sobre  os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, trata na
seção  V  —  Dos  Benefícios  —  sobre  a  aposentadoria  por  invalidez,  nos
seguintes termos:

“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.
§  1º  A  concessão  da  aposentadoria  por  invalidez
dependerá  da  verificação  da  condição  de  incapacidade
mediante exame medico-pericial a cargo da Previdência
Social,  podendo o  segurado,  às  suas expensas,  fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança”

Infere-se  que  o benefício  pretendido  pelo
autor (aposentadoria  por  invalidez)  é  concedido  ao  segurado  considerado
incapaz  para  o  trabalho  e  insusceptível  de  reabilitação  para  o  exercício  de
atividade que lhe garanta a subsistência, após a realização de perícia médica.

Conforme atesta o laudo pericial de fls. 132,
quesito B, o demandante apresenta “amputação traumática do membro inferior
direito, consequente rotura do ligamento cruzado esquerdo e corno posterior da
cartilagem do joelho ipsilateral, mais alterações degenerativas e condropatia da
articulação.

Ressaltou, ainda, o perito que o autor está
totalmente incapacitado para o exercício de atividade laboral (quesito A).

É importante destacar que o julgador,  para
fins de aferição da incapacidade para o trabalho, não fica atrelado apenas ao
laudo pericial, isso porque deve considerar aspectos pessoais do segurado. 

No caso, como bem pontuou o magistrado:
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“Desse  modo,  considerando  as  provas  produzidas  nos
autos,  seu  baixo  grau  de  instrução  e  as  limitações  do
mercado de trabalho do meio em que vive, infere-se que o
promovente se encontra em estado de incapacidade para o
exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.”

Acerca desta temática, destaco os seguintes
arestos:

“PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  ART.  42  DA LEI  8.213/91.  ELEMENTOS
DIVERSOS  CONSTANTES  DOS  AUTOS.  LAUDO
PERICIAL.  NÃO  VINCULAÇÃO.  INCAPACIDADE
PERMANENTE.  QUALQUER  ATIVIDADE  LABORAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I  -  Iterativa  jurisprudência  desta  Corte  orienta-se  no
sentido de reconhecer que a concessão da aposentadoria
por invalidez deve considerar não apenas os elementos
previstos  no  art.  42  da  Lei  nº  8.213/91,  mas  também
aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do
segurado,  ainda que  o  laudo pericial  tenha concluído
pela incapacidade somente parcial  para o trabalho.  O
magistrado  não  estaria  adstrito  ao  laudo  pericial,
podendo considerar  outros  elementos  dos autos  que  o
convençam da incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral.  II - Agravo interno desprovido.”(AgRg
no  REsp  1220061/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  03/03/2011,  DJe
14/03/2011). (Negritei).

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  (SÚMULA  7/STJ).
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  LAUDO
PERICIAL.  INCAPACIDADE  PARCIAL.  RELEVÂNCIA
DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS (SÚMULA 83/STJ).
1.  A  análise  das  questões  trazidas  pelo  recorrente
demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é
obstado, em âmbito especial, pela Súmula 7/STJ.
2.  Conforme  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, para a concessão do benefício de aposentadoria
por  invalidez,  devem  ser  considerados,  além  do  laudo
pericial, os aspectos pessoais do segurado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1209883/MS, Rel.  Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2011,
DJe 31/08/2011). (Destaquei).
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Assim,  analisando  detidamente  o  laudo
pericial e os demais documentos juntados aos autos, verifico  que  as
patologias apresentadas pelo demandante acarretaram-lhe incapacidade para o
trabalho,  razão pela qual  correta a decisão que determinou a  concessão da
aposentadoria por invalidez. 

No  tocante  ao  marco  inicial  do  benefício,
comprovado  que  a  incapacidade  perdura  desde  a  data  da  cessação do
recebimento, a aposentadoria por invalidez é devida a partir daquela data. Eis a
jurisprudência: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ
CANCELADO  POR  PARTE  DA  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.  RESTABELECIMENTO  DO
BENEFÍCIO.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
CANCELAMENTO.  1.  Conforme  a  nossa
jurisprudência,  em  havendo  o  benefício  sido
cancelado indevidamente, inclusive sem a presença
de  cópia  de  processo  administrativo  o  qual
demonstre  efetivamente  a  observância  das
necessárias garantias do contraditório e  da ampla
defesa, tal como consta à fl. 17 dos autos, o termo
inicial deverá ser da data do cancelamento e não da
apresentação do laudo pericial em juízo. 2. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no
REsp 768.369/RJ, Rel.  Ministro OG FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  17/11/2009,  DJe
07/12/2009)”. 

Com  relação  à  correção  monetária,  o
sentenciante a fixou pelo índice INPC a incidir a partir do vencimento de cada
parcela devida, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com
base nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança” até o dia
25.03.2015, marco após o qual os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos. Juros de mora, a partir da citação, com índices
previstos  no  art.1º-F  da  Lei  9.494/97  (observando  suas  alterações  pela  MP
2.180-35,de 24/08/2001, e pela Lei nº 11.960, de 30.06.2009.

 Entendo que os consectários legais (juros de
mora e correção monetária) devem observar o art. 5º, da Lei nº 11.960/09, com
as ressalvas realizadas  pelo  Pretório  Excelso.  O Colendo Supremo Tribunal
Federal  no  julgamento  da  ADI  4357/DF  declarou  e  reconheceu  a
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inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  disposto  no  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização monetária
e fixação de juros moratórios dos débitos fazendários, por violar o direito de
propriedade  ao  estabelecer  como  o  índice  de  atualização  os  aplicados  à
caderneta de poupança, critério incapaz de preservar o valor real do crédito.

Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o
julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  de  nº  4425,  com  a
modulação  dos  efeitos  da  decisão  presente  na  ADI  nº  4357/DF,  sendo
estabelecido  que  o  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança (TR) deve ser aplicado até 25.03.2015, e que, após essa data, os
créditos  devem  ser  corrigidos  monetariamente  pelos  índices  de  preços  ao
consumidor amplo especial (IPCA-E), com a ressalva dos créditos de caráter
tributário. 

Vejamos:

QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS  DE  DECISÃO  DECLARATÓRIA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO
REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial
de  constitucionalidade  decorre  diretamente  da  Carta  de
1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação
otimizada  entre  o  princípio  da  nulidade  das  leis
inconstitucionais  e  outros  valores  constitucionais
relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção
da confiança legítima, além de encontrar lastro também no
plano  infraconstitucional  (Lei  nº  9.868/99,  art.  27).
Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº
2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº
3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº
3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº
4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulamse
os  efeitos  das  decisões  declaratórias  de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425
para manter a vigência do regime especial de pagamento
de  precatórios  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº
62/2009 por 5 (cinco) exercícios  financeiros  a contar  de
primeiro  de  janeiro  de  2016.  3.  Confere-se  eficácia
prospectiva  à  declaração  de  inconstitucionalidade  dos
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seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a
data de conclusão do julgamento da presente questão de
ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida
a aplicação  do  índice  oficial  de  remuneração básica  da
caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,  data  após  a
qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus  créditos  tributários;  e  (ii)  ficam  resguardados  os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº
13.080/15,  que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento
previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as
compensações,  os  leilões  e  os  pagamentos  à  vista  por
ordem  crescente  de  crédito  previstos  na  Emenda
Constitucional  nº  62/2009,  desde  que  realizados  até
25.03.2015,  data  a  partir  da  qual  não  será  possível  a
quitação  de  precatórios  por  tais  modalidades;  (ii)  fica
mantida a possibilidade de realização de acordos diretos,
observada a ordem de preferência dos credores e de acordo
com  lei  própria  da  entidade  devedora,  com  redução
máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante
o  período fixado  no  item 2  acima,  ficam mantidas  (i)  a
vinculação  de  percentuais  mínimos  da  receita  corrente
líquida ao  pagamento  dos precatórios  (art.  97,  §  10,  do
ADCT)  e  (ii)  as  sanções  para  o  caso  de  não  liberação
tempestiva  dos  recursos  destinados  ao  pagamento  de
precatórios  (art.  97,  §10,  do  ADCT).  6.  Delega-se
competência  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  para  que
considere  a  apresentação  de  proposta  normativa  que
discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos
da  conta  de  depósitos  judiciais  tributários  para  o
pagamento  de  precatórios  e  (ii)  a  possibilidade  de
compensação  de  precatórios  vencidos,  próprios  ou  de
terceiros,  com o  estoque  de  créditos  inscritos  em dívida
ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7.
Atribui-se  competência  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça
para  que  monitore  e  supervisione  o  pagamento  dos
precatórios  pelos  entes  públicos  na  forma  da  presente
decisão  (ADI  4425  QO,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  25/03/2015,  PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-152  DIVULG  03-  08-2015  PUBLIC
04-08-2015).

Da análise das regras acima especificadas,
observa-se a correta aplicação pelo magistrado da correção monetária e dos
juros de mora.
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Com  esses  fundamentos,  NEGO
PROVIMENTO  à  remessa  oficial  e ao  recurso  de  apelação  interposto  pelo
INSS, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o 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,
22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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