
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

1

CONSULTA N° 64/2014 – CAOP Cível 

OBJETO: Ação acidentária em face do INSS proposta pelo Ministério 

Público – Valor de alçada para a causa – Decisão que ordena a emenda à 

exordial – Inconformismo – Recuso de Agravo de Instrumento – Material 

de Apoio. 

INTERESSADO: Dr. Regis Rogério Vicente Sartori. 

 

 
CONSULTA N° 64/2014: 

 
 
1. Cumprindo orientação da Dra. Terezinha de Jesus 

Souza Signorini - d. Coordenadora deste Centro de Apoio -, 

encaminham-se as seguintes considerações referentes à consulta 
formulada pelo d. Promotor de Justiça, por meio de contato 

telefônico, em 13 de novembro de 2014. 

 

Segundo narrativa apresentada, o questionamento versa 

sobre ação acidentária proposta pela Promotoria de Justiça das 

Comunidades em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 

-, na qual o juízo singular determinou a emenda da petição inicial para 

retificação do valor da causa, de maneira a adequá-lo à exata pretensão 

econômica do segurado. 

 

De acordo com informação prestada pelo consulente, é da 

praxe da Promotoria responsável pelo ajuizamento das ações 

acidentárias a indicação de um valor de alçada para as causas, em 
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virtude do volume expressivo de demandas da mesma natureza e da 

inviabilidade de elaboração do cálculo preciso dos valores devidos a cada 

segurado de forma discriminada.    

 

Após diálogo com a Coordenação deste Centro de Apoio, 

alcançou-se a conclusão de que o manejo do recurso de agravo de 

instrumento contra a decisão que exigiu a emenda da petição inicial é a 

providência mais indicada, pugnando o consulente pelo envio de 
material de apoio que auxilie na composição do recurso. 

 

É, em suma, que cumpria relatar. Passam-se às 
orientações.  

 

2. Em primeiro plano, impõe afirmar que é entendimento 

consolidado na jurisprudência a possibilidade de o magistrado 

determinar a emenda à petição inicial quando verificada uma 

disparidade absurda entre o valor da causa delimitado pelo autor e o 

efetivo ganho financeiro que será auferido em caso de procedência da 

lide. 

 

No entanto, tal prerrogativa concedida ao Poder 

Judiciário importa em afastar o dolo de fraude do polo ativo, ou 

mesmo de ganho de vantagem indevida em razão da não adequação 
do valor da causa ao efetivo montante devido. 

 

No caso em comento, a ação acidentária foi ajuizada pelo 

Ministério Público – instituição que goza de deferência no cenário 
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jurídico e social e presunção de boa-fé –, o que torna inverossímil a 

preocupação com intentos fraudulentos ainda na fase preambular de 
exame da exordial. 

 

Especialmente na proposição de ações que importem em 

repercussões de assistência social, a atuação do Parquet possui estrita 

ligação com o dever de proteção de direitos fundamentais, sendo este 

expressamente contido no Plano Estratégico do Ministério Público do 

Paraná1: 

 

Intensificar as ações em prol da cidadania e da dignidade 

humana, cumprindo o Ministério Público seu papel de 

colaborar na melhoria das condições de vida da sociedade, da 

superação das desigualdades sociais, da efetiva observância 

dos direitos fundamentais e da consolidação dos valores do 

estado democrático de direito. Para tanto, o MP há de voltar-se 

para a defesa dos interesses difusos e coletivos, do regime 

democrático e da promoção e implementação de políticas 

públicas de interesse social, em especial as relacionadas à 

educação, saúde, lazer, habitação e urbanismo, segurança 

pública, assistência social, segurança alimentar e nutricional. 

 

Ainda, é de suma importância sublinhar que o valor da 

causa fixado pelo autor não precisa ser dotado de certeza e de 

indiscutível precisão, pois, conforme estabelece o Código de Processo 

Civil, em seu artigo 258, é dispensada a indicação do conteúdo 

econômico imediato do proveito econômico pretendido. 

                                            
1 Disponível no seguinte link: 
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/plano_estrategico_mppr.pdf 
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Portanto, pode-se afirmar que a faculdade atribuída ao 
juiz para o fito de determinar a emenda à inicial deve ser observada 

por sua excepcionalidade. 

 

As jurisprudências elencadas abaixo demonstram que 

a conduta do juiz deve pautar-se pela clara e justificada necessidade 

constatada no caso concreto. Do contrário, esvazia-se o conteúdo do 

artigo 261 do Código de Processo Civil, o qual prevê a impugnação do 

valor da causa a ser promovida pela parte contrária. 

 

Não deve o magistrado costumeiramente prescrever ex 

officio a alteração do valor da causa, sobretudo quando a parte ré – no 

caso, o Instituto Nacional de Seguridade Social – não padece de 

precariedades em sua defesa. 

 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CONTROLE DE 

OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR CERTO E DETERMINADO. 

VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no 

sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a 

correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito 

econômico pretendido. 2. No presente caso, o Tribunal a quo 

consignou que a demanda principal tem conteúdo econômico 

certo e determinado, não podendo a parte atribuir à causa valor 

simbólico, com evidente finalidade de reduzir as custas da 

ação. É inviável em recurso especial reexaminar as 

circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal a quo a 
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reconhecer a hipótese de excepcionalidade necessária para a 

alteração de ofício do valor da causa. Aplicação da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ  AgRg no REsp 

1339888 RJ , Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA). 

 

PROCESSO CIVIL - VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DE 
OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE EXCEPCIONAL 

NÃO VERIFICADA. 1. O art. 261 do CPC estabelece que o valor 

da causa somente pode ser alterado compulsoriamente por 

provocação do réu. 2. Admite-se a modificação ex officio do 

valor da causa em casos excepcionais, não configurados nos 

autos. 3. Recurso improvido. No presente caso, a decisão do 

juiz de primeira instância que determinou a alteração ex officio 

do valor da causa foi reformada pelo Tribunal a quo, o que 

levou à interposição do recurso especial em tela, em que o 

recorrente alega violação aos arts. 258, 259, I, e 261, caput e 

parágrafo único, do CPC, bem como divergência 

jurisprudencial, sustentando a possibilidade da alteração do 

valor da causa de ofício. Primeiramente, observo que os arts. 

258, 259, I, e 261 do CPC em nenhum momento chancelam o 

entendimento do recorrente de que o valor da causa pode ser 

alterado pelo juiz sem provocação do réu. Eis o teor dos 

referidos dispositivos: Art. 258. A toda causa será atribuído um 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. 

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e 

será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da 

pena e dos juros vencidos até a propositura da ação; Art. 261. 

O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor 

atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em 

apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em 

seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando 
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necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 

(dez) dias, o valor da causa. Parágrafo único. Não havendo 

impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na 

petição inicial.  Ao contrário do alegado, o art. 261 deixa claro 

que a alteração do valor da causa se dá como consequência da 

impugnação feita pelo réu. Portanto, com tranquilidade pode-se 

concluir que o Código de Processo Civil estabelece, como regra, 

que o valor da causa não pode ser alterado de ofício. É verdade 

que a jurisprudência desta Corte permite algumas exceções 
em casos específicos, tendo-se admitido a correção de ofício 

do valor da causa em hipóteses como, por exemplo, de 
"discrepância relevante entre o valor dado à causa e o seu 

efetivo conteúdo econômico, de modo a causar gravame ao 
direito do erário" (RESP 168292⁄GO, DJ 28⁄05⁄2001, Min. 

Antônoi de Pádua Ribeiro, 3ª Turma; RESP 158015⁄GO, DJ 

16⁄10⁄2000, Min. Ari Pargendler, 3ª Turma) ou "quando o 

critério de fixação estiver previsto na lei, quando a 
atribuição constante da inicial constituir expediente do 

autor para desviar a competência, o rito procedimental 
adequado ou alterar a regra recursal" (RESP 231363⁄GO, DJ 

30⁄10⁄2000, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma; 

(AGA 240661⁄GO, DJ 26⁄06⁄2000, Min. Waldemar Zveiter, 3ª 

Turma; RESP 154991⁄SP, DJ 09⁄11⁄1998, Min. Barros Monteiro, 

4ª Turma). Essa possibilidade foi prevista no acórdão recorrido, 

contudo, nenhuma circunstância que demonstrasse a 
excepcionalidade da tal medida restou abstraída no 

julgamento a quo, de modo que a perquirição de elementos 

autorizadores da quebra da regra geral implicaria em reexame 

de provas vedado pela Súmula 7⁄STJ. (STJ - REsp: 594255 RS 

2003/0173665-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 21/09/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 29.11.2004 p. 290). (Grifou-se). 
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A exigência de certeza para a fixação do valor da causa 
também é inócua, na medida em que, se a sentença for favorável ao 

polo ativo, o valor a ser pago pelo réu poderá ser apurado na fase de 

liquidação.  

 

Cabe a lembrança, também, que o juiz decidirá em 

sentença os parâmetros para o cálculo e, após a realização deste, tanto 

autor quanto réu poderão fazer seus apontamentos em relação a 

eventuais incorreções das contas por meio de Embargos à Execução. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO VALOR DA CAUSA EMENDA DA 
INICIAL VALOR APROXIMADO - POSSIBILIDADE Decisão 

que determinou a emenda da petição inicial para constar o 
exato valor da causa pretendida Os autores não possuem os 

informes imprescindíveis ao cálculo exato, seja porque em 
poder da recorrida, seja porque auferíveis em fase de 

execução Decisão reformada para determinar o 

prosseguimento da lide com o valor atribuído à causa pelos 

autores na petição inicial Decisão reformada RECURSO 

PROVIDO. (TJ-SP - AI: 801569220118260000 SP 0080156-

92.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de 

Julgamento: 15/08/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 19/08/2011). (Grifou-se). 

 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. 
BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. DEMONSTRAÇÃO 

DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. PLANILHA DE CÁLCULOS. 
DESNECESSIDADE. VALOR RAZOÁVEL EM VISTA DO 

PEDIDO. 1. Embora não se exija seja dado à causa valor exato, 
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se o Juiz verificar que o valor atribuído não obedece aos 

critérios estabelecidos em lei, deve determinar à parte que 

promova a emenda à inicial, para que se amolde o valor da 

causa em consonância com o conteúdo econômico buscado na 

ação, o que pode ser feito inclusive de ofício. 2. Não se exige, 

contudo, a apresentação de planilha demonstrativa, bastando 

apenas a juntada de qualquer documento dando conta de como 

se chegou ao valor apontado na exordial, ou seja, quais foram 

os critérios utilizados para que a causa tivesse o valor apontado 

na inicial, o que pode ser efetuado mediante cálculos 

aritméticos e, de consequência, se o valor encontrado for maior, 

proceder ao recolhimento das custas remanescentes. 3. Na 

espécie, o valor apontado pelo autor é razoável em vista do 
pedido, e a exigência de apuração do montante exato 

implicaria a realização de cálculo complexo, não sendo 
razoável exigir da parte que apresente a planilha de cálculo 

nesta fase, apenas para fixar o valor da causa. (TRF4 AC-

50.001.994.320.104.047.014 Egrégia 1ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região 24 de agosto de 2011. JOEL 

ILAN PACIORNIK Relator). (Grifou-se). 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CÁLCULO 

APRESENTADO PELO EMBARGADO QUE ATENDE OS 
COMANDOS DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 

6.899/91, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI PRÓPRIA. 

EQUIVALÊNCIA PERMITIDA PELO ARTIGO 58 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. Liquidação de sentença. Auxílio-acidente. 

Cálculo do contador que se atém aos comandos do título 

liquidando. Equivalência com o salário mínimo não ofensiva à 

norma do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais 
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Transitórias da Carta da Republica. Obediência ao parágrafo 

segundo do artigo 201 da Constituição Federal. Sentença 

homologatória confirmada. VISTOS, relatados e discutidos 

estes autos de Apelação Cível n.º 126017-7 da Vara de 

Menores, Família e Anexos de Maringá, onde é apelante o 

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS e apelado Luiz 

Franzão. I - Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto 
pelo INSS contra sentença que, julgando embargos à 

execução, opostos em Ação de Acidente de Trabalho, que 

condenou referido Instituto ao pagamento de auxílio acidente 

do trabalho, no percentual de 30% (trinta por cento) do efetivo 

salário contribuição do dia do acidente, bem como ao 

pagamento das parcelas mensais e sucessivas vencidas a partir 

da data retroativa a cinco anos da citação inicial, acrescidas de 

juros e correção monetária, aceitando planilha que não aquela 

que ofertara, aduzindo que não refletem aquilo que foi 

determinado na sentença. Em suas razões recursais, afirma 

que o cálculo trazido pelo apelado, no valor de R$ 7.928,51 

(sete mil novecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e um 

centavos) não é correto. Apresenta então cálculo de R$ 

4.195,91 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e noventa e 

um centavos). O laudo pericial chega a quantia de R$ 7.208,85 

(sete mil duzentos e oito reais e oitenta e cinco centavos). O 

contador oficial, por sua vez, apresentou laudo com valor de R$ 

7.295,16 (sete mil duzentos e noventa e cinco reais e dezesseis 

centavos), que foi acolhido pelo Juízo. Contra este cálculo se 

opõe, dizendo que, tanto o apelado, quanto o Sr. Perito, 

utilizaram equivalência salarial da época do acidente, em 

0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento) do salário 

mínimo até a competência 12/91, e após pelos índices do INPC. 

A equivalência salarial está completamente desatrelada da 

legislação previdenciária, não apresentando o Sr. Perito a 
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fundamentação legal pela qual a aplicou. Conclui que este teria 

utilizado a Súmula nº 71, que não foi recepcionada pela 

Constituição Federal, ao contrário da utilização da Lei nº 

6.899/81, como fez o apelante. Sustenta que para apurar o 

valor da renda mensal, deve ser aplicado percentual de 30% 

(trinta por cento), sobre a renda mensal da época, reajustado 

pelos índices legais, segundo a Lei nº 6.830/81, pleiteando a 

reforma da sentença, para julgar procedentes os embargos à 

execução. Contra-arrazoado o recurso, com parecer do 

Ministério Público em primeiro grau, pelo desprovimento do 

recurso. Vieram os autos a esta Corte. Com vista à 

Procuradoria Geral de Justiça, que acolhendo anterior parecer 

ministerial, opinou pelo seu desprovimento. É o relatório. II - O 

recurso deve ser conhecido, mas desprovido. O cálculo 

determinado como correto pela r. sentença recorrida deve ser 

mantido. Improcede o inconformismo do apelante, pois os 

valores alcançados estão em consonância com o que foi 

determinado na sentença. Veja-se que pretende a reclamada 

atualização do cálculo por meio da aplicação da Lei n.º 

6.899/81, ou, na sequência, da Lei n.º 6.830/81 (que na 

verdade é 6830/80, e cuida de Execução Fiscal, não sendo 

possível saber a que título, ou de que forma aplicou-a). A 

matéria não é nova e já foi analisada por este e outros 

Tribunais, ficando assente que no caso aplica-se o artigo 58 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assim 

estabelece: "Os benefícios de prestação continuada, mantidos 

pela previdência social na data da promulgação da 

Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja 

restabelecido o poder aquisitivo, expresso em números de 

salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, 

obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação 

do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte". 
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Este entendimento foi sufragado pelo STJ ao julgar embargos 

de declaração, como se vê: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO. 

ATUALIZAÇÃO. O março inicial da concessão do benefício é a 

apresentação em juízo do laudo pericial que reconheceu o nexo 

etiológico entre as seqüelas apresentadas e o trabalho 

desenvolvido. Ditos benefícios serão atualizados com base no 

salário de contribuição vigente à época do pagamento, sendo 

que a partir de abril/89, a correção se fará nos moldes do art. 

58 - ADCT". (Embargos Declaratórios nº 23378-5/RJ, STJ, Rel. 

Min. Américo Luz, DJU 19.12.94, p.35.297). No mesmo sentido, 

julgados deste Tribunal de Alçada: "ACIDENTE DE TRABALHO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

ALEGADA INCORREÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. 

APELO IMPROVIDO. Não merece reparo a decisão monocrática 

que rejeita os embargos opostos à execução de título judicial, 

quando o cálculo em liquidação mostra-se em sintonia com a 

sentença condenatória transitada em julgado". (Acórdão n.º 

7967, Oitava Câmara Cível, Rel. Juiz Rafael Augusto Cassetari). 

"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AÇÃO DE ACIDENTE DE 
TRABALHO. LIQUIDAÇÃO. VALORES DE QUE DISCORDOU 

O INSS. PERITO NOMEADO QUE CONFERIU E CONFIRMOU 

OS CÁLCULOS JUDICIAIS JÁ ENCARTADOS NOS AUTOS. 

PRÁTICA EMBORA NÃO DE BOA TÉCNICA, MAS SEM GERAR 

PREJUÍZO PARA O PERFEITO CONHECIMENTO DO" 

QUANTUM "DEVIDO. DESOBEDIÊNCIA DO DEVER DE 

ACEITAR O ENCARGO PERICIAL NÃO CONFIGURADA. 

DEFERIMENTO PELO JUIZ QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE 

REGÊNCIA PROCESSUAL E PODERES DETERMINADOS NO 

ART. 130 DO CPC. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO FIXADO 

CONFORME O VALOR DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO NA 
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ÉPOCA. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO SE SUBMETE À 

VEDAÇÃO INSCULPIDA NO INC. IV DO ART. 7º DA CF/88. 

RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 8.892, Oitava Câmara Cível, 

Rel. Juiz Sérgio Arenhart). Segundo o que determina o artigo 

58, foi aplicada a equivalência salarial até a competência 

12/91. Como se pode notar pela jurisprudência adiante 

transcrita, o artigo 58 da ADCT só perdeu sua força com a 

implantação do Plano de Custeio e Benefícios com 

regulamentação da Lei 8.213, de 24.7.91, pelo Decreto 357, de 

7.12.91 (DOE de 9.12.91): "EQUIVALÊNCIA SALARIAL - TERMO 

FINAL - I. O artigo 58 do ADCT somente perdeu a sua eficácia 

com a regulamentação dos Planos de Custeio e de Benefícios 

da Previdência Social, através do Decreto nº 357 de 

07.12.1991. II. Recurso parcialmente provido". (TRF 3ª R. - AC 

96.03.007689-9 - SP - 2ª T. - Rel. Des. Fed. Aricê Amaral - DJU 

25.11.1998 - p. 130). Por força dos arts. 41, II, e 155 da Lei n.º 

8.213/91, a atualização passou a ser feita pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC, medido pelo IBGE, e 

posteriormente pela URV, consoante determinava a Lei n.º 

8.880/94, com a devida transformação em reais. Inaplicável, 

destarte, a Lei nº 6.899/1991, de caráter geral, tendo em vista 

a existência de lei especifica de atualização de débitos 

decorrentes de acidente de trabalho. Portanto, irrepreensível o 

cálculo deferido pela r. sentença, pois o legislador constituinte, 

de 1988, ao dispor, no capítulo referente à Previdência Social, 

assegurou ao trabalhador o pagamento dos benefícios de forma 

a preservar o valor real de seu salário. Com efeito, é o que reza 

o parágrafo 2º, do art. 201, da CF: " Art. 201 (...) "Parágrafo 2º. 

É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

definidos em lei". Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 

mantendo integralmente a r. sentença hostilizada. ACORDAM 
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os Senhores Juízes integrantes da Sexta Câmara Cível do 

Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, em negar provimento 

ao recurso, por unanimidade de votos. Participaram do 

julgamento os eminentes Juízes MENDES SILVA, Presidente, e 

ANNY MARY KUSS. Curitiba, 14 de agosto de 2000. Juiz 

Carvílio da Silveira Filho Relator (TJ-PR - AC: 1260177 PR 

0126017-7, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de 

Julgamento: 14/08/2000, Sexta Câmara Cível (extinto TA), 

Data de Publicação: DJ: 5706). (Grifou-se). 

 

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

COBRANÇA DE PARCELAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO INTEMPESTIVA DO 

BENEFÍCIO E DE DIFERENÇAS DO PRECATÓRIO ORIUNDAS 

DE INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - 

HOMOLOGAÇÃO DA CONTA OFERECIDA PELA CONTADORIA, 

QUE CALCULOU CORRETAMENTE O SALDO CREDOR DO 

AUTOR APELO DO INSS QUE BUSCA REDISCUTIR O VALOR 

DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE IMPOSSIBILIDADE, VISTO 

QUE TAL MATÉRIA JÁ FOI DECIDIDA QUANDO DA 

HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO 

SENTENÇA MANTIDA. Recurso do INSS desprovido. (TJ-SP - 

APL: 10000682219938260278 SP 1000068-22.1993.8.26.0278, 

Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 08/04/2014, 

16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

12/04/2014). (Grifou-se). 

 

ACIDENTE DO TRABALHO EXECUÇÃO LIQUIDAÇÃO 

AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DA MESMA 

MOLÉSTIA QUE DEU ORIGEM AO AUXÍLIO-ACIDENTE 

PERÍODO QUE DEVE SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO 

INACUMULABILIDADE DOS BENEFÍCIOS. Devem ser 
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excluídos do cálculo de liquidação os períodos em que o 

segurado recebeu auxílio-doença em razão da mesma lesão que 

deu causa ao auxílio-acidente. Impossibilidade de amparo da 

incapacidade total (auxílio-doença) e incapacidade parcial 

(auxílio-acidente) concomitantemente. Recurso desprovido. (TJ-

SP - REEX: 00373292320118260564 SP 0037329-

23.2011.8.26.0564, Relator: João Negrini Filho, Data de 

Julgamento: 10/09/2013, 16ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 20/09/2013). (Grifou-se). 

 

Sob outro giro, se porventura o magistrado visualizar a 

adequação do valor da causa em benefício do Instituto Nacional de 
Seguridade Social, por motivo de pagamento de custas e 

emolumentos pela instituição, é possível que se argumente que o 

anseio do juiz não trará maiores repercussões logo no início da 
tramitação da demanda. 

 

Tal assertiva pode ser justificada no fato de que, em 

dezembro de 1996, o Superior Tribunal de Justiça cunhou a Súmula de 

n° 178, que institui que “o INSS não goza de isenção do pagamento de 

custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostos 

na Justiça Estadual".  

 

A partir desse enunciado, a Corte firmou o entendimento 

de que o INSS, caso receba a imposição de adimplemento de custas, 

poderá efetuar o depósito no final da ação – fato que desobriga o polo 

ativo de promover o cálculo minucioso do valor da causa nos momentos 

iniciais do processo. 
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AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO 
CIVIL. INSS. PAGAMENTODE CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS AO FINAL. SÚMULA 178/STJ. 1 - A autarquia 
previdenciária, equiparada em prerrogativas e privilégios à 

Fazenda Pública, está dispensada do depósito prévio de 
custas e despesas processuais, que serão pagas ao final, 

caso vencida, o que não se confunde com isenção das 
mesmas. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ 

- AgRg no REsp: 1253956 CE 2011/0108304-4, Relator: MIN. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

14/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/02/2012). (Grifou-se). 

 

Ademais, ressalta-se que o Ministério Público não é 

dotado de uma estrutura hábil a amparar toda espécie de cálculo 

contábil concernente a toda ação proposta.  

 

É demasiadamente gravosa a medida que impõe ao 

Parquet a composição esmiuçada do valor da causa das ações 

acidentárias em que atua como substituto processual, já que o resultado 

concreto que se obteria seria o acúmulo de tarefas por parte do setor 

especializado, com o consequente descumprimento dos prazos judiciais 

e, por conseguinte, a falência da proteção dos direitos e garantias dos 

cidadãos. 

 

3. Frente ao questionamento formulado, aos dados 

fornecidos e ao caráter de urgência da orientação pretendida, são 

essas, em tese, as informações que se entendem pertinentes.  
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Esperamos que as reflexões expostas acima colaborem na 

construção da peça recursal a ser elaborada. 

 

Persistindo dúvidas ou havendo novos questionamentos, 

este Centro de Apoio permanece à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

Curitiba, 13 de novembro de 2014. 

 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 

Samantha Karin Muniz 

Assessora Jurídica 

 

Amanda Maria Ferreira dos Santos 
Estagiária de Pós-Graduação 

 

 

 


