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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  CONVERSÃO  DE 
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  AUXÍLIO-DOENÇA  EM 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  PEDIDO 
ALTERNATIVO  DE  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DE 
AUXÍLIO-ACIDENTE.   SENTENÇA  CITRA  PETITA. 
JULGAMENTO QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS 
FORMULADOS PELO AUTOR.   NULIDADE ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

-  A sentença  que  não  enfrenta  os  pedidos  formulados  na 
petição inicial deve ser desconstituída para que outra em seu 
lugar seja proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de 
jurisdição.

- À luz da jurisprudência pátria, se o julgador analisa a causa 
“de forma genérica e mediante fundamentação insuficiente, a 
sentença padece de nulidade absoluta”, sendo imperativa a 
respectiva decretação.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, de ofício, anular a sentença.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  João  Sérgio 
Fernandes Barros contra sentença de fls. 131/133, prolatada pelo Juízo da Comarca 
de  Jacaraú  que,  nos  autos  da  Ação  de  Restabelecimento  de  Benefício 
Previdenciário  Auxílio  Doença  c/c  Conversão  em  Aposentadoria  por  Invalidez 
ajuizada  contra  o  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,  julgou 
improcedente o pedido em decisão assim ementada:

“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESTABELECIMENTO  DE  BENEFÍXIO 
PREVIDENCIÁRIO  AUXÍLIO  DOENÇA  C/C  CONVERSÃO  EM 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  –  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA 
INCAPACIDADE  PARA  O  TRABALHO  –  PROVA  PERICIAL 
DESFAVORÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou auxílio-
doença, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na 
prova pericial.  Se  a  mesma se  mostra  regular,  não  há motivos para  o 
magistrado discordar do parecer técnico.

Alega o apelante, às fls.139/141, que “o juízo  a quo levou em 
consideração  apenas  o  pedido  referente  ao  restabelecimento  do  auxílio  e  a 
conversão em aposentadoria por invalidez, esquecendo-se que a exordial também 
abrange o auxílio acidente”.

Assevera  que  o  “perito  judicial  afirmou  que  o  autor  é 
“portador  de  debilidade  da  marcha  devido  a  diminuição  de  mobilidade  de 
tornozelo direito”, de modo que em decorrência da patologia, houve diminuição 
da sua capacidade laborativa, resultando deformidade permanente”.

Sustenta que restando comprovada a redução da capacidade 
laborativa impõe-se a concessão de auxílio-acidente. 

Requer, por fim, o provimento do recurso, para “reformar a 
sentença de primeiro grau, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-  
acidente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desde a data da 
cessão do auxílio-doença”.

Contrarrazões às fls.145/147, pugnando pelo desprovimento 
do recurso.  

Cota Ministerial acostada às fls. 154/156, sem manifestação de 
mérito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000438-11.2009.815.1071 2



V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
 
Segundo o art. 460, do Código de Processo Civil, “É defeso  

ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem  
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi  
demandado.”

Trata-se  do  princípio  da  congruência  entre  o  pedido  e  a 
sentença,  por  meio  do  qual  esta  fica  limitada  ao  que  o  autor,  qualitativa  e 
quantitativamente, requereu quando ingressou em juízo.

In  casu,   o  autor  propôs  Ação  de  Restabelecimento  de 
Benefício  Previdenciário  Auxílio  Doença  c/c  Conversão  em  Aposentadoria  por 
Invalidez  contra o  Instituto Nacional de Seguro Social -  INSS,  objetivando o 
restabelecimento  do  benefício  de  auxílio-doença,  e  sua  conversão  em 
aposentadoria por invalidez, caso constatada a sua incapacidade definitiva para o 
trabalho.  Requereu ainda, em caso de ser verificada pela perícia “apenas uma 
diminuição de sua capacidade laboral, mas que não o impeça de exercer uma 
atividade que lhe garanta o sustento,  que lhe seja  concedido o benefício de 
auxílio-acidente, com pagamento das parcelas atrasadas desde o dia seguinte ao 
da cassação do auxílio-doença, nos termos do §2º do art. 86 da Lei 8.213/91”.

Ao sentenciar o feito, o Exmo. Magistrado de primeiro grau, 
julgou improcedente a pretensão deduzida na vestibular.

Todavia,  analisando  a  sentença,  verifico  que  houve 
apreciação tão somente do pedido de  restabelecimento do benefício de auxílio-
doença, senão vejamos trecho da sentença:

“Trata-se  de  pedido  de  concessão  de  benefício  previdenciário  onde  a 
parte  autora  pretende  ver  deferido  seu  pleito  para  a  implantação  do 
auxílio-doença  pelo  instituto  promovido,  que  foi  negada  sob  o 
argumento de que a perícia médica realizada tinha concluído que a parte 
autora  não se  encontrava incapacitada para  o  trabalho e/ou atividade 
habitual.

Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou auxílio-
doença o julgador firma seu convencimento,  geralmente,  com base na 
prova  pericial.  Concede-se,  portanto,  o  benefício  do  auxílio-doença 
quando o laudo pericial conclui que a parte segurada está acometida por 
moléstia que a incapacita para o trabalho que exerce, sendo insuscetível 
de recuperação. Neste sentido, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO  –  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  -  LAUDO  
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PERICIAL – INCAPACIDADE - JUROS MORATÓRIOS. 1. Nas ações em  
que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença o julgador firma  
seu convencimento, via de regra,  com base na prova pericial. 2. Concede-se o  
benefício de auxílio-doença quando o laudo pericial conclua que a parte segurada  
está  acometida  por  moléstia  que  a  incapacita  para  o  trabalho  que  exerce,  
suscetível de recuperação. 3. Manutenção do marco inicial do benefício na data  
do indeferimento administrativo,  porquanto a enfermidade incapacitante já se  
fazia presente à época. 4. Juros moratórios mantidos à razão de 12% ao ano (TRF  
4ª R, AC – 2004.72.04.001368-6 – 6ª T, Rel. Juiz Fed. Ricardo Teixeira do Valle  
Pereira - DJU 25.01.2006 – p. 420)

Analisando  os  autos,  vê-se  que  a  prova  técnica  concluiu  que  a  parte 
requerente encontra-se apta para o exercício de suas atividades habituais, 
inexistindo incapacidade para os fins de concessão do benefício auxílio-
doença. Não há porque este juízo discordar da prova técnica, vez que 
mesma se mostra regular.

Assim, não havendo incapacidade atestada,  há de se concluir  que não 
existiu qualquer irregularidade na negativa do benefício auxílio-doença.”

A jurisprudência pátria já decidiu neste sentido:

(…)

Desta forma, diante da inexistência de incapacidade para as atividades 
habituais, conforme conclusão do laudo pericial, não faz a parte autora 
jus à concessão do benefício pleiteado na exordial.” 
”

Ora,  observando  o  trecho  da  sentença  supratranscrito, 
verifico  que  o  Juiz  não  se  reportou,  em  nenhum  momento,  ao  pedido  de 
concessão  de  benefício  de  auxílio-acidente,  com  pagamento  das  parcelas 
atrasadas desde o dia seguinte ao da cassação do auxílio-doença, nos termos do 
§2º do art. 86 da Lei 8.213/91,  em caso de ser verificada pela perícia “apenas uma 
diminuição de sua capacidade laboral,  mas que não o impeça de exercer  uma 
atividade que lhe garanta o sustento”

Ora, na medida em que existe um poder-dever da autoridade 
jurisdicional  de responder ao pedido feito pela parte,  não estará ele cumprido, 
totalmente, se o juiz deixar de resolver o que foi pedido. 

Inarredável, pois, a conclusão de que a decisão foi proferida 
em afronta ao princípio da congruência, evidenciando-se o seu caráter citra petita  
(ou infra petita).

Na seara jurisprudencial, é pacífico que deixando a sentença 
de analisar pedido expresso do autor – seja para acolhê-lo ou desacolhê-lo –, estará 
ela  negando  prestação  jurisdicional  à  parte  e  violando  a  legislação  processual 
vigente, em flagrante nulidade, passível de conhecimento pelo Tribunal, inclusive 
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de ofício, tendo em vista tratar-se de matéria processual de ordem pública, que, 
como  se  sabe,  pode  e  deve  ser  conhecida  em  qualquer  momento  ou  grau  de 
jurisdição. Verbis: 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO DE  
OFÍCIO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  POSSIBILIDADE.  
INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
DESNECESSIDADE.  NULIDADE  RELATIVA.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO.
1. A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal  
de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.
2. Ainda que a violação da legislação federal ocorra no julgamento da Apelação, é  
necessário protocolar os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.
3.  Agravo  Regimental  não  provido.”  (AgRg  no  REsp  437.877/DF,  Rel. 
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
04/11/2008, DJe 09/03/2009)

TJRS:  “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONDOMÍNIO.  AÇÃO  DE  
COBRANÇAS DE COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO  
DE  SENTENÇA.  PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  CITRA PETITA.  
NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão judiciais deve ser proferida nos  
parâmetros  contidos  no  pedido  da  parte.  Caso  deixe  de  apreciar  algum  dos  
pedidos expressamente formulados, haverá ofensa ao princípio da congruência,  
insculpido nos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, tornando necessária  
sua desconstituição.  Precedentes jurisprudenciais.  DESCONSTITUÍRAM DE  
OFÍCIO A DECISÃO AGRAVADA. UNÂNIME.”  (Agravo de Instrumento 
Nº 70049799547, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 06/09/2012)

Diante de tais considerações, declaro de ofício a nulidade da 
sentença, determinando que outra seja proferida pelo Juízo de origem. 

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 
de  julho de  2014,  conforme certidão de  julgamento  de  f.  164.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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  Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000438-11.2009.815.1071 6


	Tribunal de Justiça da Paraíba
	Relatora	:  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
	Apelante	:  João Sérgio Fernandes Barros
	Advogado	:  Marcos Antônio Inácio da Silva
	Apelado	: 	INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, representado por seu procurador Pedro Vitor de Carvalho Falcão


