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DECISÃO MONOCRÁTICA

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVIDO.
ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA  POR CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
DIVERSO DO PLEITEADO. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
ADSTRIÇÃO  ÀS  DEMANDAS
PREVIDENCIÁRIAS.  CARÁTER  SOCIAL  E
PROTETIVO. ENTENDIMENTO DOMINANTE
NO  STJ.  REEXAME  NECESSÁRIO.
CONDENAÇÃO  CONSISTENTE  À
IMPLANTAÇÃO  DO  AUXÍLIO-ACIDENTE  E
PAGAMENTO  DOS  VALORES
RETROATIVOS  À  DATA  DA  CESSAÇÃO
INDEVIDA.  ART.  86  DA  LEI  Nº  8.213/91.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
BENEFÍCIO  DEVIDO.  SENTENÇA  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE  NO  STJ.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS
RECURSOS  OFICIAL  E  VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC
C/C SÚMULA Nº 253 DO STJ.

1. Apelo: Não há que se falar em julgamento
extra  petita,  porquanto  o  entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se pela flexibilização do pedido contido
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na  exordial  referente  a  benefício
previdenciário,  aceitando  amplamente  a
concessão  de  benesse  diversa  da  que  fora
inicialmente  solicitada  pelo  demandante,
desde que presentes os requisitos legais.

2.  Reexame  necessário:  Presentes  os
requisitos legais previstos no art. 86 da Lei nº
8.213/91,  correta  a  concessão  do  auxílio-
acidente, com pagamento retroativo à data da
cessação do auxílio-doença. Entendimento do
STJ.

3. Estando a sentença em consonância com o
entendimento  jurisprudencial  dominante  no
STJ, impõe-se a negativa de seguimento aos
recursos  oficial  e  voluntário,  nos  termos  do
art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253 do
STJ.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  ação  de  concessão  de  benefício
previdenciário c/c conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada
por REGINALDO JACÓ DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando o recebimento de auxílio-doença,
com valores retroativos à data do seu indevido cancelamento, bem como a
conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez (fls. 02/05).

Contestação às fls. 35/43, alegando a perda da qualidade de
segurado, condição imprescindível à concessão do benefício, bem como a
inexistência de incapacidade a ensejar a percepção de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez.

Impugnação às fls. 74/76.

Petição apresentada pelo autor, requerendo a realização de
prova médico-pericial (fl. 77 e fl. 81).

Documentação acostada pelo INSS às fls. 85/109.

Parecer  ministerial,  opinando  pela  realização  de  perícia
técnica (fl.115). Decisão judicial em consonância (fl. 116).

Laudo pericial às fls. 167/170.

Pleito autoral  pela  realização de audiência  (fls.  128/129)  -
numeração equivocada.

Manifestação do INSS em concordância com o laudo pericial
(fls. 138/139).
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Opinião  do  Ministério  Público  às  fls.  140/141,  em sentido
contrário à concessão de aposentadoria por invalidez.

Sentença às fls. 142/144, julgando parcialmente procedente
a demanda, para condenar a autarquia federal a conceder auxílio-acidente
mensal ao autor, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-
de-benefício, a contar da cessação indevida do auxílio-doença, respeitada
a prescrição quinquenal.

Inconformado,  o  INSS  interpôs  o  apelo  (fls.  149/151),
requerendo  a  anulação  da  sentença,  porquanto  conteria  vício  na
modalidade  extra  petita,  na  medida  em  que  concedeu  benefício
previdenciário não pleiteado pelo autor.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 154.

Além  do recurso  voluntário,  os  presentes  autos  foram
remetidos a esta Corte de Justiça para a análise da remessa necessária,
nos termos do art. 475, I,1 do CPC.

Em parecer de fls. 160/162, a Douta Procuradoria de Justiça
opinou pela inexistência de vício na sentença, não se manifestando quando
ao mérito da demanda.

Eis o relatório.

DECIDO

Do apelo

Em suas razões (fls. 149/151), a autarquia federal ressalta
exclusivamente  a  nulidade  da  sentença,  na  modalidade  extra  petita,
porquanto teria concedido benefício diverso dos que foram pleiteados pelo
autor na exordial.

De fato,  embora  o promovente  tenha ajuizado a presente
ação  almejando  a  concessão  de  auxílio-doença  c/c  conversão  em
aposentadoria  por  invalidez,  o  Juízo  a  quo reconheceu-lhe  o  direito  ao
auxílio-acidente, conforme se extrai da decisão de fls. 142/144.

Ocorre que, nesse aspecto, o entendimento jurisprudencial
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou-se  pela  flexibilização  do  pedido
contido  na  exordial  referente  a  benefício  previdenciário,  aceitando
amplamente  a  concessão  de  benesse  diversa  da  que  fora  inicialmente
solicitada pelo demandante, desde que presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, vejamos os julgados abaixo:

1 Art. 475 - Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal,  a  sentença:  I  -  proferida  contra  a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o  Município,  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
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PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO  MAIS  VANTAJOSO.  JULGAMENTO
EXTRA  PETITA  E  REFORMATIO  IN  PEJUS  NÃO
CONFIGURADOS.  1.  Em relação à propositura com
fulcro no art.  485, V, do CPC, a ação rescisória por
violação  de  literal  disposição  de  Lei  só  é  cabível
quando  a  interpretação  conferida  pelo  acórdão
rescindendo  for  teratológica,  revelando  total
descompasso  com  a  jurisprudência  amplamente
predominante  à  época  do  julgado.  2.  É  firme  o
posicionamento  do  STJ,  de  que  em  matéria
previdenciária deve flexibilizar a análise do pedido
contido  na  petição  inicial,  não  se  entendendo
como julgamento extra ou ultra petita a concessão
de  benefício  diverso  do  requerido  na  inicial.
Precedentes:  (agrg  no  RESP  1.367.825/rs,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  segunda  turma,  dje
29/4/2013) e (agrg no RESP 861.680/sp, Rel. Ministro
Arnaldo esteves Lima, quinta turma, dje 17/11/2008).
3. Recurso Especial não provido.2

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO
REQUERENDO  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DE
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE  CONCEDE
APOSENTADORIA  POR  IDADE.  GARANTIA  DE
MELHOR  BENEFÍCIO  AO  SEGURADO.
INOCORRÊNCIA  DE  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA. AGRAVO  REGIMENTAL  DO  INSS
DESPROVIDO. 1. O direito previdenciário não deverá
ser interpretado como uma relação de direito civil  ou
direito  administrativo  no  rigor  dos  termos,  mas  sim
como  fórmula  ou  tutela  ao  hipossuficiente,  ao
carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos
nortes  da  jurisdição  previdenciária.  2.  É  firme  a
orientação  desta  corte  de  que  não  constitui
julgamento  extra  ou  ultra  petita  a  decisão  que,
verificando  a  inobservância  dos  pressupostos
para concessão do benefício pleiteado na inicial,
concede  benefício  diverso  por  entender
preenchidos  seus  requisitos,  tendo  em  vista  a
relevância  da  questão  social  que  envolve  a
matéria. Precedentes: 3. Agravo regimental do INSS
desprovido.3

Como  se  vê,  conclui-se  pela  inexistência  de  julgamento
extra  petita,  na  medida  em  que  é  plenamente  possível  a  garantia  do
benefício  mais  vantajoso  para  o  segurado,  considerando  as  questões
sociais e protetivas que envolvem a matéria previdenciária.

2 STJ; REsp 1.499.784; Proc.  2014/0283602-6;  RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin;  DJE
11/02/2015.

3 STJ; AgRg-REsp 1.320.249; Proc. 2012/0088536-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho; DJE 02/12/2013.
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Por tais motivos, nego seguimento ao presente apelo,  nos
termos do art. 557, caput4, do CPC, por vislumbrar que as razões recursais
apresentam-se  em  desacordo  com  o  entendimento  jurisprudencial
dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Da remessa necessária

Extrai-se dos autos que o demandante sofreu acidente em
2002, quando caiu de um poço localizado no prédio em construção em que
trabalha à época, fraturando o colo do fêmur esquerdo. Após isso, teve de
ser submetido à cirurgia para colocação de haste metálica com parafusos
de fixação, bem como a sessões de fisioterapia.

Por  tais  circunstâncias,  o  promovente  recebeu  benefício
previdenciário por vários meses, consistente em auxílio-doença (fl. 15), o
qual veio a cessar em 31 de janeiro de 2003 (fl. 71), quando fora submetido
a nova perícia, a partir da qual não mais se constatou a incapacidade para
o trabalho.

Em  razão  disso,  a  presente  demanda  fora  ajuizada,
requerendo o restabelecimento do pagamento do referido benefício, com
data retroativa a sua indevida cessação, bem como sua cumulação com a
aposentadoria por invalidez.

Analisando detidamente o caso concreto, o julgador singular
concedeu ao autor o direito à percepção do auxílio-acidente, bem como ao
pagamento  dos  valores  retroativos  à  data  de  encerramento  do  auxílio-
doença, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que estabelece:

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. 

(…) 

§ 2º  O auxílio-acidente  será  devido  a partir  do dia
seguinte  ao  da  cessação  do  auxílio-doença,
independentemente  de  qualquer  remuneração  ou
rendimento  auferido  pelo  acidentado,  vedada  sua
acumulação com qualquer aposentadoria.

Como se vê, a procedência do pedido está condicionada, de
forma pontual, à comprovação do nexo causal entre o trabalho, a doença e
a redução da capacidade laboral do promovente, não se exigindo, por outro
lado, total incapacidade para o trabalho.

4 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998).
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Nesse contexto, cumpre destacar que o laudo médico de fls.
167/170 demonstra de forma indubitável que:

1. O autor é portador de  sequela definitiva de fratura no
colo  do  fêmur  esquerdo,  responsável  pela  redução  da  capacidade
laborativa em 30% (trinta por cento).

2. Há nexo de causalidade entre a debilidade e a atividade
laboral anteriormente exercida pelo demandante.

Baseando-se em tais informações, dúvida não há quanto à
presença dos requisitos necessários à percepção do auxílio-acidente.

Sobre  o  assunto,  vejamos  o  entendimento  jurisprudencial
dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
DISACUSIA.  ACÓRDÃO  DE  ORIGEM  QUE
CONCLUIU  PELA  INEXISTÊNCIA  DE  NEXO  DE
CAUSALIDADE.  REVISÃO  DA  CONCLUSÃO
ADOTADA  NA  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  Nº  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.  (...)  II.  No  julgamento  do  Recurso
Especial 1.109.591/SC, igualmente admitido como
representativo  da  controvérsia  (art.  543  -  C  do
CPC), a terceira seção deste Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento no sentido de que,
para a concessão de auxílio-acidente,  exige-se a
existência  de  lesão,  decorrente  de  acidente  do
trabalho,  que  implique  a  redução  da  capacidade
laborativa, bem como que "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" (STJ,  RESP
1.109.591/SC,  Rel.  Ministro  Celso  limongi
(desembargador convocado do TJ/SP), terceira seção,
dje de 08/09/2010). (…).5 

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
CONCESSÃO.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
INCIDÊNCIA  IMEDIATA.  NOVA  ORIENTAÇÃO  DA
CORTE ESPECIAL  DO STJ.  1.  Não  há  no  recurso
qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos
da decisão agravada quanto à concessão do benefício
previdenciário, a qual, frise-se, está de acordo com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de
que,  para fazer jus ao auxílio-acidente, é necessário
que o segurado preencha os requisitos previstos no
art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: nexo de

5 STJ; AgRg-AREsp 446.477; Proc. 2013/0403991-3; RJ; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães;
DJE 23/10/2014.
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causalidade  entre  a  doença  e  o  trabalho,
deficiência  auditiva  e  redução  ou  perda  da
capacidade laborativa.6

Pelo exposto, conclui-se que a decisão remetida não merece
reforma, estando em consonância com a jurisprudência dominante no STJ,
o  que  autoriza  a  sua  negativa  de  seguimento,  nos  termos  do  art.  557,
caput, do CPC c/c Súmula nº 2537 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS
OFICIAL E  VOLUNTÁRIO,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC c/c
Súmula nº 253 do STJ, mantendo a sentença em todos os seus termos.

P.I.

João Pessoa, 19 de março de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                            RELATOR

6 STJ -  AgRg no REsp 1258146 /  SP -  Ministro  CAMPOS MARQUES. Órgão julgador:  T5 -  QUINTA
TURMA. Data do julgamento: 12/03/2013. Data da publicação: 15/03/2013.

7 Súmula nº 253 do STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário.
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