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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001136-49.2011.815.0391.
ORIGEM : Vara Única da Comarca de Teixeira.

  RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
PROCURADOR: Thiago Sá Araújo Thé.
APELADO: Gilvanise Guedes do Carmo.
ADVOGADO: Paulo César de Medeiros (OAB/PB 11.350).

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO  DE AUXÍLIO-
DOENÇA.  INSS. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL INVESTIDO DE
JURISDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 21, DESTE TRIBUNAL.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL.

“Compete  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  por  expressa  disposição
constitucional,  julgar,  em grau de recurso,  as  causas  decididas  pelos juízes  estaduais no
exercício da competência federal da área de sua jurisdição” (Súmula nº 21, do TJPB).

Vistos etc.

O INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  interpôs Apelação contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Teixeira, nos autos da Ação de
Concessão de Auxílio-Doença em face dele ajuizada por Gilvanise Guedes do Carmo, que
concedeu o benefício auxílio-doença à Autora, ora Apelada, desde a data do requerimento
administrativo em 21/09/2010 até que esteja habilitada, ainda que para o exercício de nova
atividade,  e condenou o Réu ao pagamento das parcelas vencidas,  acrescidas de juros e
correção monetária, bem como dos honorários advocatícios fixados no percentual de 15%
sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vencidas após a prolação da Sentença, ao
fundamento de que a Autora, em decorrência da enfermidade descrita nos autos, encontra-se
impossibilitada para o exercício de atividade laborativa,  submetendo o Julgado ao duplo
grau de jurisdição obrigatório.

 Em suas razões, f. 154/161, o Apelante alegou que a Apelada não preenche os
requisitos  para  a  concessão  do  benefício  auxílio-doença,  quais  sejam,  a  qualidade  de
segurado e o período de carência, e que a Autora é portadora de doença cardiovascular e a
perícia foi realizada por médico traumatologista, não sendo realizada, portanto, por médico
especialista.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado  improcedente,  ou,  na  hipótese  de  entendimento  diverso,  que  os  honorários
advocatícios sejam reduzidos para o percentual de 5%, em observância ao disposto no art.
20, §4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazoando, f. 176/181, a Apelada requereu a manutenção da Sentença.

É o Relatório.

Trata-se de Ação que objetiva a concessão de Auxílio-doença que, após o regular
processamento e julgamento na Vara Única da Comarca de Teixeira e a interposição do



presente Recurso, foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça, f. 183.

O  Superior Tribunal de Justiça1 e este Tribunal de Justiça2 pacificaram o
entendimento de que a competência para processar e julgar demandas que visam à
concessão ou revisão de benefício previdenciário é da competência da Justiça Federal.

A Justiça Estadual processa a causa em primeira instância investida de jurisdição
federal delegada, nos termos do § 3º do art. 109 da CF/88, mas a competência recursal é do
egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do § 4º daquele dispositivo c/c
com o art. 108, inciso II, da Constituição Federal. 

Ademais, a Súmula nº 21 desta Corte, uniformizou o entendimento de que compete
ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por expressa disposição constitucional, julgar,
em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição.

Em que pese o Juízo, por ocasião da Sentença, haver determinado a remessa dos
autos a este Tribunal de Justiça, no caso, a Autora pleiteia a concessão de auxílio-doença, ao
argumento  de  que  é  portadora  de  doença  de  chagas,  encontrando-se,  atualmente,
impossibilidade de exercer atividade laborativa, matéria de competência da Justiça Federal,
cabendo,  portanto,  ao Tribunal  Regional  Federal  da 5ª Região o julgamento do presente
recurso.

Posto isso, declino da competência para julgamento do Recurso de Apelação
interposto, determinando a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.

1PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. TRIBUNAL ESTADUAL E
FEDERAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA PERANTE VARA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DELEGADA. ART. 109, §§ 3º E 4º, DA CF/1988. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA
DA CORTE REGIONAL.

1. O benefício pleiteado apresenta duas causas de pedir, uma de natureza previdenciária e
outra de natureza acidentária: a) episódio depressivo grave; b) síndrome do túnel do carpo.  Diante da
circunstância de que a primeira causa de pedir indica moléstia sem relação aparente com o trabalho da
parte autora, a denotar a sua natureza previdenciária, incumbe à Justiça Federal apreciar a presente
ação.

2. O aforamento da ação perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Videira, que não é sede de
vara federal, revela circunstância que espelha a regra constitucional dos §§ 3º e 4º do art. 109 da
CF/88.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
o suscitado (CC 104508/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe
30/09/2009).

2 CONSTITUCIONAL.  SENTENÇA  PROLATADA  POR  JUIZ  ESTADUAL.  APELAÇÃO
CÍVEL. EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA
FEDERAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ENTENDIMENTO
SUMULADO NESTA CORTE.  REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.  1.
Súmula TJPB nº 21: Compete ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por expressa disposição
constitucional, julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes estaduais no exercício da
competência federal da área de sua jurisdição. ((TJPB, Apelação Cível nº 0000782-76.2014.815.0081,
Relator Des. José Aurélio da Cruz, j. Em 04/02/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO
ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. FASE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECLINAÇÃO PARA 0 TRF DA 5 REGIÃO. - Mesmo que a
ação seja julgada por Juízo Estadual, investi o\ de competência federal delegada, a sentença que trata
de\ matéria atinente ao pedido de concessão de aposentadoria por idade, tem sua competência recursal
atribuída ao Tribunal Regional Federal da 5 Região
(TJPB, Processo nº 05420070011470001, Relator Des. João Alves da Silva, j. em 29/09/2010).



Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


