
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação  Cível  n.º 0028923-15.2007.815.2001 —  Vara  de  Feitos  Especiais  da
Capital
RELATOR     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante         : Levi Barbosa da Silva
Advogado       : Valter de Melo (OAB/PB nº 7.994)
Apelado      :  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  representado  por  seu
Procurador, José Wilson Germano de Figueiredo

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  COM
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
— EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COISA
JULGADA — IRRESIGNAÇÃO — CAUSA IDÊNTICA
CONSTATADA  —  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

—  “O  julgamento  definitivo  de  causa  idêntica  configura  a
denominada coisa  julgada material,  cuja  eficácia  torna  imutável  e
indiscutível a sentença, apta a produzir força de lei nos limites da lide
e  das  questões  discutidas  (arts. 502, 503, 507 e 508 do  CPC/15).”
(Apelação/Reexame  Necessário  nº  0314777-14.2014.8.24.0023,  2ª
Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Francisco Oliveira Neto. j.
01.11.2016).  

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  por  Levi Barbosa da
Silva contra a sentença de fls. 218/222, proferida nos autos da ação de restabelecimento
de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez movida em face do
Instituto  Nacional  do Seguro  Social  –  INSS,  que  extinguiu  o  feito,  em razão  do
reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, §3º do CPC/15). Honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
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Em suas razões recursais (fls. 241/243), o apelante assegura que
o pedido de uma das ações é mais  extensivo que o outro,  dessa forma,  pugna pelo
prosseguimento da ação.

Contrarrazões às fls. 245/246.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 253/256, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o Relatório. Decido.

Vislumbra-se dos autos que o autor/apelado assegurou ter sofrido
acidente de trabalho em 10/02/1986, acarretando-lhe a amputação parcial de sua perna
esquerda,  nesses  termos  ajuizou a  presente  ação requerendo a  concessão  de  auxílio
doença, a contar da data de 16/11/1993, o pagamento de indenização por danos morais e
a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do ajuizamento da ação.

O magistrado a quo, a seu turno,  extinguiu o feito, em razão do
reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, §3º do CPC/15).

O cerne da questão consiste em verificar se na situação em exame
há coisa julgada.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, menciona que “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Por sua vez, estabelecem os arts. 502, 503, 507 e 508 do Código
de Processo Civil de 2015:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art.  503.  A decisão que julgar  total  ou parcialmente  o mérito  tem
força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas  e  repelidas  todas  as  alegações  e  as  defesas  que  a  parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. ".

Considera-se, pois, coisa julgada a imutabilidade que se origina
de  uma sentença  de mérito,  cuja  questão  não pode ser  mais  discutida  em demanda
superveniente. 

Seguindo  essa  linha  de  entendimento,  leciona  Humberto
Theodoro Júnior:
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"[...] regra carneluttiana, para dispor que: 'A sentença, que julgar
total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das
questões decididas'.  Perceba-se, prescreve o texto normativo que a
sentença tem força de lei nos limites da lide decidida. A lide decidida
é  aquela levada a juízo através  de um pedido  da  parte,  colocado
como questão principal" (Curso de Direito Processual Civil, Volume
2. Editora Jus Podium: Bahia, 2012, p. 428).

No presente processo foi formulado o pleito  de concessão de
auxílio doença, a contar do indeferimento administrativo (16/11/1993), até a data da
propositura  da  ação  e  posterior  conversão  em aposentadoria  por  invalidez,  além de
indenização por danos morais.

Na ação nº 200.1999.045897-4 (processo em apenso) litigaram
as mesmas partes, a causa de pedir foi a alegada incapacidade do autor decorrente do
acidente ocorrido em 10/02/1986, tendo este requerido a aposentadoria por invalidez e,
alternativamente, a adequação do benefício de auxílio acidente em outro que melhor se
enquadrasse na sua situação.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, para conceder ao
autor o benefício da aposentadoria por invalidez (fls. 193/195), cujo trânsito em julgado
ocorreu em 29/10/2009.

Como bem pontuou o magistrado  a quo, “…se o suplicante já
recebia o auxílio acidente quando da propositura daquela ação, ao pugnar de forma
alternativa pela adequação desse benefício a outro mais vantajoso e que se adequasse
à sua condição, afora a aposentadoria por invalidez, perseguida no pedido principal,
só restava a concessão do auxílio doença…” (fls. 221-v)

Sendo assim a coisa julgada da primeira ação também alcançou
a pretensão do auxílio-doença.

Nesse sentido:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  SEGURO  OBRIGATÓRIO  -  DPVAT
- COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que o pleito
autoral  já  foi  devidamente  analisado  e  dirimido  em  outro
processo,  não  pode  ser  objeto  de  nova  discussão,  sob  pena  de
ofensa  à coisa  julgada material,  nos  termos
dos artigos 502 e 503 do CPC/2015. Havendo coisa julgada, em face
do autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito
sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art.
485,  inc.  V,  do  CPC. (Apelação  nº  0010147-23.2016.8.11.0041,  3ª
Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da
Rocha. j. 19.07.2017, DJe 24.07.2017). 

 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
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PAGAMENTO  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  REVISÃO
CONTRATUAL.  ACÓRDÃO  TRANSITADO  EM  JULGADO.
SITUAÇÃO  ACOBERTADA  PELA COISA  JULGADA.
ARTIGOS 502 E 503 DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ACOLHIMENTO.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  (Apelação
Cível  nº  2016.006843-4,  2ª  Câmara  Cível  do  TJRN,  Rel.  Ibanez
Monteiro. j. 22.11.2016).  

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE  MULTA  ADMINISTRATIVA.  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO
ANTERIOR  COM  IDÊNTICAS  PARTES,  CAUSA  DE  PEDIR  E
PEDIDO.  MÉRITO  APRECIADO  DEFINITIVAMENTE.
OPERADA  A COISA  JULGADA SOBRE  A  MATÉRIA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO. EXTINÇÃO DO  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXEGESE DO ART. 485, V, DO
CPC/15. RECURSO PREJUDICADO. 1. O julgamento definitivo de
causa  idêntica  configura  a  denominada coisa  julgada material,
cuja  eficácia  torna  imutável  e  indiscutível  a  sentença,  apta  a
produzir força de lei nos limites da lide e das questões discutidas
(arts. 502, 503, 507 e 508 do  CPC/15).  2.  A  ocorrência  da coisa
julgada enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,  nos
moldes preconizados pelo art. 485, inciso V, do Código de Processo
Civil  e,  em consequência,  acarreta  a  prejudicialidade da análise  do
apelo. (Apelação/Reexame Necessário nº 0314777-14.2014.8.24.0023,
2ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Francisco Oliveira Neto.
j. 01.11.2016).  

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
em 5% (cinco por cento), fazendo a ressalva de que o autor/apelante é beneficiário da
gratuidade judiciária.

P. I.

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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	É o Relatório. Decido.

