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PRELIMINAR.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  DIVERSO  DO
PLEITEADO  NA  INICIAL.  POSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
- Não se configura julgamento extra petita a decisão
que,  verificando  a  inobservância  dos  pressupostos
para  a  concessão  do  benefício  requerido  na  inicial,
concede benefício diverso se atendidos os requisitos
legais.

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO  AUXÍLIO-DOENÇA  POR
ACIDENTE  DE  TRABALHO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO
ACIDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SER
REQUERIDO  O  RESTABELECIMENTO
DENTRO  DO  QUINQUÊNIO  LEGAL  NOS
MOLDES  DO  ART.  1.º  DO  DECRETO
20.910/1932.  INOBSERVÂNCIA.  SENTENÇA
EM  DISSONÂNCIA COM  JURISPRUDÊNCIA
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.

- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, ao segu-
rado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapa-
cidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve
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ser requerido no quinquênio legal, nos moldes do art. 1º do De-
creto 20.910/1932, pois, nesses casos, a relação jurídica se mos-
tra com natureza mais administrativa, devendo ser reconhecido
que a Administração negou o direito ao cessar o ato de conces-
são.

- No caso, o autor não pretendeu a concessão de benefício, mas
o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em
28/02/2001, ato esse que configura o próprio indeferimento do
benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria
ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

-  Inobstante  a  prescrição  do  direito  de  ver  restabelecido  o
benefício  cessado  há  mais  de  cinco  anos,  assiste  ao  autor  o
direito de ajuizar novo pleito para requer a concessão de novo
benefício,  mas  não  o  restabelecimento  daquele,  pois  “não  há
prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício
previdenciário”.

- “(…) O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa
duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapa-
cidade  temporária.  Se  houver  incapacidade  total  da  pessoa,
será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.
3. No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de au-
xílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do
art. 1º do Decreto 20.910/1932.
4. Todavia, o segurado poderá requerer outro benefício auxílio-
doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à
obtenção de benefício previdenciário.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1397400/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MAR-
QUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/5/2014,  DJe
28/5/2014)”

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
rejeitar a preliminar de julgamento extra petita e, no mérito, dar provimento à
remessa e ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo INSS – Instituto
Nacional  de  Seguro  Social hostilizando  a  sentença  oriunda  do  Juízo  de
Direito da Vara de Feitos Especiais de Campina Grande, prolatada nos autos
da  Ação  de  Restabelecimento  de  Auxílio-Doença  por  Acidente  do
Trabalho, movida por Aneiclan Ribeiro Snatana.

O autor ajuizou a demanda, alegando, em síntese, que sofreu
acidente  de  trabalho,  apresentando  baixa  acentuada  de  visão,  “retinopatia
grave OE” CID H35.1, CID H 54.4, tendo obtido benefício previdenciário em
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22/07/2000 até 28/02/2001, quando a perícia médica considerou-o apto para
retornar a suas atividades, sem submetê-lo a uma junta médica.

Aduz que foi considerado apto ao trabalho mesmo sem poder
enxergar  direito,  pelo  que  requer  liminarmente  o  restabelecimento  de  seu
benefício auxílio-doença  ou alternativamente requer  a realização de perícia
médica, com perito a ser designado, a fim de que se verifique as verdadeiras
condições de sua visão e,  se for o caso,  seja-lhe concedido o benefício de
aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao da alta médica, ou seja,
28/02/2001.

Requer também seja o promovido condenado no pagamento da
diferença de todos os valores que lhe deixaram de ser pagos, bem como as
diferenças  vencidas  e  vincendas,  monetariamente  corrigidas  desde  o
respectivo vencimento e acrescidas de juros moratórios e compensatórios a
partir da lesão do direito, e correção monetária nos moldes da Súmula n.º 71,
TRF, c/c a Lei 6.899/81.

Contestação, às fls. 29/35, oportunidade em que o promovido
alegou  que  o  processo  administrativo  realizado  pelo  INSS  cumpriu
estritamente  os  cânones  processuais  constitucionais,  obedecendo ao  devido
processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, tendo o
INSS constatado, pela perícia médica, que não houve redução da capacidade
para todas as atividades que o autor habitualmente exercia, não havia como
considerar  preenchidos  os  requisitos  para  a  manutenção  do  benefício  de
auxílio-doença, previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, tampouco do auxílio-
acidente, nos termos do art. 86. Outrossim, teceu comentários sobre a taxa de
juros eventualmente aplicada. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A audiência  de  conciliação  (fls.  67)  restou  prejudicada  haja
vista a ausência da parte promovida e de seu respectivo advogado.

Sentenciando,  fls.  68/70,  o  Magistrado  julgou  procedente  o
pedido, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, nos
termos do art. 86 da Lei 8.213/91, devendo ser pago ao autor os valores do
benefício vencidos desde a citação válida, com juros de 1% ao mês e correção
monetária pelo INPC.

Irresignada, a parte promovida interpôs Apelação (fls. 74/79),
aduzindo,  em  suma,  que  o  INSS  não  cessou  imotivadamente  o  benefício
pleiteado,  tendo  o  apelado  se  submetido  a  perícia  média  do  instituto  que
constatou a capacidade laborativa do autor. Ao final, requereu o julgamento de
improcedência do pleito do apelado.

Parecer  ministerial,  fls.  93/98,  pela  anulação  da  sentença
combatida. 

Acórdão  (fls.  110/115)  anulando  de  ofício  a  sentença
vergastada.
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Retornando os autos, foi designada perícia (fls. 140), a qual foi
realizada, conforme laudo de fls. 165/167.

Intimado  para  falar  sobre  a  perícia,  o  INSS  manifestou-se
requerendo o reconhecimento da prescrição do direito de revisão, bem como
aduzindo que a visão monocular não enseja a concessão de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez. Ao final requereu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio  sentença  (fls.  183/188),  julgando  procedente  em
parte os pedidos nos seguintes termos:

 “  Ante  o  exposto  (…)  julgo  parcialmente
procedentes  os  pedidos  formulados  pela  parte
promovente  contra  o  INSS  (Instituto  Nacional  de
Previdência  Social)  para  condenar  o  promovido a
imediata implantação do benefício previdenciário de
auxílio-acidente,  em  favor  da  parte  autora,  a  ser
pago  mensalmente,  correspondendo  a  50  %
(cinquenta por cento) do salário-de-benefício, até a
véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a
data do óbito do segurado. 

Condeno ainda o promovido ao pagamento de todas
as  prestações  referentes  ao  supracitado  benefício
devidas  a  partir  do  dia  seguinte  à  cessação  do
benefício  auxílio-doença  (28/02/2001),
considerando, todavia, atingidas pela prescrição as
verbas  anteriores  aos  05  anos  do  ajuizamento  da
ação, acrescidas de correção monetária e juros de
mora,  observada a prescrição quinquenal,  contada
retroativamente  do  ajuizamento  da  ação,  face  ao
disposto  no  art.  103,  parágrafo  único,  da  Lei
8.213/91, com redação dada pela Lei 10.839/04.
(...)”

Inconformado  o  INSS  interpôs  apelação  (fls.  192/215),
suscitando preliminar  de  julgamento  extra  petita,  bem como prejudicial  de
prescrição  do  fundo  de  direito.  No  mérito,  alega  ausência  dos  requisitos
necessários ao gozo do benefício previdenciário e, em caso de condenação,
que os valores decorrentes da condenação sejam atualizados (juros e correção
monetária) aplicando-se o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, até o evento da expedição da requisição de pequeno valor.
Ao final, requer a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões (219/224), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do feito,
sem manifestação meritória (fls. 228/231).

É o relatório.
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VOTO.

Conheço  a  presente  Apelação  Cível,  pois  satisfeitos  os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A questão versa sobre o direito ao restabelecimento de auxílio-
doença  previdenciário,  bem  como  a  possibilidade  de  concessão  da
aposentadoria por invalidez.

1- Preliminar 

Inicialmente,  o  apelante  suscitou  preliminar  de  julgamento
extra petita, argumentando que o juiz concedeu benefício de auxílio-acidente
apesar  de  não  requerido  na  inicial,  decidindo  fora  do  pedido  exordial,
violando, portanto, o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil.

Essa preambular não merece prosperar, uma vez que, de acordo
com entendimento dos Tribunais Pátrios, não se configura julgamento extra
petita  a  decisão  que,  verificando  a  inobservância  dos  pressupostos  para  a
concessão  do  benefício  requerido  na  inicial,  concede  benefício  diverso  se
atendidos os requisitos legais. 

Com efeito, “Não é extra petita a r. sentença que, constatando
o preenchimento dos requisitos legais para tanto, concede auxílio-acidente ao
segurado  que  havia  requerido  o  pagamento  de  auxílio-doença.” (REsp
267652/RO, Rel.: Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, D.J.: 18/03/2003)

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
INCAPACIDADE  LABORAL.  CONCESSÃO  DE
BENEFÍCIO  DIVERSO  DO  PLEITEADO  NA
INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Acerca da alegada violação do art. 475, § 2º, do
CPC, a matéria não foi prequestionada, tampouco se
provocou a manifestação da Corte  de origem pela
oposição de aclaratórios sobre a matéria.
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão
que,  a  despeito  da  oposição  de  Embargos
Declaratórios,  não  foi  apreciada  pelo  Tribunal  de
origem. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Não é extra ou ultra petita a decisão que concede
benefício  por  incapacidade  diverso  do  que  se
pleiteou na inicial, pois o juiz deve aplicar o direito
incidente sobre a situação fática constatada.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 868.911/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe
17.11.2008; REsp 541.695/DF, Rel.
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Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 1.3.2004;
REsp  412.676/RS,  Sexta  Turma,  Relator  Ministro
Vicente Leal, DJe 19.12.2002; REsp 226.958/ES, Rel.
Ministro Gilson Dipp, DJ 5.3.2001.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  155.067/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/05/2012, DJe 26/06/2012)

Nosso egrégio Tribunal também vem decidindo nessa direção.

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL–
Apelação Cível – Ação ordinária –Restabelecimento
de auxílio doença acidentário ou aposentadoria por
invalidez  –  Sentença  de  improcedência  –
Irresignação  –  Doença  equiparada  à  acidente  de
trabalho  –  Incapacidade  parcial  e  definitiva  –
Concessão  de  benefício  previdenciário  diverso  do
pedido- Benefício do auxílio acidente – Arts. 86 da
Lei  nº  8.213/91  –  Requisitos  preenchidos  –
Provimento. - Comprovados o acidente de trabalho e
a lesão dele decorrente que resultou na diminuição
da  capacidade  para  o  trabalho  que  o  segurado
exercia  habitualmente,  é  cabível  a  concessão  do
auxílio-acidente,  pois  preenchidos  os  requisitos  do
art.  86,  caput,  da Lei nº 8.213/91. — É possível a
concessão  de  benefício  previdenciário  diverso  do
pedido  na  inicial  nos  casos  em que,  do  conjunto
probatório dos autos, restar evidente o cumprimento
dos  requisitos  necessários,  aplicando-se,  assim,  o
princípio  da  fungibilidade.  (TJPB,  APELAÇÃO
CÍVEL  Nº  0003679-90.2008.815.0371,  RELATOR:
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.  D.J.:
14/11/2017.)

Por essas razões, rejeito a preliminar de julgamento extra
petita.

2 - Prejudicial de mérito: Prescrição 

No  caso,  o  autor  obteve  a  concessão  de  auxílio-doença
acidentário (NB n.º 117.812.598-7/91) em 22/07/2000, em virtude de sequela
de acidente de trabalho.

Em  28/02/2001,  houve  a  cessação  do  benefício  acidentário,
surgindo, a partir daí, o marco inicial para fluência do prazo prescricional. 

Pois bem, o apelante ajuizou a presente demanda apenas em 30
de janeiro de 2008, quando já ultrapassado o prazo quinquenal.
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Como é  cediço,  a  Fazenda Pública  goza de  prerrogativas  de
direito processual e material, em decorrência do princípio da supremacia do
direito público sobre o privado, destacando-se dentre elas, a prescrição das
ações  contra  ela  intentadas,  sendo tal  regra  regulamentada  pelo  art.  1.º  do
Decreto n.º 20.910/32 cujo teor preceitua que:

“Art. 1.º - As dívidas passivas da União, dos e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda fe-
deral, estadual e municipal, seja qual for a sua natureza, pres-
crevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originaram.”

No caso em tela, vislumbro a ocorrência da prescrição pois o
promovente,  interpondo  a  demanda  apenas  em  2008  (fl.  02),  deixou
ultrapassar  o  lapso  quinquenal  para  exercício  do  direito  contra  a  Fazenda
Pública, já exaurido em 2006.

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a
ação  que  objetiva  restabelecimento  de  benefício  previdenciário  deve  ser
proposta no prazo de cinco anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) do ato de
cessação, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO  CESSADO.  PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES.  REQUERIMENTO
DE  NOVO  BENEFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
INEXISTENTE.
1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de
que ao segurado é garantido o direito  de requerer
novo  benefício  por  incapacidade,  mas  aquele
cessado  pela  Autarquia  previdenciária  deve  ser
requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º
do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação
jurídica se mostra com natureza mais administrativa,
devendo-se reconhecer que a Administração negou o
direito ao cessar o ato de concessão. 2. Ressalta-se
que o autor não pretendeu a concessão de benefício,
mas  o  restabelecimento  de  benefício  que  foi
cancelado  pelo  INSS  em  2012,  ato  esse  que
configura o próprio indeferimento do benefício,  de
modo que, almejando a restauração dele, deveria ter
ajuizado  a  ação  dentro  do  prazo  prescricional
quinquenal.
3. Desse modo, assiste ao autor, agora e tão somente,
o  ajuizamento  de  novo  pleito  para  requerer  a
concessão  de  novo  benefício,  mas  não  o
restabelecimento  daquele,  pois  "não  há  prescrição
do fundo de direito relativo à obtenção de benefício
previdenciário"  (REsp  1397400/CE,  Rel.  Ministro
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Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
28/5/2014).
4. Recurso Especial provido.
(REsp  1698472/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
28/11/2017, DJe 19/12/2017)

PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL.  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO  CESSADO.  PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES.  REQUERIMENTO
DE  NOVO  BENEFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
INEXISTENTE.
1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
Regimental.
Princípio da fungibilidade recursal.
2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de
que, ao segurado é garantido o direito de requerer
novo  benefício  por  incapacidade,  mas  aquele
cessado  pela  Autarquia  previdenciária  deve  ser
requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º
do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação
jurídica  se  mostra  com  natureza  mais
administrativa,  devendo  ser  reconhecido  que  a
Administração negou o direito  ao cessar o ato de
concessão.
3. Ressalta-se que o autor não pretendeu a concessão
de  benefício,  mas  o  restabelecimento  de  benefício
que foi cancelado pelo INSS em 17.3.2006, ato esse
que configura o próprio indeferimento do benefício,
de modo que, almejando a restauração dele, deveria
ter  ajuizado  a  ação  dentro  do  prazo  prescricional
quinquenal.
4. Desse modo, assiste ao autor, agora e tão somente,
o  ajuizamento  de  novo  pleito  para  requer  a
concessão  de  novo  benefício,  mas  não  o
restabelecimento  daquele,  pois  "não  há  prescrição
do fundo de direito relativo à obtenção de benefício
previdenciário"  (REsp  1397400/CE,  Rel.  Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 22/5/2014, DJe 28/5/2014).
5. Agravo Regimental não provido.
(EDcl  no  AREsp  828.797/PB,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2016, DJe 31/05/2016)

PREVIDENCIÁRIO.  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO  CESSADO.  PRESCRIÇÃO.
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INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES.  REQUERIMENTO
DE  NOVO  BENEFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO
INEXISTENTE.
1. A suspensão de benefício previdenciário configura
ato  de  negativa do próprio  direito,  tendo início,  a
partir daí, o prazo quinquenal para a ocorrência da
prescrição, cujo objetivo seja o restabelecimento do
benefício cessado. Precedentes.
2. O reconhecimento da prescrição quanto ao direito
ao restabelecimento do benefício cessado não exclui
do segurado o direito à concessão original de outro,
visto  que  não  há  prescrição  do  fundo  de  direito
relativo à obtenção de benefício previdenciário.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1471798/PB,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Ressalte-se  que  o  autor,  na  presente  ação,  não  pretendeu  a
concessão  de benefício,  mas o restabelecimento do  que  foi  cancelado pela
Autarquia  em  2001,  ato  esse  que  configura  o  próprio  indeferimento  do
benefício, de modo que, almejando a sua restauração, deveria ter ajuizado a
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal.

Inobstante  a  prescrição  do  direito  de  ver  restabelecido  o
benefício cessado há mais de cinco anos, assiste ao autor o direito de ajuizar
novo  pleito  para  requer  a  concessão  de  novo  benefício,  mas  não  o
restabelecimento  daquele,  pois  “não  há  prescrição  do  fundo  de  direito
relativo à obtenção de benefício previdenciário”.

Desse modo, acolho a prejudicial de mérito da prescrição de
restabelecimento do benefício cessado há mais de seis anos do ajuizamento da
presente demanda, julgando prejudicada a análise do mérito.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  rejeito  a  preliminar  de
julgamento extra petita e DOU PROVIMENTO à remessa necessária e a
apelação cível, para acolher a prescrição, resolvendo o mérito, com fulcro
no art. 487, II do CPC/15.

Atribuo  ao  autor  as  custas  processuais,  e  fixo  honorários
advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à
causa, já incluindo os recursais, observando-se contudo o §3.º do art. 98 do
CPC/15, em razão da gratuidade judiciária concedida ao promovente.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001584-21.2017.815.0000 9



jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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