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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000905-50.2010.815.0781.
Origem : Comarca de Barra de Santa Rosa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante (1) : Manuel Messias Alves Pascoal.
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Apelante (2) : INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Procurador : Thiago Emmanuel Chaves de Lima.
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  AUXÍLIO-DOENÇA.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  COISA
JULGADA.  OCORRÊNCIA.  AÇÃO  IDÊNTICA
À  AJUIZADA  PERANTE  A  JUSTIÇA
FEDERAL.  INEXISTÊNCIA  DE
MODIFICAÇÃO  DE  QUADRO  FÁTICO.
TRÍPLICE  IDENTIDADE.  EXTINÇÃO  EM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  RECURSO
PROVIDO.  APELO  DO  AUTOR
PREJUDICADO.

- Constatada o ajuizamento, perante a Justiça Estadu-
al, de ação idêntica à anteriormente proposta na Justi-
ça Federal, com equivalência de partes, causa de pedir
e pedido, deve ser reconhecida a existência de coisa
julgada, com a consequente extinção da ação sem re-
solução de mérito.

- Apelo do autor prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao recurso da promovida, prejudicado o apelo do autor, nos
termos do voto do relator.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Manuel Messias
Alves  Pascoal e  pelo  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  -  INSS,
desafiando sentença (fls. 223/226) prolatada pelo Juízo da Comarca de Barra
de Santa Rosa que, nos autos da “ação ordinária de concessão de benefício
previdenciário  (auxílio-doença)  cumulada  com  cobrança  de  proventos
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vencidos e vencíveis”  proposta pelo primeiro apelante em face do segundo
recorrente,  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  autoral,  nos  seguintes
termos:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
condenar  o  instituto  promovido  À  CONCEDER  O
BENEFÍCIO  DA  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ, a partir da data da realização da prova
pericial  (31/01/14),  com  o  acréscimo  de  correção
monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento e
juros moratórios, de acordo com os índices oficiais
de remuneração básica da caderneta de poupança,
na  forma  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  desde  a
citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios,  arbitrados em 10% sobre o valor  da
condenação, na proporção de 50% para cada uma.
Contudo, como a parte autora”. (fls. 226).

Inconformando, o autor interpôs Apelo, requerendo a reforma
da sentença no  que tange ao termo  a quo para concessão  do benefício  da
aposentadoria por invalidez. Afirma que o autor faz jus ao benefício desde a
data do requerimento administrativo.

Também  irresignado,  o  promovido  interpôs  Recurso  de
Apelação (fls. 237/250), sustentando a existência de coisa julgada, haja vista
que o demandante já havia ajuizado ação idêntica perante a 9ª Vara Federal de
Campina  Grande,  no  qual  fora  prolatada  sentença  de  improcedência,  já
transitada  em  julgado.  No  mérito,  alega  que,  para  a  concessão  da
aposentadoria  por  invalidez,  a  incapacidade  deve  ser  total,  definitiva  e
absoluta, de modo que impossibilite o exercício de qualquer atividade laboral
pelo segurado.

Seguindo suas argumentações, assevera que, de acordo com o
laudo pericial, o autor não está totalmente incapacitado para exercer atividades
laborais, apresentando apenas pequena limitação pra o exercício da atividade
de agricultor.

Destaca  que  o  INSS,  como autarquia  federal,  está  isento  do
pagamento de custas, nos termos do art. 24-A da MP nº 2.180-35/2001.

Finalmente,  argumenta  que  a  correção  monetária  e  os  juros
moratórios  devem  ser  estipulados  nos  termos  do  art.  1º-F  da  Lei  nº
11.960/2009.

As partes não apresentaram contrarrazões.
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A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem  manifestação
sobre o mérito, por ausência de interesse público (fls. 257). 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, com base nos
requisitos de admissibilidade deste deve ser realizado o juízo de conhecimento
dos  apelos.  Assim  sendo,  uma  vez  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade  recursal,  conheço das  apelações,  passando à  apreciação de
seus argumentos.

Conforme relatado, cuida-se de ação previdenciária em que o
autor persegue o restabelecimento do benefício auxílio-doença,  em face de
acidente de trabalho sofrido que o deixou incapacitado ao trabalho.

Na origem, foi proferida sentença de procedência parcial  dos
pedidos, com a condenação do INSS a conceder o benefício da aposentadoria
por invalidez, a partir da data da realização da prova pericial.

- Prejudicial de mérito: coisa julgada

Nas suas razões recursais, sustenta o apelante, a necessidade de
reforma da decisão, ao argumento de que se operou a coisa julgada, pois a
presente ação seria idêntica ao feito que tramitou perante a Justiça Federal, na
qual fora o pedido do autor julgado improcedente.

Com efeito, a coisa julgada ocorre quando a sentença judicial se
torna irrecorrível, ou seja, não admite mais a interposição de qualquer recurso.
Tem como escopo dar segurança jurídica às decisões judiciais e evitar que os
conflitos se perpetuem no tempo, de modo que nenhum juiz possa, até mesmo
em outro processo, decidir de modo contrário. 

Assim sendo, operando-se a coisa julgada, caso uma das partes
tente rediscutir a matéria em um novo processo, havendo identidade de causa
de pedir e pedido, a parte contrária e,  até mesmo o magistrado,  ex officio,
poderá alegar a exceção da coisa julgada, impedindo que seja proferido um
novo julgamento sobre a matéria. 

A respeito da coisa julgada, são importantes os ensinamentos
contidos na obra “Manual do Processo de Conhecimento”, de Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 4ª ed., pág. 618, a saber:

“A coisa julgada é fenômeno típico e exclusivo da
atividade  jurisdicional.  Somente  a  função
jurisdicional é que pode conduzir a uma declaração
que  se  torne  efetivamente  imutável,  sobrevivendo
mesmo à sucessão de leis (art. 5º, XXXXVI, da CF).
Através  do  fenômeno  da  coisa  julgada,  torna-se
indiscutível  seja  no  mesmo  processo,  seja  em
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processos  subseqüentes  a  decisão  proferida  pelo
órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação
específica, a `lei no caso concreto'. 
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender
voltar a discutir a declaração transitada em julgado,
essa rediscussão não poderá ser admitida. A isso é
que se denomina efeito  negativo da  coisa julgada.
Impedindo-se  que  o  tema  já  decidido  (que  tenha
produzido  coisa  julgada)  venha  a  ser  novamente
objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa
julgada também operará o chamado efeito positivo,
vinculando-se  os  juízes  de  causas  subseqüentes  à
declaração  proferida  (e  transitada em julgado)  no
processe  anterior”  (MARINONI,  Luiz  Guilherme.
Manual  do  processo  de  conhecimento.  São  Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005. pg. 618). (grifo nosso).

No mesmo sentido, é a lição dada por Moacyr Amaral Santos,
em sua obra “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2ª edição, páginas
458 e 460, que diz: 

“Entretanto, chegará um momento em que não mais
são admissíveis  quaisquer recursos,  ou porque não
foram utilizados  nos  respectivos  prazos  ou  porque
não  caibam  ou  não  haja  mais  recursos  a  serem
interpostos.
Não será mais possível, portanto, qualquer reexame
da  sentença.  Não  mais  suscetível  de  reforma  por
meio de recursos, a sentença transitada em julgado,
torna-se firme, isto é, imutável dentro do processo. A
sentença,  como  ato  processual,  adquiriu
imutabilidade.  E  aí  se  tem  o  que  se  chama  coisa
julgada  formal,  que  consiste  no  fenômeno  da
imutabilidade da sentença pela preclusão dos prazos
para  recurso.  Em  conseqüência  da  coisa  julgada
formal  pela  qual  a  sentença  não  pode  mais  ser
reexaminada  e,  pois,  modificada  ou  reformada  no
mesmo  processo,  em  que  foi  proferida,  tornam-se
imutáveis  os  seus  efeitos  (declaratório,  ou
condenatório, ou constitutivo)” (p. 458).

“A coisa julgada tem força de lei.  Neste sentido o
art. 468: 'A sentença que julgar total ou parcialmente
a  lide  tem força  de  lei  nos  limites  da  lide  e  das
questões  decididas.'  Por  ter  força  de  lei,  a  coisa
julgada material tem força obrigatória, não só entre
as partes como também em relação a todos os juízes,
que deverão respeitá-la”.(p. 460).

In  casu,  analisando  a  documentação  coligida  nos  autos,
verifica-se que o requerente, de fato, ajuizou ação anterior perante a Justiça
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Federal, pleiteando a concessão de auxílio-doença desde a data da DER em
27/07/2005, alegando, para tal, ser portador de deficiência física, em razão da
perda de membros do corpo (fls. 79/81).

Extrai-se,  ainda,  que  a  referida  demanda  foi  julgada
improcedente em primeiro grau,  concluindo o magistrado sentenciante pela
inexistência  de  doença  incapacitante,  consoante  perícia  realizada  durante  a
instrução  (fls. 85/89). Em face da decisão foi interposto recurso, ao qual fora
negado provimento (fls. 90). O acórdão transitou em julgado em 03/10/2008. 

No feito, o perito judicial destacou: 

“O Autor é portador de Sequela de esmagamento da
mão esquerda: amputação da falange distal do 4º e
desarticulação interfalangeana proximal do 2º e 3º
quirodáctilos, e dor aos esforços no ombro esquerdo.
Desempenha os atos da vida diária sem auxílio de
terceiros  e  não está incapacitado para o trabalho,
mas limitado para o exercício de alguns deles.
Necessita  de  tratamento  ambulatorial  (vale  dizer,
sem  afastamento  de  suas  atividades  profissionais),
assistido  por  ortopedista  e  fisioterapeuta,  para
debelar a dor no ombro esquerdo” (fls. 84)

No  presente  feito,  o  autor,  omitindo  a  existência  do  outro
processo, reedita o pedido feito perante o juízo Federal, baseando seu pleito no
mesmo requerimento administrativo,  de 27 de julho de 2005,  e  na  mesma
enfermidade: perda das falanges (fls. 02).

Com efeito, os efeitos da coisa julgada permanecem enquanto
perduram  as  circunstâncias  na  qual  está  alicerçada.  Caso  ocorra  alteração
fática, não mais prevalecem tais efeitos. A esse respeito, Marinoni e Mitidiero
lecionam:

"A coisa julgada vincula em dado espaço de tempo.
Enquanto persistir o contexto fático-jurídico que deu
lugar  à  sua  formação,  persiste  a  sua  autoridade.
Modificando-se, contudo, os fatos jurídicos sobre os
quais se  pronunciou o órgão jurisdicional,  a  coisa
julgada não mais se verifica. É nesse sentido que se
afirma  que  a  coisa  julgada  nasce  gravada  com a
cláusula rebus sic stantibus" (In Código de processo
civil  comentado  artigo  por  artigo.  RT:  São  Paulo,
2008, p. 448). 

No  caso  em  espeque,  contudo,  assiste  razão  à  autarquia
previdenciária  apelante ao asseverar que ambas as demandas referem-se ao
mesmo  benefício  indeferido  administrativamente,  lastreado  na  mesma
enfermidade, não havendo que se falar em agravamento da doença acometida
a denotar uma mudança do quadro fático, ao contrário do que afirmou o juiz
de instância prima ao afastar a prejudicial de mérito.
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Não há dúvidas, portanto, que o apelado apresentou a mesma
pretensão contra a mesma promovida, com base na mesma causa de pedir, em
afronta ao que dispõe o art. 505 do CPC: “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”.

Neste sentido:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
ORDINÁRIA - AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO -
MATÉRIA  ANTERIORMENTE  DISCUTIDA  EM
OUTRO PROCESSO  -  OCORRÊNCIA DA COISA
JULGADA. Há coisa julgada quando se repete ação
que  já  foi  decidida  por  decisão  transitada  em
julgado. Considerando que a sentença proferida na
ação que  tramitou  perante  a  comarca de Ipatinga
versa  sobre  a  mesma relação  jurídica  e  contém o
mesmo pedido e causa de pedir objetos da presente
ação, imperioso o reconhecimento de coisa julgada
nos  autos.  .  A  coisa  julgada  material  impede
rediscussão  sobre  eventual  direito  da  parte,
mostrando-se  correta  a  extinção  do  processo  sem
resolução  de  mérito.”   (TJMG -  Apelação  Cível
 1.0134.14.008202-2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Marco
Aurelio  Ferenzini  ,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em
11/12/2017)  [[

“EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA - COISA
JULGADA  -  OCORRÊNCIA  -  AÇÃO  IDÊNTICA
ANTERIORMENTE  JULGADA  PELA  JUSTIÇA
FEDERAL.  A  reconhecida  doutrina  da  tríplice
identidade ensina que só há coisa julgada quando
duas  demandas  têm  as  mesmas  partes,  o  mesmo
pedido e a mesma causa de pedir.”
(TJMG -  Agravo  de  Instrumento-Cv
 1.0079.08.390143-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  José
Augusto  Lourenço  dos  Santos  ,  12ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  28/09/2016,  publicação  da
súmula em 07/10/2016) 

“ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
INSS  -  AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTO  DO
PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO
DA  LEI  ESTADUAL  11.608/03  -  DESERÇÃO.
ACIDENTÁRIA  -  PROBLEMAS  NA  COLUNA  E
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LESÕES  POR  ESFORÇOS  REPETITIVOS  NOS
MEMBROS  SUPERIORES  -  AJUIZAMENTO  DE
AÇÃO SIMILAR PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL -
CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO  -  RECONHECIMENTO  DE
OFÍCIO DA COISA JULGADA - EXTINÇÃO SEM
APRECIAÇÃO  DO  MÉRITO,  COM  BASE  NO
ARTIGO 267, INCISO V, CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  Extinção  do  processo  decretada  de  ofício;
apelação  do  INSS  não  conhecida  e  reexame
necessário prejudicado”
(TJSP;   Apelação  /  Reexame  Necessário  0004655-
07.2010.8.26.0053;  Relator  (a): Nazir  David Milano
Filho;  Órgão  Julgador:  16ª  Câmara  de  Direito
Público;  Data  do  Julgamento:  25/11/2014;  Data  de
Registro: 28/11/2014)

“Apelação  Cível.  Pretensa  conversão  de  benefício
previdenciário  em  acidentário.  Origem  não
acidentária  da  lesão  reconhecida  em  acordo
homologado  na  Justiça  Federal,  com  trânsito  em
julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria.
Coisa Julgada. Processo extinto. 
 Tendo a Justiça Federal proferido decisão na qual,
ainda que implicitamente, reconheceu a origem não
acidentária da lesão descrita na inicial, impõe-se a
extinção  do  feito  diante  da  impossibilidade  de  se
pleitear  a  conversão  do  auxílio-doença  em  seu
congênere  acidentário.” (TJSC,  Apelação  Cível  n.
2014.025432-1, de Chapecó, rel. Des. Pedro Manoel
Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-11-
2014).

“AUXÍLIO-DOENÇA.  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  COISA  JULGADA.  JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. É de
reconhecer-se  a  coisa  julgada  quando,  julgada
improcedente ação de restabelecimento de auxílios-
doença e conversão em aposentadoria por invalidez
em juizado especial federal, com trânsito em julgado,
o segurado a repete na justiça estadual.”
(TRF4,  APELREEX  0002608-46.2010.404.9999, 5ª
Turma,  Relator  Des.  Rômulo  Pizzolatti,  DJ
10/02/2011).

Portanto,  uma  vez  verificada  a  tríplice  identidade  entre  as
demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido –  impõe-se a extinção do
presente processo sem resolução do mérito, por força da coisa julgada, nos
termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. 
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Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  DA
PARTE  PROMOVIDA, para  reconhecer  a  ocorrência  de  coisa  julgada,
extinguindo o  processo  sem resolução do mérito, restando prejudicado o
recurso do autor.

Por consequência,  condeno a parte  autora  ao  pagamento  das
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da causa,
já incluídos os recursais, observada a gratuidade judiciária.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. 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, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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