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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  INDEFERIMENTO  DA LIMINAR.
AUXÍLIO  DOENÇA-ACIDENTÁRIO.  NEXO  CAUSAL
ENTRE  A  LESÃO  SOFRIDA  E  AS  ATIVIDADES
LABORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VERBA
INDEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. DIREITO
INDISPONÍVEL.  INAPLICABILIDADE  QUANTO  À
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DOS  FATOS.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL. 

- Inexistindo prova que indique a existência de nexo de
causalidade entre a lesão sofrida pela autora e o seu
trabalho,  condição necessária  para  o  recebimento  do
auxílio-doença  acidentário  ou  sua  continuidade,  a
manutenção do indeferimento do pleito liminar é medida
que se impõe.

- “Não comprovado o nexo causal entre a doença da
autora e a suposta incapacidade laboral com acidente
ou doença do trabalho,  impõe-se  o  indeferimento  do
benefício  acidentário  pleiteado.”  (TJMG.  APCV  nº
1.0024.10.144674-8/004.  Rel.  Des.  Rogério  Medeiros.
J. em  25/09/2014) 

-  Os efeitos da revelia em face da fazenda pública não
se aplicam quanto à presunção de veracidade dos fatos
constitutivos do direito do autor, conforme leciona o art.
320, II, do Código de Processo Civil.

- “Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da
revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados
pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados
indisponíveis,  aplicando-se o artigo  320,  II,  do  CPC.”
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1288560 / MT . Rel. Min.
Castro Meira. J. em 19/06/2012).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Carla  Cristina  Vitorino,

desafiando decisão (fls. 72/72v) lançada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de

Santa Rita que, nos autos da “Ação de Restabelecimento de Benefício” movida em face

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, indeferiu pedido de liminar formulado

pela  promovente,  ora  recorrente,  referente  ao  restabelecimento  do  auxílio-doença

acidentário.

Em síntese, a agravante defende o direito de perceber o benefício acima em

referência, sob o argumento de que está acometida de doença e é segurada da autarquia

previdenciária.

Afirma, ainda, que “de maneira inequívoca e tacitamente confessada pela

agravada, em decorrência de sucessivos erros em seu sistema, a agravante teve tolhido

seu direito ao prolongamento do seu auxílio doença” - fls.  58.

Logo  em  seguida,  proclama  que  em  nenhum  momento  se  discutiu  a

existência  ou  não  de  nexo  de  causalidade  entre  a  doença  da  recorrente  e  sua

profissiografia,  porquanto  o  que  se  buscou  foi  o  restabelecimento  da  verba  em

disceptação.

Ressalta,  também,  que  se  encontra  impossibilitada  de  trabalhar  em

decorrência das sequelas de sua patologia, bem como há mais de 01 (um) ano está em

situação de penúria, em virtude da conduta omissiva da agravada.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  da  tutela  recursal,  “para  determinar  a

imediata concessão/restabelecimento do benefício previdenciário requerido” - fls. 10. No
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mérito, requer o provimento do recurso – fls. 02/10.

Acostou documentos – fls. 11/74.

Em  atendimento  ao  despacho  de  fls.  78/78v,  a  suplicante  anexou  a

documentação de fls. 67/103.

Liminar indeferida – fls. 105/106.

Informações prestadas pelo Magistrado de base – fls. 111.

Contrarrazões ofertadas – fls. 114/116.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

desprovimento do recurso – fls. 119/121.

É o breve relatório. 

VOTO

Como pode ser visto do relatório, a agravante busca, através deste recurso,

determinação judicial no sentido de restabelecer auxílio-doença acidentário. 

Analisando  as  razões  da  peça  vestibular  desta  súplica,  bem  como  os

documentos instrumentalizadores da presente irresignação, extraio que a recorrente sofre

de patologia, apresentando “20% de incapacidade funcional laboral permanente para as

atividades que exercia” - fls. 95.

Ocorre que o mesmo laudo pericial que atestou a incapacidade acima em

referência, também constatou o seguinte:

“Na atividade apontada pela reclamante como causadora de suas
lesões,  foi  encontrado  risco  para  as  doenças  de  punho,  no
entanto,  não  foi  possível  fazer  essa  conexão,  visto  que  o
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primeiro diagnóstico da reclamante com relação à esta patologia
se deu 6 meses após ter saído da atividade” - fls. 96. Grifei.

Portanto, pela leitura das conclusões do perito, inexiste prova que indique a

existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela autora e o seu trabalho,

condição necessária para o recebimento do auxílio em debate ou sua continuidade, razão

pela qual a manutenção do indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila recentíssimos arestos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE
AUXÍLIO DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. FIBRIOMIALGIA.
FALTA DE  NEXO  CAUSAL  E  AUSÊNCIA DE  INCAPACIDADE
LABORATIVA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO
IMPROVIDO.  Não comprovado o nexo causal entre a doença
da autora e a suposta incapacidade laboral com acidente ou
doença do trabalho,  impõe-se o indeferimento do benefício
acidentário  pleiteado.”  (TJMG.  APCV  nº  1.0024.10.144674-
8/004. Rel. Des. Rogério Medeiros. J. em  25/09/2014). Grifei. 

“ACIDENTE  DO  TRABALHO.  BENEFÍCIO.
RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA.  CONDROPATIA
EM  JOELHO  DIREITO  E  SINAIS  DE  OSTEOARTROSE  NO
JOELHO ESQUERDO. Ausente a incapacidade total e temporária,
a trabalhadora não faz jus ao benefício pleiteado na exordial  e
reiterado no recurso restabelecimento de auxílio-doença. Tantum
devolutum quantum appellatum. Acidente do trabalho.  Benefício
acidentário. Lesões nos ombros e coluna.  Inexistência, porém,
de  demonstração  do  nexo  causal  e/ou  concausal. A
trabalhadora não faz jus à indenização acidentária.  Recurso da
autora  improvido.  Sentença  mantida.”  (TJSP.  APL nº  0045301-
10.2012.8.26.0564.  Ac.  7837081.  Rel.  Des.  Valdecir  José  do
Nascimento. J. em 09/09/2014). Grifei.

“ACIDENTÁRIO.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.  AUXÍLIO-
ACIDENTE.  A  concessão  de  auxílio-acidente  está
condicionada  à  presença  de  seqüelas  que  resultem  na
redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente
exercia (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), e à presença de nexo
causal entre a doença e a atividade profissional. A concessão
de  auxílio-doença  está  condicionada  à  presença  da
incapacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente  exercia
(artigo  59  da  Lei  nº  8.213/91).  Na  hipótese,  não  há
comprovação  de  que  as  enfermidades  decorreram  do
trabalho, bem como de maior dificuldade ou impedimento da
atividade laboral. Necessidade de as partes colaborarem para a
solução do litígio. Não há elementos de prova que sustentem as
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alegações da parte autora. Conclusão da perícia pela ausência de
redução  da  capacidade  laboral.  Sentença  de improcedência  da
demanda mantida. Apelação não provida.” (TJRS. AC nº 480072-
45.2013.8.21.7000.  Rel.  Des.  Marcelo  Cézar  Müller.  J.  em
19/12/2013). Grifei. 

Ademais, destaco que os efeitos da revelia em face da fazenda pública não

se  aplicam  quanto  à  presunção  de  veracidade  dos  fatos  constitutivos  do  direito  da

demandante, conforme leciona o artigo  320, inciso II, do Código de Processo Civil.

Vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS.
FAZENDA PÚBLICA.  INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II,
DO CPC.
1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia
-  presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor -
pois  seus  bens  e  direitos  são  considerados  indisponíveis,
aplicando-se o artigo 320, II, do CPC.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp
1288560 / MT . Rel. Min. Castro Meira. J. em 19/06/2012). Grifei.

“TRIBUTÁRIO,  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –
FAZENDA  PÚBLICA  –  DIREITOS  INDISPONÍVEIS  –
INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – ART. 320,
INCISO  II,  DO  CPC –  IPTU  –  LANÇAMENTO  –  ATO
ADMINISTRATIVO  –  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  –
MODIFICAÇÃO  POR  LAUDO  TÉCNICO  UNILATERAL  –
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA.
1. Não  se  aplicam os  efeitos  da  revelia  contra  a  Fazenda
Pública uma vez que indisponíveis os interesses em jogo.
2. O ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para
ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor
probatório  não  pode  ter  sido  produzido  unilateralmente  –  pelo
interessado.
Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1137177 / SP.
Rel. Min. Humberto Martins. J. em 18/02/2010). Grifei.

Dito isso, não enxergo a fumaça do bom direito invocada pela promovente,

ora recorrente, para que seja deferido o pedido de liminar formulado perante o primeiro

grau de jurisdição.

Ante  o  exposto,  desprovejo  a  irresignação  instrumental,  mantendo  a
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decisão agravada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08
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