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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  CONCESSÃO  E
COBRANÇA  DE  BENEFÍCIOS.  PLEITO  DE
CONVERSÃO  DO  AUXÍLIO-DOENÇA  EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  E
CONCESSÃO  AUXÍLIO-ACIDENTE  DESDE  A
DATA  DO  SINISTRO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  EXORDIAIS.  LAUDO  PERICIAL
QUE CONFIRMA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
TOTAL  E  PERMANENTE  PARA  O  TRABALHO.
REABILITAÇÃO EFETUADA.  INTELIGÊNCIA DO
ART. 42, DA LEI Nº 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DA
CONVERSÃO  PLEITEADA.  PEDIDO  DE
RETROAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA À DATA DO
SINISTRO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  BENEFÍCIO
OUTRO QUE VINHA SENDO PERCEBIDO DESDE
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O  ACIDENTE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Atestando  o  laudo  pericial  a  inexistência  de
incapacidade laborativa, impossível  a conversão do
auxílio-doença  acidentário  em  aposentadoria  por
invalidez. 

- O laudo pericial tem por objetivo revelar, através de
regras técnicas, a prova dos fatos da causa e segundo
o  art.  420,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  perícia
consiste  em  exame,  vistoria  ou  avaliação,  com  a
finalidade de valorar as coisas, fatos e dados, objetiva
e concretamente.

-  Não estando o autor  inválido para o trabalho ou
mesmo incapacitado  total  e  permanentemente,  não
há  de  se  falar  em  aposentadoria  por  invalidez,
porquanto inexiste prova de estar o mesmo privado
de  sua  capacidade  laborativa,  máxime  quando  já
houve reabilitação para outra função.

- Mantém-se a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos,  quando  o  magistrado,  sopesando  o
conjunto  probatório  existente  nos  autos,  julgou
improcedente o pedido inicial.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.
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Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 204/206, interposta por
Wellington Dantas de Lima  contra a decisão,  fls.  197/199,  proferida pelo Juiz de
Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de
Concessão e Cobrança de Benefícios ajuizada em face do INSS - Instituto Nacional
do Seguro Social, julgou improcedente o pedido:

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro na legislação pertinente, com base no art.
269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos
formulados pela parte autora.

Em suas  razões,  o  recorrente  pretende modificar  a
sentença objurgada, afirmado não ter o Julgador observado o laudo pericial anexado
aos  autos,  ao  qual  entendeu a  existência  de  incapacidade  para  desenvolver  suas
atividades laborativas, requerendo o provimento do apelo para que seja concedido o
“benefício do auxílio-doença”, fl. 206.

O  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social
apresentou  contrarrazões,  fls.  210/211V,  aduzindo,  a  princípio,  a  reabilitação
profissional  para  atividade  compatível  com  limitações  e  concessão  de  auxílio-
acidente. Ainda, assegurou a inexistência de incapacidade temporária para a nova
função, devendo, portanto, ser desprovido o presente apelo.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
de Lima Campos de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, fls. 216/219.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Quanto  ao  pleito  de  conversão  do  auxílio-doença
acidentário  em  aposentadoria  por  invalidez,  é  imprescindível  a  constatação  da
incapacidade total  e  permanente para  o exercício  de atividade que lhe  garanta  a
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subsistência.

Nesse sentido, dispõe o art. 42, da Lei nº 8.213/91: 

Art.  42.  A  aposentadoria  por  invalidez,  uma  vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença,  for  considerado  incapaz  e
insusceptível  de  reabilitação  para  o  exercício  de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nesta condição.
§  1º  A  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez
dependerá  da  verificação  da  condição  de
incapacidade  mediante  exame  médico-pericial  a
cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas  expensas,  fazer-se  acompanhar  de  médico  de
sua confiança.
§  2º  A doença  ou  lesão  de  que  o  segurado  já  era
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por
invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão.

No caso dos autos, é certa a ocorrência do acidente
do trabalho. Aliás, como bem pontuou o magistrado singular, ”o acidente de trabalho
e a  qualidade de segurada são fatos  incontroversos  nos  autos,  tanto  que a  parte
autora  recebeu  o  benefício  do  auxílio-doença  acidentário,  e  vem  percebendo  o
auxílio-acidente (fls. 113/114)”. 

Assim, não estando o autor inválido para o trabalho
ou  mesmo  incapacitado  total  e  permanentemente,  não  há  de  se  falar  em
aposentadoria por invalidez, afinal inexiste prova de estar privado de sua capacidade
laborativa. Tanto é assim, que a perícia judicial apenas reconheceu a redução de tal
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capacidade,  havendo  notícia  nos  autos,  inclusive,  de  que  o  autor  frequentou  o
Programa de Reabilitação Profissional e foi reabilitado para outra função, fl. 167.

O laudo pericial tem por objetivo revelar, através de
regras técnicas, a prova dos fatos da causa. Em palavras outras, segundo o art. 420,
do Código de Processo Civil, a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação, com
a finalidade de valorar as coisas, fatos e dados, objetiva e concretamente.

Por  oportuno,  valendo-se  dos  direcionamentos
declinados às fls. 197/199V, o Magistrado a quo julgou improcedente o pedido, pois
convencido das informações ali declinadas.

Ademais,  friso  que  o  expert nomeado  pelo  Juízo
exerce  munus público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do
laudo pericial,  no  qual  estarão  contidos  subsídios  que poderão  contribuir  para  o
julgador decidir a lide  apresentada. 

Merece destaque a doutrina de Humberto Theodoro
Júnior:

Milita  em favor dos  laudos oficiais  expedidos pela
administração  pública  uma presunção  juris  tantum
de  veracidade,  que,  segundo  a  jurisprudência
dominante,  não  pode  ser  infirmada  por  simples
suscitação  de  dúvidas.  Suas  conclusões,  por  isso,
devem  prevalecer  até  prova  em  contrário  (In.
Processo de conhecimento, vol. II forense, pág. 607).

Sobre o tema, decisão proferida pelo Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  acidentária.  INSS.
Auxílio-acidente.  Conversão  aposentadoria.
Ausência  de  prova  acerca  da  incapacidade  total  e
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permanente.  Benefício indevido. Desprovimento do
apelo. Para a conversão do benefício auxílio acidente
em  aposentadoria  por  invalidez  é  de  rigor  a
comprovação  da  doença  ocupacional,  a
caracterização  do  nexo  etiológico  com  a  atividade
profissional  do  segurado  e  a  efetiva  incapacidade
e/ou  redução  da  capacidade  de  trabalho  do
segurado, sendo que a ausência de qualquer destes
requisitos  inviabiliza  o  deferimento  do  benefício.
(TJPB;  AC  0033448-69.2009.815.2001;  Primeira
Câmara Cível; DJPB 22/01/2014; Pág. 29)
 
No mesmo diapasão, direcionamento jurisprudencial

pátrio:

APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA -
BENEFÍCIOS  DE  AUXÍLIO  DOENÇA  E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA
DE  PROVA  DA  INCAPACIDADE  PARA  O
TRABALHO  -  IMPROCEDÊNCIA DOS  PEDIDOS.
Não  comprovada  a  incapacidade  laborativa  da
segurada  incabível  a  concessão  dos  benefícios  de
auxílio  doença  e  de  aposentadoria  por  invalidez.
(TJMG, Ap. Cív. Nº 1.0647.07.071533-7/001, Rel. Des.
Tiago Pinto, Publicado em 09/09/2009)

Destarte,  como  a  doença  do  recorrente  não  a
incapacita total e permanentemente para o trabalho, máxime quando já se encontra
reabilitado  para  outra  função,  entendo  estar  incólume  a  sentença  proferida  em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido pleiteado na exordial.

Por  outro  lado,  quanto  à  concessão  do  auxílio-
acidente retroativo à data do sinistro,  também não vejo como prosperar o pleito
inicial.
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Isso  porque,  a  própria  autarquia  apelada,  antes  de
cessar  o  benefício de auxílio-doença que concedeu até  14/06/2011,  já  beneficiou o
autor/apelante com o auxílio-acidente desde 07/06/2011,  ou seja,  ao cessar aquele,
concedeu este, de modo a tornar inviável a retroação dos efeitos deste último desde a
data do sinistro, conforme pretendia o promovente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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