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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
PRELIMINAR  ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES.
DESERÇÃO  POR  FALTA DE  PREPARO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA  ANTECIPADA
AO INSS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO. LIMITAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE HABITUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 86
DA  LEI  Nº  8.213/91.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS.  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DO
REEXAME OFICIAL.

–  A  autarquia  previdenciária,  equiparada  em
prerrogativas  e  privilégios  à  Fazenda  Pública,  está
dispensada  do  depósito  prévio  de  custas  e  despesas
processuais, que serão pagas ao final, caso vencida.
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-  O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao  segurado  quando,  após  consolidação  das  lesões
decorrentes  de  acidente  de  qualquer  natureza,
resultarem  sequelas  que  impliquem  redução  da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  rejeitar  a
preliminar,  no  mérito,  por  igual  votação, negar  provimento  ao  recurso
apelatório e à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  contra  sentença  prolatada  e  remetida
oficialmente pela 5ª Vara Mista da Comarca de Patos, nos autos da Ação de
Restabelecimento  de  Benefício  Previdenciário  Auxílio  -  Doença  c/c
Conversão  em  Aposentadoria  por  Invalidez  decorrente  de  Acidente  de
Trabalho, ajuizada por Laelço Candeia Adelino.

O julgador de primeiro grau, às fls. 168/171, entendeu
restar prejudicada a concessão do auxílio-doença ao argumento de não ter
sido demonstrada a incapacidade laboral, mas tão somente a existência de
algumas limitações para o exercício das atividades, e julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSS ao cumprimento das
obrigações, nos seguintes termos:

“(...)  1  –  fazer:  implantar  o  benefício previdenciário  de  Auxílio-

Acidente em favor da parte autora e desde a cessação do Auxílio-

Doença, no importe de 50% do salário de benefício;
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2 – dar (dinheiro): pagamento de todas as diferenças nas parcelas

vencidas, observada a prescrição, com os acréscimos de juros de

mora de 0,5% (Lei n° 9.494/97) ao mês e correção monetária, pelo

INPC, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art.

86, §2º, da Lei 8.213/91).

Após, conforme Lei 11.960, que alterou o art. 1º - F da Lei 9.494/97,

'haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos

índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à

caderneta de poupança.'

Fazenda Pública  isenta  de  custas.  Honorários  advocatícios,  com

exclusão  das  parcelas  vencidas  após  a  sentença,  à  base  de  15%

(quinze por cento) do valor da condenação (art. 20, §§ 3º e 4º, do

CPC, e Súmula 111, do STJ).

Sentença  sujeita  ao  reexame necessário  (art.  475,  §  2º  do  CPC).

Assim, escoado o prazo para o recurso voluntário, ao Tribunal de

Justiça.” (…) (Sic)

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  174/178,  o  apelante
sustenta que para caracterizar acidente de trabalho três elementos essenciais
devem  estar  presentes,  cumulativamente,  sendo  eles:  o  acontecimento
propriamente dito; a lesão corporal ou pertubação funcional em decorrência
dele e a perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho.

Alega  que  o  benefício  em  debate  é  concedido  como
indenização  ao  segurado  pela  redução  da  capacidade  para  o  labor  que
habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Acrescenta, ainda,
que no presente caso a perícia judicial constatou a existência de limitação
moderada, com indicação de afastamento do trabalho habitual, sem atestar
acerca da redução do potencial para as atividades.

Aduz que a decisão primeva merece reforma e requer o
provimento  do  recurso  voluntário  para  julgar  improcedentes  os  pleitos
exordiais.
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Contrarrazões apresentadas às fls. 181/186, levantando,
em  sede  de  preliminar,  o  não  conhecimento  do  apelo  por  ausência  de
preparo. No mérito, espera a manutenção do decisum.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
191/192.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminar de deserção por falta de preparo recursal

Nas razões contrárias o recorrido argui a preliminar de
deserção por ausência de preparo recursal.

Ocorre que,  a autarquia previdenciária, equiparada em
prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública, está dispensada do depósito
prévio  de  custas  e  despesas  processuais,  que  serão  pagas  ao  final,  caso
vencida.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Mérito

É  importante  esclarecer,  de  início,  que  as  matérias
atinentes ao recurso apelatório e ao reexame necessário se confundem, razão
pela qual farei uma análise conjunta.

Contam os autos que Laelço Candeia Adelino exercia o
trabalho de embalador e este ocasionou transtorno do disco cervical com
radiculopatia, reduzindo sua capacidade laborativa.
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O auxílio  –  doença fora  concedido em 08 de  abril  de
2011 e, em julho do mesmo ano, após nova avaliação realizada por médico
do  INSS,  foi  definido  que  o  trabalhador,  ora  recorrido,  apresentava
condições  compatíveis  com  o  trabalho.  Em  razão  disso  o  benefício  foi
cessado e a presente demanda ajuizada, requerendo a concessão do auxílio-
doença  retroativo  à  data  do  cancelamento  e,  em caso  de  constatação  da
incapacidade  definitiva,  a  conversão  em  aposentadoria  por  invalidez.
Pleiteou, ainda, que se a perícia médica judicial constatasse uma diminuição
para  a  capacidade  do  exercício  laboral,  que  fosse  concedido  o  auxílio-
acidente.

O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente os
pedidos  da  peça  exordial  e  determinou  que  a  autarquia  implantasse  o
benefício do auxílio-acidente, no importe de 50% do salário do benefício.

Pois bem.

É  fato  incontroverso  que  o  autor/apelado  possui
limitações para o exercício da atividade laboral, conforme laudo de exame
médico pericial de fls. 147/149.

A respeito do auxílio-acidente, a Lei nº 8.213/91, em seu
art. 86, estabeleceu que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao

segurado  quando,  após  consolidação  das  lesões  decorrentes  de

acidente  de  qualquer  natureza,  resultarem  sequelas  que

impliquem  redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que

habitualmente exercia.

§  1º  O  auxílio-acidente  mensal  corresponderá  a  cinquenta  por

cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto

no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a
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data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da

cessação  do  auxílio-doença,  independentemente  de  qualquer

remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua

acumulação com qualquer aposentadoria.

§  3º  O recebimento de  salário  ou concessão de  outro benefício,

exceto  de  aposentadoria,  observado  o  disposto  no  §  5º,  não

prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§  4º  A  perda  da  audição,  em  qualquer  grau,  somente

proporcionará a concessão do auxílio-acidente,  quando, além do

reconhecimento  de  causalidade  entre  o  trabalho  e  a  doença,

resultar, comprovadamente,  na redução ou perda da capacidade

para o trabalho que habitualmente exercia.

Como bem explanado pelo douto julgador, o requerente
tem direito ao auxílio-acidente em decorrência do laudo médico pericial ter
demonstrado a limitação para o exercício da atividade habitual, e não a sua
incapacidade, devendo este ser pago desde a cessação do auxílio-doença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

 PREVIDENCIÁRIO E  PROCESSUAL CIVIL.  PRELIMINAR DE

DESERÇÃO  REJEITADA  À  UNANIMIDADE.  MÉRITO.

CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-ACIDENTE.  REDUÇÃO  DA

CAPACIDADE  LABORATIVA  COMPROVADA.  NEXO

ETIOLÓGICO  ENTRE  O  LABOR E  AS  LESÕES  SOFRIDAS.  O

JUIZ  NÃO  ESTÁ  ADSTRITO  AO  RESULTADO  DA PERÍCIA.

REEXAME  NECESSÁRIO  IMPROVIDO.  APELOS

PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar. Rejeitou-se

por unanimidade a preambular de deserção, pois o preparo não

poder  ser  cobrado  de  forma  antecipada  ao  INSS,  sob  pena  de
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violação ao art. 27 do CPC revogado, correspondente ao art. 91 do

CPC atual. 2. Mérito. O autor laborava na empresa tca (tecnologia

em  componentes  automotivos  s/a),  na  função  de  operador  de

máquinas,  quando,  em  2007,  apresentando  fortes  dores  nos

ombros  e  cotovelos,  fora  diagnosticado  com  sinovite  e

tenossinovites.  3.  Havendo  divergência  entre  os  laudos  com

referência  à  capacidade  laborativa  do  obreiro,  merece  ser

aproveitado aquele que melhor beneficie o trabalhador, dada a sua

situação de hipossuficiência em relação ao órgão previdenciário. 4.

Ação  originária  aparelhada  por  diversos  pareceres  médicos

atestando que o demandante é portador das sequelas descritivas

na inicial,  tendo havido inclusive emissão de CAT por parte da

empresa e concessão de auxílio-doença acidentário pelo INSS. 5.

Inobstante a perícia técnica oficial tenha concluído pela ausência

de  sequelas  funcionais  de  natureza  permanente,  reconheceu  a

existência de nexo de causalidade na fase aguda da doença, tendo

laudo  do  assistente  técnico  do  autor  indicado  redução  de  sua

capacidade laborativa, de forma que se encontra impossibilitado

de realizar a mesma função.  6.  O autor faz jus à percepção de

auxílio-acidente, conforme art.  86, § § 1º e 2º, da Lei federal nº

8.213/91. 7.  Reexame  necessário  à  unanimidade  improvido,

declarando-se  prejudicados  ambos  os  apelos.  (TJPE;  Ap-RN

0037972-75.2008.8.17.0001;  Rel.  Des.  Ricardo  de  Oliveira  Paes

Barreto; Julg. 22/09/2016; DJEPE 13/10/2016)

Por  todo  o  arrazoado,  não  merece  reparo  a  sentença
vergastada.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR
DE  DESERÇÃO  POR  FALTA  DE PREPARO  RECURSAL e,  no  mérito,
NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO  E  À  REMESSA
NECESSÁRIA, para manter todos os termos do decisum objurgado.
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 29 de novembro de 2016, conforme certidão de julgamento, o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                   R E L A T O R A
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