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APELAÇÃO.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO.   AGRICULTOR
EM  REGIME  DE  ECONOMIA  FAMILIAR.
COMPROVAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL.
DEMONSTRAÇÃO  DA  AMPUTAÇÃO
TRAUMÁTICA DE 1/3  MÉDIO  DO ANTEBRAÇO
ESQUERDO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE
LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO  DO
AUXÍLIO-ACIDENTE.  REQUISITOS
PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE  APELO  POR  PARTE  DO  PROMOVENTE.
PRINCÍPIO  DA  REFORMATIO  IN  PEJUS.
OBSERVÂNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.
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- Restando devidamente comprovada a incapacidade
parcial e  permanente  para  o  trabalho  pelo
demandante, imperiosa a concessão do benefício do
auxílio-acidente perseguido.

-  “O  STJ  tem  entendimento  consolidado  de  que  o
termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação
do  auxílio-doença,  quando  este  for  pago  ao
segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente
prévio  requerimento  administrativo  para  a
concessão  do  auxílio-acidente,  o  termo  inicial  do

recebimento do benefício deve ser a data da citação”.
(STJ,  AgRg no AREsp 831365/SP,  Min.  Herman
Benjamin,  T2-Segunda  Turma,  Jugado  em
19/04/2016).

- Tendo a decisão primeva entendido que o benefício
deveria  ser  pago  a  partir  do  laudo  pericial,  não
havendo  recurso  interposto  pela  parte  autora,
imperioso se torna manter o decisum de origem.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Manoel  Arruda  Sobrinho ajuizou Ação
Previdenciária  de  Auxílio-Acidente, em  face  do INSS  -  Instituto  Nacional  do
Seguro  Social, visando a  concessão  de  auxílio-acidente  ou  aposentadoria  por
invalidez, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido enquanto laborava como
agricultor  em regime de economia familiar  no sítio  Moconha,  de propriedade de
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Antônio Aurimenes de Albuquerque Dias, quando, em 20 de novembro de 2004, ao
cortar  capim  para  os  animais  em  uma  máquina  forrageira  emprestada,  sofreu
amputação traumática em 1/3 médio do antebraço esquerdo. 

Devidamente citado, o INSS - Instituto Nacional do
Seguro  Social  apresentou  contestação,  fls.  25/33,  na  qual  refutou  os  termos  da
exordial, postulando, por fim, pela total improcedência dos pedidos.

Laudo Pericial realizado, fls. 109/110.

Às fls. 126/130, a Magistrada a quo deferiu o pedido,
consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro
no art. 86 da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o instituto promovido à
CONCEDER  O  BENEFÍCIO  DE  AUXÍLIO-
ACIDENTE ao  promovente,  no  valor  de  50%  do
salário  mínimo,  desde  a  data  do  laudo  pericial
(01/10/2012), com acréscimo de correção  monetária e
juros moratórios de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
nova redação determinada pela Lei nº 11.960/09. 
Outrossim,  com  fulcro  no  art.  273  do  Código  de
Processo  Civil,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para, por conseguinte,
determinar a imediata implantação do benefício do
autor em folha de pagamento.
(…)
Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários
advocatícios,  arbitrados  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação, de conformidade com o art. 20, § 4º, do
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CPC. 

Inconformado com o teor do édito judicial, o INSS -
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  manejou APELAÇÃO, fls.  146/154,
transcorrendo acerca do trâmite para a realização de perícia médica, bem como os
critérios estabelecidos para sua concretização.  No mais,  assegura não fazer  jus,  o
autor, aos benefícios concedido na origem, porém, não sendo este o entendimento
desta Corte de Justiça, seja a data do benefício fixado na data da sentença.  Por fim,
pugna pelo provimento do apelo, ao tempo em que prequestiona a matéria.

Contrarrazões não ofertadas pelo apelado, conforme
certidão de fl. 169.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 175/177, deixou de emitir parecer opinativo de
mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como é  cediço,  o  direito  à  Previdência  Social  está
insculpido  na  Carta  Magna  de  1988,  no  seu  art.  6º,  integrando  o  conjunto  de
prestações  positivas  da  sociedade  e  da  Administração  Pública  em  favor  dos
trabalhadores, assim como a previsão do art. 7º, XXII, da Lei Maior, disciplinando o
direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde,
higiene e segurança.

Nesse sentido,  Pontes de Miranda, oportunamente,
já apontava os elementos integrantes da ideia de acidente de trabalho, nos seguintes
termos:

Temos  de  chamar  acidentes  do  trabalho  todos  os
acidentes que a lei especial considera vinculantes do
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empregador  à  reparação,  ou  indenização  ao
empregado.
(...)
O acidente do trabalho é o acidente que causa dano
ao  corpo  físico  ou  à  saúde  física  ou  psíquica  do
empregado,  oriundo  de  fato  que  se  prenda  a
atribuições de trabalho, conforme o lugar e o tempo
em  que  esse  haja  de  ser  exercido.  (In.  Tratado  de
Direito Privado. Parte Especial. Tomo LIV. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Editor Borsoi, 1967, p. 83).

Ainda,  na  esfera  infraconstitucional,  a  Lei  nº
8.213/1991, com a nova redação dada pela Lei nº 9.528/97, em seu art. 59, estabelece:

Art.  59.  O auxílio-doença  será  devido ao  segurado
que,  havendo  cumprido,  quando  for  o  caso,  o
período  de  carência  exigido  nesta  Lei,  ficar
incapacitado  para  o  seu  trabalho  ou  para  a  sua
atividade  habitual  por  mais  de  15  (quinze)  dias
consecutivos.

Desta  feita,  a  concessão  do  benefício  acidentário
pressupõe que a parte postulante prove não só a lesão,  mas,  da mesma forma, a
relação de nexo de causalidade entre aquela e a ocorrência de acidente de trabalho.

Sobre o nexo causal, é bom lembrar que se trata do
"vínculo fático que liga o efeito (incapacidade para o trabalho ou morte)  à  causa
(acidente de trabalho ou doença ocupacional). Decorre de uma análise técnica, a ser
realizada, obrigatoriamente, por médico perito ou junta médica formada por peritos
nesta matéria" (In.  CASTRO, Carlos Alberto Pereira de;  LAZZARI,  João Batista.
Manual de Direito Previdenciário. 11ª ed. Florianópolis: Conceito, 2009, p. 545-546).

No caso em análise, resta devidamente configurado
que o autor trabalhava na atividade rural em regime de economia familiar, conforme
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documentos de fls. 19/21, e, no dia 20/11/2004, sofreu acidente de trabalho, quando
manipulava  uma  máquina  forrageira,  causando  a  amputação  de  1/3  médio  do
antebraço esquerdo. 

Pelas  razões  acima  esboçadas,  entendo  ter  restado
devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a atividade
exercida pelo recorrido.

Ademais,  o  laudo  pericial  acostado  aos  autos,  fls.
109/110,  realizado  pelo  Dr.  Roberto  Luiz  de  Carli,  em 01/10/2012,  consignou,  ao
responder os quesitos:

1. Sim, apresenta amputação do 2/3 do antebraço à
esquerda.
2. Sim, decorreu de acidente ao fazer uso de máquina
agrícola.
3. Durante suas atividades profissionais, quando há
cerca de 5 anos preparava ração para seus animais.
Ocorreu acidentalmente, tendo ele responsabilizando
sua própria imprudência.
4. Agricultor.
5. Sim reduz sensivelmente as suas atividades, já que
perdeu a mão e parte do antebraço esquerdo.
6. Sim, a lesão foi corretamente tratada e atualmente
já consolidada.
7.  Sim,  são  definitivas,  suas  sequelas  poderão  ser
minoradas, no aspecto estético, com o uso de prótese,
porém, não minorarão as suas limitações no aspecto
laborativo.

Por  fim,  concluiu à  fl.  100,  que a  incapacidade do
promovente é definitiva, podendo o paciente exercer suas atividades profissionais,
embora com severas limitações.
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Assim,  cabível  o  auxílio-acidente concedido  na
instância de origem.

Não destoa o entendimento, recente, deste Sodalício:

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.  AMPUTAÇÃO  DA
FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO
DIREITA.  PERDA PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE  LABORATIVA  (OPERADOR  DE
MÁQUINAS).  PERÍCIA REALIZADA. CONJUNTO
PROBATÓRIO  ENFÁTICO.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO  86,  DA LEI  Nº  8.2013/91.  MINORAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS.  DESNECESSIDADE.
PAGAMENTO  DE  PELO  INSS.  CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
-  "Art.  86,  Lei  nº  8.213/91.  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".
- Analisando detidamente os autos, principalmente o
laudo  pericial  de  fls.  123/124,  observa-se  que  o
apelante se enquadra perfeitamente no caso previsto
para recebimento de auxílio-acidente, uma vez que,
após consolidada as lesões decorrentes do acidente,
resultaram sequelas que implicaram na redução da
capacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente
exercia.
-  Restou  cabalmente  demonstrado  nos  autos  a
redução da capacidade do segurado para o trabalho
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e  o  nexo  causal  entre  esta  redução  laborativa  e  a
atividade  desempenhada  pelo  mesmo,  o  que
ocasiona  no  recebimento  do  benefício  de  auxílio-
acidente.
-  Não há dúvidas  de  que o  INSS,  como autarquia
federal,  não está isento do pagamento de custas,  a
teor da Súmula 178 do Colendo Superior Tribunal, in
verbis: “OINSS não goza de isenção do pagamento de
custas  e  emolumentos,  nas  ações  acidentárias  e  de
benefícios,  propostas  na  Justiça  Estadual”.  (TJPB,
ROAC nº 0000082-81.2016.815.0000, Rel. Dr. Ricardo
Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o
Des. João Alves da Silva, J. 17/03/2016).

Quanto  a data  do  início  do  benefício,  o  Superior
Tribunal de Justiça, vem decidindo da seguinte forma:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO
INICIAL  DO  BENEFÍCIO.  CESSAÇÃO  DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
1.   O STJ tem entendimento consolidado de que o
termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação
do  auxílio-doença,  quando  este  for  pago  ao
segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente
prévio requerimento administrativo para a concessão
do auxílio-acidente,  o termo inicial do recebimento
do benefício deve ser a data da citação.
2.  Agravo Regimental  não provido.  (STJ,  AgRg no
AREsp  831365/SP,  Ministro  Herman  Benjamin,  J.
19/04/2016).

Desta feita, no caso em comento, o termo inicial do
auxílio-acidente seria a do requerimento administrativo, diante da inexistência do
auxílio-doença, porém, como o autor não recorreu e diante do princípio da reformatio
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in pejus, impossível modificar a decisão que assim determinou, fl. 130:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro
no art. 86 da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO para condenar o instituto promovido à
CONCEDER  O  BENEFÍCIO  DE  AUXÍLIO-
ACIDENTE ao  promovente,  no  valor  de  50%  do
salário  mínimo,  desde  a  data  do  laudo  pericial
(01/10/2012), com acréscimo de correção  monetária e
juros moratórios de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
nova redação determinada pela Lei nº 11.960/09. 
Outrossim,  com  fulcro  no  art.  273  do  Código  de
Processo  Civil,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para, por conseguinte,
determinar a imediata implantação do benefício do
autor em folha de pagamento. (sublinhei)

Por fim,  ratifico os honorários advocatícios fixados
na origem.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
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de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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