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DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  E  DA
REMESSA OFICIAL.

-  Demonstrados  o  nexo  de  causalidade  entre  o
trabalho exercido e a lesão neurossensorial bilateral
que  resultou  na  diminuição  da  capacidade  para  o
trabalho  que  o  segurado  habitualmente  exercia,  é
imperiosa  a  concessão  do  benefício  do  auxílio-
acidente perseguido, pois preenchidos os requisitos
do art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91.

- Inexistindo comprovação de pagamento de auxílio-
doença  ao  segurado  ou  de  prévio  requerimento
administrativo  para  percebimento  do  auxílio-
acidente,  o  termo  inicial  para  recebimento  das
prestações  relativas  ao  benefício  previdenciário
postulado é a data citação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação e a remessa oficial.

Joacil  Herculano  de  Queiroz ajuizou  o  que
denominou de  Ação Sumária de Aposentadoria por Invalidez,  em face do INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social, visando à concessão do auxílio-acidente, a ser
pago desde a data da comprovação da sua incapacidade para o trabalho, bem como
da  aposentadoria  por  invalidez  acidentária,  ao  fundamento  de  ser  portador  de
doença  incapacitante,  decorrente  da  perda  de  audição  devido  aos  fortes  ruídos
existentes no ambiente de trabalho, onde ocupou, entre novembro de 2003 e março
de 2007, o cargo de "Preparador de Solas" da empresa Termo Pu Poliuretanos Ltda.
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Contestação, fls. 35/43, postulando a improcedência
dos pedidos, alegando, em resumo, o não preenchimento dos requisitos exigidos pela
Lei nº 8.213/91 para concessão dos benefícios requeridos, sobretudo na que se refere à
incapacidade laboral total definitiva.

Laudo  pericial  acostado  pelo  perito  nomeado  pelo
Juízo, fls. 109/134.

A Juíza  a  quo julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 144/147 e 147/V:

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro na legislação pertinente, com base no art.
487,  inciso  I  do  NCPC,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  os  pedidos  formulados  pela  parte
promovente  contra  o  INSS  (Instituto  Nacional  de
Previdência  Social)  para  condenar  o  promovido  à
imediata implantação do auxilio-acidente,  em favor
da  parte  autora,  a  ser  pago  mensalmente,
correspondendo  a  50%  (cinquenta  por  cento)  do
salário-de-beneficio,  até  a  véspera  do  inicio  de
qualquer  aposentadoria  ou até  a  data  do  óbito  do
segurado.
Condeno ainda o promovido ao pagamento de todas
as  prestações  referentes  ao  supracitado  beneficio,
devidas a partir do dia seguinte ao da regular citação
do  réu,  qual  seja,  o  dia  01/08/2011  (fls.  33-v/34),
acrescidas  de  correção  monetária  e  juros  de  mora,
observada  a  prescrição  quinquenal,  contada
retroativamente  do  ajuizamento  da  ação,  face  ao
disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91,
com a redação dada pela Lei 10.839/04 e devidos até
a ocorrência do seu óbito.
A correção monetária deverá observar a variação do
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INPC  e  incidir  a  partir  do  vencimento  de  cada
parcela vencida (Súmulas n°. 43 e 148, do STJ), por
força do que dispõe o art. 41-A da Lei 8.213/91, em
face  da declaração  parcial  de  inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 52 da Lei 11.960/2009, pelo
STF, no julgamento da ADI 4.357/DF.
Os juros de mora são devidos no percentual de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula
n° 204/STJ),  ressaltando que a partir  de 30.06.2009,
por força da Lei n° 11.960, de 29.06.2009 (publicada
em  30.06.2009),  que  alterou  o  art.  12-F  da  Lei  n°
9.494/1997, para fins de apuração dos juros de mora
haverá  a  incidência,  uma  única  vez,  até  o  efetivo
pagamento, do índice oficial aplicado à caderneta de
poupança.
No  que  tange  aos  honorários  advocatícios,  estes
somente  poderão  ser  fixados após  a  liquidação do
julgado, conforme dispõe o inciso II, do § 4º, do art.
85  do Novo CPC,  oportunidade em que este  juizo
definirá o percentual  dos honorários com base nos
parâmetros  objetivos  previstos  no  §  32  do  citado
artigo.
Frise-se  que  os  honorários  serão  fixados  sobre  as
parcelas vencidas até o momento da prolação desta
decisão concessiva do beneficio, a teor do enunciado
da Súmula nº 111/STJ.
Sem  custas,  tendo  em  vista  ser  inaplicável  na
hipótese a súmula 178 do STJ, em face do disposto no
art.  29  da  Lei  Estadual  nº.  5.672/92,  que  isenta  a
Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
quando  a  parte  adversa  for  beneficiada  da  Justiça
Gratuita, como no caso concreto.

Inconformado,  o  INSS  -  Instituto  Nacional  do
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Seguro  Social  interpôs APELAÇÃO, fls.  151/158,  alegando,  em  resumo,  a  não
comprovação dos requisitos exigidos para concessão do auxílio-acidente, nos moldes
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a saber, nexo de causalidade entre o evento acidentário,
a atividade exercida e a diminuição da capacidade para  trabalho que o segurado
habitualmente exercia, e sustentando, a um só tempo, a existência de laudo pericial
atestando a ausência de incapacidade laborativa atual e de perda e/ou redução da
capacidade do segurado para o trabalho.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 162.

Feito não remetido ao Ministério Público por não ser
caso de intervenção obrigatória.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Ressalto, de logo, que  Apelação e Remessa Oficial
serão analisadas conjuntamente.

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou  não  do  pronunciamento  judicial  de  fls.  144/147  e  147/V  no  que  se  refere  à
condenação  do Instituto  Nacional  de  Previdência  Social  -  INSS -  à  imediata
implantação do auxilio-acidente,  correspondendo a 50% (cinquenta por cento)  do
salário-de-beneficio,  em  favor  de  Joacil  Herculano  de  Quieroz,  a  ser  pago
mensalmente até a véspera do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado, bem como ao pagamento das prestações respectivas a partir do
dia seguinte ao da citação, acrescidas de correção monetária e juros de mora, tendo
em vista as demais questões decididas na sentença não terem sido objeto de recurso.

Adianto que a sentença não merece reparos.

A Lei  nº  8.213/91,  que  dispõe  sobre  os  planos  de
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benefícios da Previdência Social, preconiza, no caput do seu art. 19, com redação dada
pela  Lei  Complementar  nº  150/2015,  a  noção  legal  de  acidente  de  trabalho,  ao
enunciar o seguinte:

Art.  19.  Acidente  do  trabalho  é  o  que  ocorre  pelo
exercício  do  trabalho  a  serviço  de  empresa  ou  de
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta
Lei,  provocando  lesão  corporal  ou  perturbação
funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente  ou  temporária,  da  capacidade  para  o
trabalho.

Pela  redação  do  dispositivo  legal  mencionado,  a
caracterização do acidente de trabalho exige o exame do nexo causal entre o exercício
do  trabalho  e  a  lesão  corporal  ou  perturbação  funcional  que  cause  morte  ou
perda/redução da capacidade laborativa do segurado.

No que se refere ao benefício denominado auxílio-
acidente, enuncia o art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art.  86.  O  auxílio-acidente  será  concedido,  como
indenização, ao segurado quando, após consolidação
das  lesões  decorrentes  de  acidente  de  qualquer
natureza,  resultarem  seqüelas  que  impliquem
redução  da  capacidade  para  o  trabalho  que
habitualmente exercia.
§  1º O  auxílio-acidente  mensal  corresponderá  a
cinqüenta  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 data do
óbito do segurado.
(...)
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Conforme  disposto  no  artigo  em  referência,  os
requisitos  legais  para  concessão  do  auxílio-acidente  são  os  seguintes:  lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, isto é, não se exige relação entre o
acidente  e  o  trabalho;  consolidação  dessas  lesões;  redução  da  capacidade  para  o
trabalho que habitualmente exercia.

No que diz respeito à perda da audição, sequela que
acomete o autor, ora recorrido, existe regramento específico, conforme se observa do
§ 4º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, de seguinte teor: "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" - destaquei.

Percebe-se,  assim,  que,  em  casos  de  perda  da
acuidade  auditiva,  hipótese  dos  autos,  o  auxílio-acidente  será  devido  se
demonstrados dois requisitos, quais sejam,  redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia em razão da respectiva lesão e comprovação do nexo de
causalidade entre o trabalho desempenhado e a doença adquirida.

Cabe  evidenciar,  por  oportuno,  que  o  Superior
Tribunal de Justiça,  no que se refere aos requisitos legais exigidos para concessão
do auxílio-acidente fundamentado na perda da audição, firmou entendimento no
sentido de ser  necessária  a  comprovação,  pelo  segurado,  do nexo de causalidade
entre a atividade exercida e a enfermidade motivadora da redução da capacidade
laboral, é dizer, que a sequela seja resultante do acidente de trabalho, e da redução
efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente
exercia, conforme se vê do seguinte precedente obrigatório:

RECURSO  ESPECIAL REPETITIVO.  ART.  105,  III,
ALÍNEA  A  DA  CF.  ART.  543-C  DO  CPC.
RESOLUÇÃO  8/08  DO  STJ.  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO  NA  PERDA  DE  AUDIÇÃO.
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REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE  ENTRE  A  ATIVIDADE
LABORATIVA  E  A  LESÃO  E  (B)  DA  EFETIVA
REDUÇÃO  PARCIAL  E  PERMANENTE  DA
CAPACIDADE  DO  SEGURADO  PARA  O
TRABALHO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
7/STJ.  PARECER  MINISTERIAL  PELO
IMPROVIMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO  ESPECIAL  DO  INSS  PROVIDO,  NO
ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da
Lei  8.213/91,  para  a  concessão  de  auxílio-acidente
fundamentado na perda de audição, como no caso, é
necessário  que  a  sequela  seja  ocasionada  por
acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição
efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-
acidente visa indenizar e compensar o segurado que
não possui plena capacidade de trabalho em razão
do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas
a comprovação de um dano à  saúde do segurado,
quando  o  comprometimento  da  sua  capacidade
laborativa não se mostre configurado. 3. No presente
caso, não tendo o segurado preenchido o requisito
relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia,  merece prosperar a pretensão
do  INSS  para  que  seja  julgado  improcedente  o
pedido  de  concessão  de  auxílio-acidente.  4.  Essa
constatação não traduz reexame do material  fático,
mas  sim  valoração  do  conjunto  probatório
produzido nos autos,  máxime o laudo pericial  que
atesta  a  ausência  de  redução  da  capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado  da  Súmula  7  desta  Corte.  5.  Recurso
Especial do INSS provido para julgar improcedente o
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pedido  de  concessão  de  auxílio-acidente,  com  os
efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução
8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filha, Terceira Seção,
julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010).

Na mesma direção: STJ; AgRg no REsp 1398972/SP,
Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/03/2014,  DJe
31/03/2014).

Pois  bem.  Na  hipótese  vertente,  o  médico  perito
designado  pelo  Juízo,  quando  da  elaboração  do  laudo  pericial,  consignou,
expressamente, a existência do nexo causal entre o trabalho desempenhado e sequela
que  acomete  o  autor,  tanto  é  assim  que  definiu  a  doença  como  ocupacional,
consoante se vê do seguinte trecho, fl. 113:

O  paciente  (Autor)  tem  perda  auditiva.  As  curvas
audiométricas  caracterizam  como  doença
ocupacional  (PAIR  -  Perda  Auditiva  Induzida  por
Ruído). Portanto, existe nexo causal.

Assim, dúvidas não há quanto à existência de nexo
causal  entre  a  perda  auditiva  apresentada  pelo  segurado  e  a  atividade  por  ele
desempenhada na empresa Termo Pu Poliuretanos Ltda. entre novembro de 2003 e
março de 2007, quando ocupou o cargo de Preparador de Solas, conforme cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social encartada à fl. 11.

Com  relação  à  redução  da  capacidade  para  o
trabalho que habitualmente exercia, é oportuno ressaltar que a conclusão do médico
perito no sentido de não ocorrência da incapacidade do segurado, por si só, não é
suficiente para afastar o direito de percebimento do auxílio-acidente, pois, como se
sabe, a concessão desse benefício não exige a incapacidade total do segurado para o
trabalho,  mas,  sim,  diminuição  da  capacidade  laborativa  que  habitualmente
exercia, o que, a meu sentir, restou devidamente demonstrado.
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Com efeito, o próprio o perito judicial, ao discorrer
sobre a perda auditiva bilateral, sequela que acomete o recorrido, é claro ao afirmar
que, apesar de não ocasionar incapacidade total, implica diminuição da capacidade
do segurado para o trabalho, conforme o seguinte excerto do laudo pericial, fl. 127:

No  que  se  refere  a  perda  auditiva,  é  preciso  não
confundir perda auditiva e invalidez, que pode dela
ocorrer.
Em  matéria  de  audição,  mesmo  que  uma  perda
auditiva  total  e  bilateral  não  pode,  de  maneira
alguma, ocasionar incapacidade total, pois o homem
permanece com capacidade de trabalho,  ainda que
menor (...) - destaquei.

Esse  entendimento  -  comprovação  da  redução  da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia -  é reforçado pelos demais
documentos acostados, sobretudo o Exame Audiométrico, fl. 14, que a atesta a perda
neurossensorial bilateral, e o Laudo Médico, fl. 15, no qual se afirma, expressamente,
que o autor, por apresentar perda auditiva induzida por ruído, "deve evitar ruídos
intensos no trabalho".

Nessa senda, considerando que a doença adquirida
pelo  autor  decorreu  dos  fortes  ruídos  produzidos  pelas  máquinas  industriais
existentes no seu ambiente de trabalho, bem ainda a existência de orientação médica
expressa  no  sentido  de  que  o  segurado  deve  evitar  ruídos  intensos  no  trabalho,
dúvida não há quanto à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia,  já que a condição insalubre da localidade em que trabalhava,  devido aos
efeitos da pressão sonora, não permite que o segurado execute as funções do cargo
anteriormente ocupado.

Diante do preenchimento das exigências previstas na
legislação previdenciária para fins de concessão do auxílio-acidente, uma vez que,
além da existência  de  sequela  resultante de acidente  de  trabalho,  também restou
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demonstrado  que  o  segurado,  em  razão  da  lesão  permanente  adquirida,  teve
reduzida a capacidade para o labor que exercia.

Sendo  assim,  a  determinação  de imediata
implantação do auxilio-acidente,  correspondendo a 50% (cinquenta por cento)  do
salário-de-beneficio,  em  favor  de  Joacil  Herculano  de  Queiroz,  a  ser  pago
mensalmente até a véspera do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado, deve ser mantida, pois em conformidade com as disposições do
art.  86,  caput,  e §§ 1º e 4º,  da Lei nº 8.231/91. De igual forma, não comprovado o
recebimento,  pelo  segurado,  de  auxílio-saúde,  tampouco  a  existência  de  prévio
requerimento administrativo visando ao percebimento do auxílio-acidente, é devido
o pagamento das prestações retroativas do benefício perseguido desde citação.

Correção monetária fixada de acordo com o art. 41-A
da Lei nº 8.213/91 e juros de mora em conformidade com o teor da Súmula nº 204 do
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  art.  1º-F,  da  Lei  9.494/97,  com  as  alterações
promovidas  pela  Lei  nº  11.960/2009,  no  que se refere  ao  período  posterior  a  sua
vigência.

Quantos aos honorários advocatícios,  observou-se a
previsão do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença
ilíquida, também não merecendo reparos a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, para manter  inalterada a
sentença.

É o VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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