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APELAÇÃO  CÍVEL.  “AÇÃO  SUMÁRIA  DE
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  DE  APOSENTADORIA
POR  INVALIDEZ  OU  AUXÍLIO-ACIDENTE,
EM  CONSEQUÊNCIA  DE  ACIDENTE  DE
TRABALHO”. PROVA  PERICIAL  QUE
ATESTA AUSÊNCIA  DE  INCAPACIDADE
LABORAL.  POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO
DE  VÁRIAS  ATIVIDADES  LABORAIS.
BENEFÍCIO  INDEVIDO.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

-  Atestando  o  laudo  pericial  a  inexistência  de
incapacidade  laborativa,  não  há  que  se  falar  em
direito a percepção do benefício auxílio-acidente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recuso apelatório, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  José  Rogério  do
Nascimento,  desafiando  sentença proveniente  do  juízo  da  Comarca  de
Lucena, nos  autos  da  “Ação  Sumária  de  concessão  de  benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez  ou Auxílio-Acidente,  em
consequência  de  Acidente  do  Trabalho”, aforada em  face  do  INSS  –
Instituto Nacional do Seguro Social.

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  narra  o  autor  ter  adquirido
hérnia  de  disco decorrentes  do  exercício  de  suas  atividades  laborais  na
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empresa  Vale  do  Mangereba,  pelo  que  recebeu  auxílio-doença  e,
posteriormente, foi reabilitado para a função de auxiliar de irrigação.  Afirma
que  soma hoje 42 (quarenta e  dois)  anos de idade,  é semi-analfabeto,  não
tendo qualificação para o trabalho, encontrando-se atualmente sem qualquer
meio de sobrevivência. Nesse contexto, conclui fazer jus a aposentadoria por
invalidez ou ao auxílio-acidente,  em consequência do acidente de trabalho,
bem como pede a condenação do promovido ao pagamento das prestações
vencidas e vincendas do benefício, acrescidos de juros e correção monetária,
desde a cessação do auxílio-doença (30/08/2003).

O Instituto Nacional do Seguro Social encarta contestação às
fls.  66/69,  aduzindo a ausência do direito  do autor,  uma vez que a  perícia
realizada pelos médicos do instituto teria concluído que o autor não estaria
incapacitado para o trabalho e atividades habituais.

Foi  realizada  prova  pericial,  tendo  o  médico  perito  lavrado
laudo de fls. 222/224.

Alegações finais  peço autor  (fls.  190/197)  e pela  demandada
(fls.199).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  do  pedido  (fls.
271/275).

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação Cível (fls.
278/283),  aduzindo,  em suma,  que  a  perícia  médica  judicial  comprovou  a
incapacidade  parcial  e  permanente  com restrição  aos  trabalhos  pesados  da
zona  rual,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  condenando  o  INSS  na
concessão do benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário
de contribuição, observando-se o prazo prescricional.

Intimada,  a  parte  embargada  apresentou  contrarrazões  (fls.
288/290), alegando que o laudo pericial concluiu que a doença que acomete o
requerente não o incapacita ou reduz sua aptidão para o trabalho.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  opinar  sobre  o
mérito por se tratar de interesse individual disponível (fls. 297).

É o relatório.

VOTO.

Conforme relatado, cuida-se de ação previdenciária em que o
autor perseguiu a concessão do benefício de auxílio-doença e sua conversão
em  aposentadoria  por  invalidez,  em  face  das  doenças  adquiridas  em
decorrência de suas atividades laborais, que o teria deixado incapacitado ao
trabalho.

Na  origem,  foi  proferida  sentença  de  improcedência  dos
pedidos,  porquanto teria restado demonstrado nos autos que o autor não se
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encontrava incapacitado para exercer sua profissão.

Em seu apelo, o recorrente pleiteia, desta feita, a concessão do
auxílio-doença, uma vez que teria restado inconteste nos autos que ficou com
sua capacidade laborativa reduzida. 

 
Pois bem, o caso ora em análise é de fácil deslinde, tendo em

vista a existência de laudo médico pericial efetivado por expert indicado pelo
juiz singular.

Como  é  sabido,  o  auxílio-doença  acidentário  é  o  benefício
previdenciário  de  caráter  eminentemente  provisório,  devido  enquanto  o
segurado,  acometido  de  doença  profissional,  está  incapacitado  para  o  seu
trabalho ou sua atividade habitual. Essa incapacidade é, ressalte-se, transitória,
sendo passível de reversão. 

É  de  se conceder  o  auxílio-acidente,  caso  se  constate  que  o
segurado-empregado apresenta consolidadas as lesões decorrentes do acidente
de  trabalho,  resultando  em  sequelas  definitivas,  conforme  as  situações
discriminadas  no  Anexo  III  do  Decreto  nº  3.048/1999,  que  impliquem:  a)
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; b) redução
da  capacidade  para  o  trabalho  que  habitualmente  exercia,  exigindo  maior
esforço  para  o  desempenho  da  mesma  atividade  que  exercia  à  época  do
acidente; e c) impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época
do  acidente,  porém,  permitindo  o  desempenho de  outra,  após  processo  de
reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto
Nacional do Seguro Social.

Outrossim,  a  aposentadoria  por  invalidez  é  benefício  que  se
concede, após a percepção de anterior auxílio-doença, quando o segurado é
considerado  não  recuperável para  o  exercício  de  qualquer  atividade
laboral, sendo, conforme a letra da Lei nº 8.213/1991, “incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”,
sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição. 

A Lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social, em seu art. 43, §1º, ainda esclarece que “concluindo a perícia médica
inicial pela existência de incapacidade  total e definitiva para o trabalho, a
aposentadoria por invalidez será devida” (grifo nosso).

Portanto,  para  a  concessão do beneplácito  que a  promovente
busca por  meio do presente apelo,  há de se  atestar  a  incapacidade  total  e
definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral. É essa a exegese da
legislação previdenciária pátria.

Na hipótese em apreço, de acordo com laudo de exame médico
pericial encartado aos autos às fls. 222/224, realizado pelo Dr. Ronaldo Nunes
Mendonça, o periciando “apresenta ao exame clínico atual (vide exame físico
acima), força e função preservada dos membros superiores e inferiores,  boa
atividade  articular,  que  lhe  permitem  o  exercício  de  várias  atividades
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laborais,  desde  que  não  provoquem  sobrecarga  excessiva  da  coluna
vertebral, tais como Burocráticas, de Portaria, de Mensageiro, de Recepção e
outras que poderão ser referendadas pelo CRP”.

 Assim, diante de tal prova, aos meus olhos, inequívoca, não há
que  se  falar  em  direito  à  percepção  de  auxílio-acidente,  tampouco  em
aposentadoria  por  invalidez,  uma  vez  que  o  apelante  encontra-se  apto  ao
trabalho, desde que a atividade não provoque sobrecarga excessiva da coluna
vertebral, conforme bem destacou a magistrada de base, ao asseverar:

“(…) conforme analisado nos autos, a parte autora
não  conseguiu  demonstrar  ser  incapaz  para  o
trabalho,  uma  vez  que  segundo  o  laudo  pericial
acostado  aos  autos,  a  parte  demandante  não  é
incapaz, apesar de ter havido uma redução da sua
capacidade  em  decorrência  das  doenças  que  lhe
aflige, o que lhe permite se manter trabalhando em
sua  labuta  de  origem,  apenas  impondo  cuidados
habituais, inerentes a toda pessoa..”

Insta consignar que o perito nomeado pelo Juízo exerce munus
público  ao utilizar  seus  conhecimentos  específicos  na  elaboração do laudo
pericial,  no  qual  estão  contidos  subsídios  que  poderão  contribuir  para  o
julgador decidir a lide que lhe é apresentada, o que se verificou no caso em
apreço. 

Colaciono,  neste  ínterim,  jurisprudência  pátria,  esposando  o
mesmo entendimento perfilhado nesta oportunidade: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
RESTABELECIMENTO  DO  AUXÍLIO-DOENÇA  E
CONVERSÃO  EM  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  RECURSO  DO  AUTOR.
INCAPACIDADE  LABORATIVA  NÃO
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Apesar de o julgador não se vincular ao
teor do laudo pericial, a perícia técnica judicial é de
extrema  importância  ao  deslinde  de  questões
acidentárias  e  previdenciárias,  uma  vez  que
produzida por profissional de confiança do Juízo e
equidistante  dos  interesses  em  confronto,
apresentando-se  mais  completo  e  com  elementos
suficientes  para  a  formação  da  convicção  do
magistrado  a  respeito  da  questão.  Não  se  pode
confundir  o  reconhecimento  médico  da existência
de enfermidade com a incapacidade para o exercício
da atividade laboral,  visto que nem toda patologia
apresenta-se  como  incapacitante. Ausente  a
comprovação da incapacidade da parte autora para
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o exercício das atividades laborais, deve ser mantida
a  sentença  recorrida. RECURSO CONHECIDO E
NÃO  PROVIDO.  (TJBA;  AP  0320333-
62.2012.8.05.0001;  Salvador;  Terceira  Câmara
Cível; Relª Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus;
Julg. 04/07/2017; DJBA 11/07/2017; Pág. 283)

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
REDUÇAO  DA  CAPACIDADE  LABORAL  NÃO
COMPROVADA.  IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.
Não  demonstrada  pela  perícia  oficial  ou  pelo
conjunto  probatório  a  redução  da  capacidade
laboral  para  a  sua  atividade  habitual,  é  de  ser
mantida a sentença de improcedência da ação. (TRF
4ª R.; AC 5006433-34.2015.404.9999; Sexta Turma;
Rel.  Juiz  Fed.  José  Luis  Luvizetto  Terra;  Julg.
05/07/2017; DEJF 12/07/2017) 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.  EXAME  MÉDICO  PERICIAL.
AUSÊNCIA  DE  INCAPACIDADE  LABORATIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
Desprovimento do apelo. No caso dos autos, o perito
médico judicial verificou através do laudo de exame
médico  pericial  (fls.  88/90),  que  o  autor  não
apresenta qualquer contra indicação em exercer a
atividade  de  motorista,  não  tendo,  portanto,
incapacidade  laborativa. (TJ-PB;  AC
200.2008.019366-3/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes
Pereira Filho; DJPB 14/11/2012)

Logo,  tendo  restado comprovado  nos  autos  que  o  autor  não
apresenta  incapacidade para o exercício do seu labor, andou bem a magistrada
a quo ao  julgar  improcedente  a  pretensão da  parte  autora,  não  merecendo
retoque o decisum ora combatido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-
se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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