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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000882-18.2012.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : Vara de Feitos Especiais de Campina Grande
Apelante : Eraldo Cesar Oliveira.
Advogado     : Felipe Alcântara Ferreira Gusmão (OAB/PB 13.639).
Apelado : Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
Procurador : Thiago Sá Araújo Thé.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO  E  CONVERSÃO  EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  LAUDO
PERICIAL.  EXAMES PARTICULARES QUE NÃO
ELIDEM  A  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DA
PERÍCIA.  SUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS  PARA A CONTINUIDADE
DO  BENEFÍCIO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

- O juiz deverá valorar o resultado da perícia por meio de
decisão  devidamente  fundamentada,  apresentando  as
razões da formação do seu convencimento no sentido de
acolher  ou  não  as  conclusões  técnicas  ou  científicas
contidas no laudo. Em outras palavras, o julgador não está
adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com base
em outros elementos ou fatos provados nos autos.

- No caso dos autos, é forçoso reconhecer que a perícia
judicial deve prevalecer sobre atestados e exames médicos
isolados,  visto  que  estes  não  são  capazes  de  elidir  a
presunção de veracidade do laudo, o qual foi categórico
em afirmar que não há incapacidade laborativa.

-  Como  é  sabido,  o  auxílio-doença  acidentário  é  o
benefício  previdenciário  de  caráter  eminentemente
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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.

- Não comprovada pericialmente a persistência da situação
de  incapacidade  fundamento  da  percepção  de  auxílio-
doença, não há maiores delongas para se constatar que a
suspensão  do  benefício  previdenciário  foi  acertada  pela
autarquia,  não  sendo,  portanto,  cabível  seu
restabelecimento  por  inexistência  de  demonstração  dos
requisitos legais.

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

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Eraldo Cesar Oliveira,
desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da
Comarca de Campina Grande, nos autos da “Ação de Restabelecimento de Auxílio-
Doença  Acidentário  c/c  Conversão  em aposentadoria  por  invalidez  acidentária”
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na peça de ingresso, relatou o autor que em 2008 foi admitido para a
atividade  de  auxiliar  de  serviços  na  empresa  Comercial  Aço Bompreço LTDA,
contudo,  ao  longo  do trabalho,  sofreu  um acidente  de  trabalho,  que  ocasionou
fratura do maléolo medical e fratura no maléolo lateral. 

Em seguida,  sustentou que recebeu o benefício de auxílio-doença
acidentário de junho a outubro de 2009, quando teve cessado o benefício.

Destacou que,  por  se  ecnontrar  totalmente  impossibilitado para  o
exercício de sua atividade laboral, deveria receber o auxílio-doença, com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Devidamente citada,  a  autarquia  previdenciária  federal  apresentou
peça contestatória (fls. 32/41), alegando a ausência dos requisitos exigidos para a
concessão do benefício requerido. 

Perícia realizada (fls. 87/89).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  magistrado  de
primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral (fls. 163/165v).

Irresignado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  168/183),
aduzindo que a sentença de improcedência fundamentou-se apenas nas conclusões
do  laudo  pericial,  deixando  de  analisar  os  outros  exames,  atestados  e  laudos
médicos carreados aos autos.
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Ademais, ressalta que ingressou com ação de indenização por danos
morais  na  justiça  do  trabalho,  em  virtude  de  ter  sido  acometido  de  doença
ocupacional relacionada com o trabalho, na qual obteve êxito, devendo o laudo que
embasou  a  condenação na  justiça  do trabalho ser  considerado para  fins  de  dar
provimento ao recurso.

Alega  que  há  entendimento  jurisprudencial  de  que,  dada  a
peculiaridade do caso, deve ser concedido o auxílio-doença, ainda que o segurado
não seja totalmente incapaz para qualquer atividade,  haja vista a dificuldade na
inserção do mercado de trabalho.

Ao final, requer a reforma da sentença, devendo ser desconsiderado
o laudo pericial  que  diverge  da  incapacidade  laborativa  do  autor,  considerando
aquele que  melhor  beneficie  o  postulante,  condenando o INSS a restabelecer  o
benefício  de auxílio-doença  acidentário  e  convertendo-o para  aposentadoria  por
invalidez  e,  caso  não seja  este  o  entendimento,  requer  a  condenação do órgão
previdenciário  a  pagar  o  auxílio-acidente,  com  os  atrasados,  desde  a  data  da
cessação  do  benefício  de  auxílio-doença  acidentário,  acrescido  de  correção
monetária e juros de mora. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 185/187).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça às fls. 191/195,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois,
observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios
de  impugnação  de  decisão  judicial,  bem  como  da  condenação  em  honorários
sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados  Administrativos  nº  3  e  7  do
Superior Tribunal de Justiça.

Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos. 

Conforme relatado, cuida-se de ação previdenciária em que o autor
persegue o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, sob a
alegação de que as doenças que lhe acometeram durante sua atividade laboral o
incapacitou ao trabalho.

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. 
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Dessa forma, a fruição do benefício em questão perdurará enquanto
se mantiver referido quadro incapacitante ou até que o segurado seja reabilitado
para exercer outra atividade profissional.

No mais, 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.

O conjunto  probatório  coligido  ao  encarte  processual  evidenciam
que o recorrente, segurado do Instituto de Previdência do Seguro Social, portador
de doença relacionada ao acidente ocorrido no exercício de atividade laboral, teve
reconhecido, inicialmente, pela autarquia, seu direito ao auxílio-doença acidentário
e, posteriormente foi suspenso, após o período estabelecido administrativamente.

Não satisfeito com a cessação, ajuizou a presente demanda com o
fim  de  restabelecer  o  citado  benefício  previdenciário  e,  durante  o  trâmite
processual, foi submetido a perícia judicial, realizada em 29/05/2015 (fls. 87/89),
por meio do qual foram constatadas que o autor não se encontra incapacitado para o
trabalho, podendo, inclusive, retornar as atividades laborativas que exercia e outras
similares.

É de se ressaltar que o art. 479, do novo CPC, estabelece:

“Art.  479. O juiz apreciará a prova pericial  de acordo
com o  disposto  no  art.  371,  indicando  na  sentença  os
motivos  que  o  levaram  a  considerar  ou  a  deixar  de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o
método utilizado pelo perito”.

 
Pela dicção do comando legal acima transcrito, o juiz deverá valorar

o  resultado  da  perícia  por  meio  de  decisão  devidamente  fundamentada,
apresentando as razões da formação do seu convencimento no sentido de acolher
ou não as conclusões técnicas ou científicas contidas no laudo. Em outras palavras,
o julgador não está adstrito ao laudo, podendo formar sua convicção com base em
outros elementos ou fatos provados nos autos.

No  caso  em  disceptação,  o  juiz  de  primeiro  grau  julgou
improcedente o pedido com base no resultado do laudo pericial judicial realizada
durante  a  instrução  processual.  Ocorre  que  os  exames  e  relatórios  médicos
acostados pelo recorrente demonstram atendimentos clínicos em razão das lesões
musculares  sofridas,  mas  não  atestam  a  incapacidade  laboral  a  justificar  o
recebimento do benefício previdenciário.
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Assim, a parte insurgente não apresentou provas suficientes para a
comprovação  da  permanência  da  sua  incapacidade  a  ponto  de  restabelecer  o
pagamento do benefício suspenso ou elidir  a presunção de veracidade do laudo
pericial realizado por perito judicial realizado cerca de cinco anos após a data dos
exames particulares apresentados.

Por isso, é forçoso reconhecer que a perícia judicial deve prevalecer
sobre  atestados  médicos  isolados,  visto  que  estes  não  são  capazes  de  elidir  a
presunção de veracidade do laudo, o qual foi categórico em afirmar que “o autor
não se encontra inválido e pode retornar as atividades laborativas que exercia e
outras similares, não necessita de auxílios de terceiros para as atividades de vida
diária” (fls. 88).

Ou seja, as demais provas produzidas não foram contundentes para
desconstituir a força probante do laudo pericial, prevalecendo sua conclusão pela
capacidade laboral do segurado.

Além  disso,  o  laudo  pericial  atendeu  às  necessidades  do  caso
concreto,  respondendo  a  uma  série  de  questionamentos,  sobretudo  acerca  da
capacidade laborativa, não havendo que se falar, portanto, em desconsiderá-lo para
fins de julgamento. 

Cumpre ressaltar que é possível uma pessoa ser portadora de doença
ocupacional ou proveniente de acidente de trabalho e, após certo período, voltar a
ter aptidão para o exercício de atividade laborativa, o que verifico no presente caso.
Ainda inexiste comprovação de que o autor/recorrente, atualmente, com 38 anos de
idade esteja com dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Finalmente, não assiste razão ao recorrente ao asseverar que o laudo
produzido na justiça do trabalho deveria prevalecer sobre a perícia elaborada nos
presentes  autos,  uma vez  que  a  sua  inservibilidade  ao  caso  foi  declarada  pelo
magistrado a quo, na decisão de fls. 131/132, contra a qual não se insurgiu a parte
demandante em momento oportuno.

Acerca da improcedência do pedido de auxílio-doença, vejamos os
seguintes julgados desta Corte de Justiça e de outros Tribunais:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  ACIDENTÁRIA.
LAUDO  PERICIAL.  CONCLUSÃO  DESFAVORÁVEL
AOS  PLEITOS  AUTORAIS.  AUSÊNCIA  DE
INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE SEQUELA QUE
IMPLIQUE  EM  REDUÇÃO  DE  CAPACIDADE
LABORAL.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
PRESSUPOSTOS  LEGAIS.  BENEFÍCIOS  INDEVIDOS.
IMPOSSIBILIDADE  DA  CONVERSÃO  REQUERIDA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -
Constatando a prova pericial a ausência de incapacidade
laborativa alegada, bem como de qualquer sequela que
implique em redução da capacidade laboral, não há que
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se falar em concessão do auxílio-doença acidentário, nem
sua conversão em aposentadoria por invalidez ou, ainda,
em concessão de auxílio-acidente, motivo pelo qual deve
ser mantida a sentença.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00056034720118150011,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO  ALVES  DA
SILVA , j. em 26-09-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE
TRABALHO.  RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-
DOENÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
INCAPACIDADE  LABORATIVA  TRANSITÓRIA.
CONSOLIDAÇÃO  DA  LESÃO  DECORRENTE  DO
ACIDENTE.  LAUDO  PERICIAL  JUDICIAL.
CONSTATAÇÃO  DE  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE
PARA  O  TRABALHO  HABITUALMENTE  EXERCIDO.
DEFERIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO AO
CASO IN CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. O auxílio-
doença  acidentário  é  o  benefício  previdenciário  de
caráter  eminentemente  provisório,  devido  enquanto  o
segurado,  acometido  de  doença  profissional,  está
incapacitado transitoriamente para seu trabalho ou sua
atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos,
nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. "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." (art. 86 da Lei n. 8.213/1991). 3.
Não  havendo  incapacidade  transitória  para  o  trabalho
habitualmente  exercido,  nem total,  mas apenas redução
da capacidade laborativa, deverá ser concedido o auxílio-
acidente,  como  indenização.  4.  Desprovimento  da
apelação. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00042878420138150251, 2ª  Câmara Especializada Cível,
Relator  DES.  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE
ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 23-05-2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA  ACIDENTÁRIO.  LAUDO  PERICIAL  QUE
ATESTA  CAPACIDADE  LABORATIVA  DO
REQUERENTE.  AUSENTES  REQUISITOS  PARA  A
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  1.  Inviável,  no  caso,
restabelecer o auxílio-doença, na medida em que o laudo
pericial afirma que o segurado encontra-se recuperado e
apto ao exercício do seu trabalho. 2. A perícia judicial foi
realizada  por  médico  especialista  em  ortopedia  e
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traumatologia,  portanto,  trata-se  de  profissional  apto,
imparcial  e  de  confiança  do  juízo,  sendo  determinante
para um juízo de convencimento do julgador 3. Sentença
de improcedência mantida.  APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS,  Apelação Cível  Nº 70074288069,  Nona Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eugênio
Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSS - AUXÍLIO
DOENÇA  -  INCAPACIDADE  LABORATIVA
TEMPORÁRIA  -  NÃO  COMPROVADA  -  AUXÍLIO
ACIDENTE  -  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE
LABORATIVA  -  AUSÊNCIA  -  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO  -  IMPOSSIBILIDADE.  O  benefício  de
auxílio  doença  é  devido  ao  segurado  que  ficar
incapacitado para o exercício de seu trabalho habitual
por mais de quinze dias, nos termos dos artigos os artigos
60 e 62, da Lei nº 8.213/91, o que não se deu nesta seara.
Demonstrado nos autos, por meio de perícia judicial, que
o autor não teve redução de sua capacidade laborativa,
não faz ele jus à concessão do auxílio-acidente,  porque
ausente pressuposto para tanto, nos termos do art. 86, da
Lei  8.213/91. (TJMG-Apelação Cível  1.0027.14.042178-
8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 01/09/2016, publicação da súmula
em 13/09/2016).

Por  isso,  comungando  ao  entendimento  do  douto  magistrado  de
primeiro  grau,  não  comprovada  pericialmente  a  persistência  da  situação  de
incapacidade fundamento da percepção de auxílio-doença, não há maiores delongas
para se constatar  que a  suspensão do benefício previdenciário foi acertada pela
autarquia,  não sendo,  portanto,  cabível seu restabelecimento por inexistência de
demonstração dos requisitos legais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo-
se incólume todos os termos da sentença vergastada.

Por via de consequência, majoro os honorários advocatícios fixados
na sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11º,
do  Novo  Código  de  Processo  Civil),  devendo-se  observar  a  suspensão  da
exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência, tendo em vista a gratuidade
judiciária concedida ao autor/recorrente. 

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.  Luís  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
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Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme  de  Lira,  Procurador  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03
de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

Desembargador - Relator
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