
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0067451-74.2014.815.2001
Origem : Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Antônio Vicente dos Santos 
Advogado : Antônio Anízio Neto – OAB/PB nº 8.851
Apelado : INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Procurador : José Wilson Germano de Figueiredo - OAB/PB nº 4.008

 
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  EM
CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO.
LAUDO  PERICIAL.  AUSÊNCIA  DE
INCAPACIDADE  DEFINITIVA  PARA  O
TRABALHO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  EXORDIAIS.  NEXO  CAUSAL
ENTRE A MOLÉSTIA E ATIVIDADE FUNCIONAL
DO OBREIRO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 86,  DA LEI Nº 8.213/91  MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  Atestando  o  laudo  pericial  a  inexistência  de
incapacidade laborativa,  impossível  a  concessão do
benefício  auxílio-acidente,  bem  como,  a
aposentadoria por invalidez. 
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- Mantém-se a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos,  quando  o  magistrado,  sopesando  o
conjunto  probatório  existente  nos  autos,  inclusive
laudo pericial, julgou improcedente o pedido inicial.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 120/126, interposta por
Antônio Vicente dos Santos contra a decisão,  fls.  113/117, proferida pelo Juiz de
Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital,  que, nos autos da Ação
Ordinária  de  Concessão  de  Benefício  Previdenciário  em  Consequência  de
Acidente de Trabalho em Percurso ajuizada em face do INSS - Instituto Nacional
do Seguro Social, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, com base no art. 487, I, do CPC e por tudo
mais que dos autos consta, com fulcro na legislação
pertinente,  JULGO  IMPROCEDENTE  os  pedidos
formulados da parte autora, e, via de consequência,
EXTINGO  O  PROCESSO  COM  JULGAMENTO
DO MÉRITO.

Em  suas  razões,  o  recorrente pretende  por  este
recurso,  modificar  a  sentença  objurgada,  afirmado  não  ter  o  Julgador  observado
adequadamente o laudo pericial anexado aos autos, ao qual entendeu a inexistência
de  debilidade  permanente.  Defende  que,  com  o  acidente  sofrido,  tornou-se
incapacitado para o trabalho, devendo ter o benefício concedido no percentual  de
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, dada as suas condições pessoais de
baixo grau de escolaridade e ausência de qualificação profissional. Reclama além do

Apelação Cível nº 0067451-74.2014.815.2001                                                                                                                                                     2



mencionado auxílio-acidente, as parcelas vencidas e os honorários advocatícios, à luz
da Súmula nº 111, do Superior Tribunal de Justiça.

Em  sede  de  contrarrazões,  o INSS  -  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social,  fls.  127/129,  asseverou  não  ter  a  parte  autora
comprovado a existência de incapacidade laboral de forma total e permanente, não
sendo  suficiente  a  presença  de  dano  à  saúde,  de  modo  a  manter  a  sentença
irretocável.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Para  se  conhecer  da  apelação,  necessário  se  faz
atender certos requisitos e todos eles estão devidamente preenchidos.

Com tal consideração, passo a analisá-la, destacando-
se versar a matéria sobre o inconformismo de Antônio Vicente dos Santos contra a
sentença de fls. 113/117, pela qual julgou improcedente o pedido, por entender ter o
Laudo Pericial, de fls. 85/90, concluído encontrar-se o suplicante apta para o exercício
de  outras  atividades,  não  fazendo  jus,  portanto,  ao  benefício  previdenciário  de
auxílio-acidente, tampouco a aposentadoria por invalidez.

Deveras, compulsando o processo, vislumbra-se que
o apelante,  fls.  17/24, recebeu auxílio-doença, em virtude de acidente de trabalho,
conforme atestam os documentos, de fls. 13/16 – CID 10 S 72.3 + S 82.2 + S 81.9. Após
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o usufruto do auxílio-doença, requereu, nesta ação, a concessão do auxílio-acidente,
com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Entrementes,  não  prospera  o  inconformismo  do
insurgente.

Com efeito, para a concessão do auxílio-acidente, faz-
se necessário o exame da existência ou não da incapacidade do segurado e do nexo
causal entre a moléstia e atividade funcional do obreiro. 

Nesse sentido, dispõe 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. 
 
Assim, não estando a  parte  autora inválida para o

trabalho ou mesmo incapacitado temporariamente, não há falar concessão de auxílio-
acidente, nem mesmo em aposentadoria por invalidez, afinal inexiste prova de estar
privada  de  sua  capacidade  laborativa.  Ademais,  o  Perito,  Dr.  Ronaldo  Nunes
Mendonça - CRM 888, constatou que o requerente não apresentara patologia que a
incapacite  totalmente  para  o  trabalho,  podendo desenvolver  atividade laborativa,
conforme se colhe do Laudo Pericial de fls. 85/90. 

O laudo pericial tem por objetivo revelar, através de
regras técnicas, a prova dos fatos da causa. Em palavras outras, segundo o art.  464,
do Código de Processo Civil, a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação, com
a finalidade de valorar as coisas, fatos e dados, objetiva e concretamente.
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Por  oportuno,  valendo-se  dos  direcionamentos
declinados  às  fls.  113/117,  o  Magistrado  julgou  improcedente  o  pedido,  pois
convencido das informações ali declinadas.

À  guisa  de  ilustração,  importa  para  o  momento,
investigar o nexo causal entre a doença e o trabalho laborado. Ao se questionar sobre
o assunto, veja a resposta médica aos questionamentos do autor e da ré, fls. 87 e 88,
respectivamente: 

(…) 6 - Existe incapacidade permanente,  definitiva,
total,  parcial  ou  temporária,  dos  membros
acidentados e  se  as  mesmas são essenciais  as  suas
atividades funcionais para qual tem qualificação?
Não está incapacitado

(…) 12 – Caso se conclua pela incapacidade parcial e
permanente,  é  possível  afirmar  se  o  periciado  está
apto para o exercício de outra atividade profissional
ou para reabilitação? Qual a atividade?
Não está incapacitado

Apesar  da  insatisfação  da  parte  autora  com  o
multicitado laudo pericial, vislumbra-se que, instado a se manifestar, fls. 98/100, o
recorrente  limitou-se  a  asseverar  que  se  constatou  a  debilidade  mencionada  na
exordial, fazendo jus ao benefício perseguido, sem trazer nenhum argumento apto a
infirmar o exame.

Ademais,  registro  que  o  Laudo  Pericial,
confeccionado por  expert nomeado pelo Juízo exerce  munus público ao utilizar seus
conhecimentos específicos na sua elaboração, no qual estarão contidos subsídios que
poderão contribuir para o julgador decidir a lide apresentada. 

Merece destaque a doutrina de Humberto Theodoro
Júnior:
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Milita  em favor dos  laudos oficiais  expedidos  pela
administração  pública  uma presunção  juris  tantum
de  veracidade,  que,  segundo  a  jurisprudência
dominante,  não  pode  ser  infirmada  por  simples
suscitação  de  dúvidas.  Suas  conclusões,  por  isso,
devem  prevalecer  até  prova  em  contrário  (In.
Processo de conhecimento, vol. II forense, pág. 607).

Destarte, como a doença alegada pelo recorrente não
o  incapacita  para  o  trabalho,  entendo  estar  incólume  a  sentença  proferida  em
primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos pleiteado na exordial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda, os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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