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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  CONCESSÃO  DE 
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  —   CONVERSÃO  DE 
AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
— INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE ANTERIORMENTE 
DESENVOLVIDA  –  COMPROVADA  A  REDUÇÃO  DA 
CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORAL – BENEFÍCIO 
DEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO 
APELO.

– Diferentemente  do  que  constatou  o  magistrado  singular, 
verifica-se que a incapacidade que acomete o apelante é total e 
definitiva "para o exercício da atividade de operador/mantenedor 
de máquina”.

–  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  entendimento  de  ser 
possível a concessão de aposentadoria por invalidez, mesmo nos 
casos de invalidez parcial, desde que sejam analisados os aspectos 
sócio-econômicos,  profissionais  e  culturais,  que  evidenciem  a 
impossibilidade  de  reabilitação  para  exercer  atividade  que 
garanta sua subsistência.

–  PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR 
INVALIDEZ.INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS, 
SOCIAIS  E  CULTURAIS  QUE  DEMONSTRAM  A IMPOSSIBILIDADE  DE 
REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA DO 
SEGURADO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  1. O  STJ 
flexibiliza  a  norma  do  art.  42  da  Lei  8.213/1991,  admitindo  a  concessão  da 
aposentadoria por invalidez quando constatada a incapacidade parcial, desde que  
aliada a outras circunstâncias que evidenciem a impossibilidade de reabilitação  
para  o  exercício  de  atividade  que  garanta  a  subsistência  do  segurado. 2.  O 
reexame  dos  fatos,  provas  ou  circunstâncias,  tendentes  a  influir  no  
convencimento do juiz quanto à viabilidade de regresso ao trabalho, é inexequível  
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em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental  
não provido. (AgRg no AREsp 312.719/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em dar provimento ao  recurso apelatório.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Romilton Carlos Medeiros 
de Lima contra a sentença de fls. 213/215v, proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais 
da Capital,  nos autos da  Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, 
movida  por  este  em face  do  INSS  –  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social,  que  julgou 
improcedente o pedido exordial de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões de fls. 217/224, o apelante afirma que a sentença “a 
quo” merece ser revista, uma vez que se encontra definitivamente incapacitado para exercer 
qualquer atividade que exija esforço físico, pois é notório que não pode sobrecarregar seu 
braço direito com um esforço que não pode ser suportado pelo braço esquerdo. Aduz ainda, 
que em 2002, quando contava com 36 anos de idade, o INSS, ora apelado, obrigatoriamente 
deveria ter submetido o autor recorrente a processo de reabilitação que  lhe proporcionasse 
condições  de  retornar  ao  mercado  de  trabalho,  e  nada  fez  nesse  sentido.  Argumenta 
finalmente,  que sendo portador  de enfermidade  em caráter  definitivo,  com baixo grau de 
escolaridade e  contando com mais  de 47 anos  de idade,  o  apelante  não será  inserido  no 
mercado de trabalho.

Por fim, pugna pelo provimento recursal para que a ação seja julgada 
procedente, a fim de determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões às fls. 226/229.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
prosseguimento recursal sem manifestação de mérito (fls. 235/237). 

É o relatório. 

VOTO.

Depreende-se  dos  autos  que  o  autor  trabalhava  para  a  empresa 
AMBEV - Indústria de Bebidas Antártica da Paraíba, exercendo a função de mantenedor 
de máquinas, quando sofreu acidente de trabalho em outubro/2002. Na ocasião, teve atrofia 
muscular da mão esquerda com sequela de lesão do nervo ulnar, em decorrência do ferimento 
cortante ao manusear uma garrafa de vidro na máquina em que trabalhava. 

Em virtude do acontecido, percebeu durante 5 (cinco) anos o benefício 
auxílio-acidente, mesmo sem ter apresentado o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), 
tendo ao final deste prazo requerido a conversão do referido benefício em aposentadoria por 
invalidez, o que foi indeferido pelo INSS.
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O  magistrado  a  quo,  a  seu  turno,  julgou  improcedente o  pedido 
autoral, afirmando para tanto que: “Destarte,  ausente a incapacidade total para o trabalho 
que a parte autora habitualmente exercia, impõe-se na constatação do não preenchimento  
dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez,  
devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido inicial.”.

Pois bem. 

Importante  destacar,  primeiramente,  ser  fato  incontroverso  que  o 
autor/apelante  sofreu  acidente  de  trabalho,  uma  vez  que,  de  acordo  com os  documentos 
juntados aos autos, verifica-se que lhe foi concedido o auxílio-doença acidentário.

A partir de uma análise da perícia judicial realizada às fls. 179/184, e 
diferentemente do que constatou o magistrado singular, verifica-se que a incapacidade que 
acomete  o  apelante  é  total  e  definitiva  "para  o  exercício  da  atividade  de  
operador/mantenedor de máquina”.

Ora, para que seja deferida a aposentadoria por invalidez, o segurado 
deve encontrar-se incapaz e ser impossível a sua reabilitação. 

Nestes  termos,  dispõe o art.  42 da Lei  nº  8.213/91,  que cuida dos 
planos de benefícios da Previdência Social:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a  
carência  exigida,  será  devida  ao  segurado  que,  estando  ou  não  em  gozo  de  
auxílio-doença,  for  considerado incapaz  e  insusceptível  de  reabilitação  para  o  
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto  
permanecer nesta condição.

In  casu,  há  provas  suficientes  que  demonstram  a  incapacidade 
laborativa total e definitiva do apelante, cumprindo, pois, com o disposto no supramencionado 
dispositivo. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de 
ser  possível  a  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez,  mesmo  nos  casos  de  invalidez 
parcial, desde que sejam analisados os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais, 
que  evidenciem a  impossibilidade  de  reabilitação  para  exercer  atividade  que  garanta  sua 
subsistência.

Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.  
535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. 
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS 
E CULTURAIS.  POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  1.  O  Tribunal  de  origem 
deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir  
no  mercado  de  trabalho,  tampouco  desempenhar  a  profissão  de  operadora  de  
microônibus. 2. necessário consignar que o  juiz não fica adstrito aos fundamentos  
e  à  conclusão  do  perito  oficial,  podendo  decidir  a  controvérsia  de  acordo  o  
princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. 3. A 
concessão da aposentadoria por invalidez  deve considerar,  além dos elementos  
previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais  
e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela 
sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e  
Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido. (AgRg 
no AREsp  384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,  
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julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR 
INVALIDEZ.INCAPACIDADE  PARCIAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  ECONÔMICAS, 
SOCIAIS  E  CULTURAIS  QUE  DEMONSTRAM  A  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REABILITAÇÃO  PARA  ATIVIDADE  QUE  GARANTA  A  SUBSISTÊNCIA  DO  
SEGURADO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  1. O  STJ 
flexibiliza  a  norma  do  art.  42  da  Lei  8.213/1991,  admitindo  a  concessão  da 
aposentadoria por invalidez quando constatada a incapacidade parcial, desde que  
aliada a outras circunstâncias que evidenciem a impossibilidade de reabilitação  
para  o  exercício  de  atividade  que  garanta  a  subsistência  do  segurado. 2.  O 
reexame dos fatos, provas ou circunstâncias, tendentes a influir no convencimento  
do juiz quanto à viabilidade de regresso ao trabalho, é inexequível  em Recurso  
Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.  
(AgRg  no  AREsp  312.719/SC,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013)

Na hipótese,  muito  embora  conste  do  laudo  que  o  autor  não  está 
incapacitado para o trabalho, havendo a possibilidade do seu reenquadramento profissional, o 
que, a princípio, impediria a concessão da aposentadoria por invalidez, já que esta reclama a 
incapacidade total, não se pode perder de vista que o recorrente conta hoje com mais de 48 
(quarenta  e  oito)  anos  de  idade,  e  ao  tempo  do  acidente  exercia  a  profissão  de 
operador/mantenedor de máquina, atividade manual que exige destreza, habilidade e força nas 
mãos, tendo o laudo pericial constatado a incapacidade definitiva para o trabalho habitual, 
sendo, portanto, reduzidas as possibilidades de emprego no mercado de trabalho. 

Diante  da  impossibilidade  de  o  apelante  exercer  atividades  que 
demande esforço com a mão esquerda (carregar peso, realizar movimentos repetitivos, usar 
martelo, chave de fenda, tesoura),  considerando a lesão no nervo ulnar que resultou na 
atrofia  muscular  da  mão  esquerda,  comprometendo  permanentemente  sua  capacidade 
laborativa específica e  não tendo condições  de buscar  outra  atividade que  não demande 
tamanha exigência, deve ser reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez.

O TRF da 4ª Região assim se pronunciou sobre a matéria:

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  
REQUISITOS.  INCAPACIDADE.  COMPROVAÇÃO.  CONCESSÃO  DO 
BENEFÍCIO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a)  
a  qualidade  de  segurado  do  requerente;  (b)  o  cumprimento  da  carência  de  12  
contribuições  mensais;  (c)  a  superveniência  de  moléstia  incapacitante  para  o 
desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter  
temporário/definitivo  da  incapacidade.  2.  Comprovada  a  existência  de 
impedimento para o trabalho,  é  de  ser  reconhecido o direito  ao benefício  por  
incapacidade. (TRF4,  AC  0000169-28.2011.404.9999,  Quinta  Turma,  Relator  
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 24/03/2011) 

PREVIDENCIÁRIO.  REMESSA  OFICIAL.  AUXÍLIO-DOENÇA  COM 
CONVERSÃO  EM  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  INCAPACIDADE.  
CARACTERIZAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  MORATÓRIOS.  
ADEQUAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  I.  Demonstrada  a 
impossibilidade de inserção da parte autora no mercado de trabalho, tendo em  
vista  sua capacidade laborativa  praticamente anulada,  justifica-se a  conclusão  
pelo direito  ao auxílio-doença,  com posterior  conversão  em aposentadoria por  
invalidez. II. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas inicialmente pelo IGP-DI;  
a  partir  de  abril  de  2006 pelo  INPC; e  a  partir  de  julho  de  2009 conforme a  
remuneração básica das cadernetas de poupança. III. A partir de julho de 2009, os  
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juros moratórios passam a ser os aplicados às cadernetas de poupança, incidindo  
de forma não capitalizada. IV. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre  
o valor das prestações vencidas até a sentença é o que se mostra em consonância  
com o entendimento da 3ª Seção Previdenciária deste Tribunal. (TRF4 5000289-
51.2010.404.7111, D.E. 02/03/2011) 

No mesmo norte, citem-se os seguintes arestos:

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. DECADÊNCIA. Preliminar de  
decadência  afastada,  pois  se  trata  de  obrigação  de  trato  sucessivo.  AUXÍLIO-
DOENÇA. CONCESSÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  
INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. Diante da incapacidade laborativa total  
e  permanente  do  autor,  cabível  a  concessão  do  auxílio-doença  e  conseqüente  
conversão em aposentadoria por invalidez.  Inteligência do artigo 42 da Lei nº  
8.213/91.  MARCO  INICIAL  DO  BENEFÍCIO.  Precedido  de  auxílio-doença,  a  
aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia subseqüente ao da cessação do  
pagamento  daquele  benefício  anterior.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS.  
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. Lei n° 11.960, de 29.06.2009 - que entrou em 
vigor na data de sua publicação, em 30.06.2009 -, alterou a redação no artigo 1°-F  
da Lei n° 9.494/97. Tratando-se de prestações continuadas e em face da vigência  
imediata e o caráter público da nova norma, a contar de sua vigência (30.06.2009),  
os  juros  e  a  correção  monetária  incidirão  conforme  os  índices  oficiais  de  
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança.  CUSTAS 
PROCESSUAIS. AUTARQUIA. ISENÇÃO. Em face da recente alteração do art. 11  
da Lei nº 8.121/85 pela Lei nº 13.471/10, o INSS está isento do pagamento de custas  
processuais.  APELAÇÃO  DA  RÉ  PARCIALMENTE  PROVIDA.  APELO  DA 
AUTORA  PROVIDO.  SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE  EM  REEXAME 
NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70038247078, Décima Câmara  
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 
16/12/2010)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS -  
AUXÍLIO  ACIDENTE  -  COMPROVADA  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE 
LABORATIVA DO AUTOR - RECURSO PRINCIPAL DO APELANTE E ADESIVO 
DO  APELADO  IMPROVIDOS  -  REMESSA  PREJUDICADA  -  SENTENÇA 
MANTIDA. 1- É devido o auxílio acidente sempre que restar comprovado o nexo  
causal entre a doença ocupacional e a atividade laborativa realizada pela apelada,  
como ocorre  nos casos destes  autos.  2  -  O marco inicial  para a concessão  do 
auxílio-acidente, conforme dispõe o § 2º, do art. 86, da Lei 8.213⁄91, conta-se a  
partir  do  dia  seguinte  à  cessação  do  auxílio-doença.  3-  Deve  ser  mantido  o 
percentual da verba honorária, quando fixada em atendimento ao estabelecido no  
art. 20, § 3º,  do CPC, bem como a referente aos honorários periciais, uma vez que 
fixadas razoavelmente,  levando-se em consideração,  quanto a esta,  o tempo e o 
trabalho despendido para a elaboração do laudo pertinente.  4-  Não é devida a 
aposentadoria por invalidez de que trata o art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, por não ter  
ficado comprovada a incapacidade laboral do segurado para quaisquer atividades  
que  lhe  garanta  a  subsistência,  hipótese  esta  em  que  caberia  a  concessão  do  
benefício.  5-  Apelação  principal  e  adesiva  improvidas.  Remessa  necessária 
prejudicada.  Sentença  mantida.  (Remessa  Ex-officio  nº  024990033383 -  Relator:  
FREDERICO GUILHERME PIMENTEL - QUARTA CÂMARA CÍVEL - TJ-RO -  
Data do Julgamento: 02/09/2002)

Com relação ao termo inicial do benefício, segundo a jurisprudência 
mais abalizada, deve ser ele computado desde a data do requerimento administrativo, 
ocasião em que era evidenciada a incapacidade laboral do apelante.

Nesse diapasão:
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PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma sua convicção, via de regra, por  
meio da prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a 
parte  autora  está  totalmente  incapacitada  para  o  exercício  de  atividades 
laborativas, é devido o benefício de auxílio-doença, até a efetiva recuperação. 3.  
Tendo o conjunto probatório apontado a existência da incapacidade laboral desde a  
época do requerimento administrativo, o benefício é devido desde então. (TRF 4ª  
R.; APELRE 0014732-56.2013.404.9999; RS; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Celso  
Kipper; Julg. 18/12/2013; DEJF 16/01/2014; Pág. 112) 

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA.  INCAPACIDADE  LABORAL.  TERMO 
INICIAL. 1.  Tratando-se  de  auxílio-doença  ou aposentadoria  por  invalidez,  o 
julgador  firma  sua  convicção,  via  de  regra,  por  meio  da  prova  pericial.  2.  
Considerando  as  conclusões  do  perito  judicial  de  que  a  parte  autora  está  
definitivamente  incapacitada  para  o  exercício  de  suas  atividades  laborativas  
habituais e ponderando, também, acerca de suas condições pessoais. Especialmente  
tendo em vista que possui baixa escolaridade e qualificação profissional restrita. ,  
mostra-se  inviável  a  sua  reabilitação,  razão  pela  qual  é  devido  o  benefício  
de aposentadoria  por  invalidez.  3.  Tendo  o  conjunto  probatório  apontado  a  
existência da incapacidade laboral desde a época do requerimento administrativo,  
o benefício é devido desde então. (TRF 4ª R.; AC 0008209-62.2012.404.9999; PR;  
Sexta  Turma;  Rel.  Juiz  Fed.  Alcides  Vettorazzi;  Julg.  05/02/2014;  DEJF 
17/02/2014; Pág. 510) 

PREVIDENCIÁRIO. Acidente de trabalho lombocialtagia, espondilartrose e hérnia  
discal.  Incapacidade total  para  atividades  que  exijam esforço  físico.  Condições  
socioeconômicas que dificultam a reinserção  do autor  no mercado de  trabalho.  
Caráter  social  do  benefício. Aposentadoria  por  invalidez acidentária  devida  a 
partir do  requerimento  administrativo.  Termo  final.  Data  do  falecimento  do 
trabalhador.  Consectários  legais.  Juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança  e 
correção monetária pelo INPC. "'em relação às parcelas inerentes a benefício  
previdenciário,  a  corte  superior,  em  recente  julgado,  considerou  que  com  a  
declaração parcial da inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, o  
INPC volta a ser o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força 
do que dispõe o art.  41 da Lei  nº 8.213/91' (AGRG no RESP n.  1.263.644/PR,  
Min. Sérgio kukina, j. 15/10/2013)" (AC n. 2013.063022-9, de joaçaba, Rel. Des.  
Luiz  cézar  medeiros,  j.  13-11-2013).  Honorários  advocatícios. Art.  20,  §4º,  do 
CPC. Entendimento consolidado. Custas processuais. Abatimento de metade do  
valor total para o INSS, na forma do art. 33, § 3º, da Lei Complementar Estadual  
n. 156/1997. Recurso de apelação conhecido e provido.(TJSC; AC 2013.003310-2;  
Caçador; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jorge Luiz de Borba;  
Julg. 18/02/2014; DJSC 25/02/2014; Pág. 512) 

 PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA.  REQUISITOS.  QUALIDADE  DE 
SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 
ALTA PROGRAMADA. TUTELA ESPECÍFICA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.  
CONSECTÁRIOS  LEGAIS. 1.(...)  A  concessão  dos  benefícios  de  auxílio-doença 
e aposentadoria  por  invalidez pressupõe  a  averiguação  da  incapacidade  para  o  
exercício  de  atividade  que  garanta  a  subsistência  do  segurado,  e  terá  vigência  
enquanto permanecer  ele  nessa  condição.(...)  4.  O laudo pericial  concluiu pela  
incapacidade  temporária  para  o  trabalho,  tendo  em  vista  ser  a  parte  autora 
portadora de hérnia de disco lombar, que a incapacita para o trabalho que exerce  
habitualmente  (empregada  doméstica),  razão  pela  qual  deve  ser  concedido  o 
benefício  de  auxílio-doença.  5.  Quanto  ao  termo  inicial  do  benefício,  o  
entendimento desta 5ª turma é no sentido de que correto seu estabelecimento na  
data do requerimento administrativo desde que evidenciado que a incapacidade 
laboral já estava presente naquela data, como é o caso dos autos. (trf4, apelação 
cível  nº  0006638-22.2013.404.9999,  5ª  turma,  des.  Federal  rogerio favreto,  por  
unanimidade, d. E. 17/06/2013). 6. Inadmissível a concessão de auxílio-doença  
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com  alta  programada,  porquanto  o  benefício  não  pode  ser  cancelado 
automaticamente  com  base  em  estimativa  pericial  para  a  convalescença  do  
segurado, por ser evento futuro e incerto. Antes da suspensão do pagamento do  
benefício,  cabe  ao  INSS  a  reavaliação  médico-pericial.  (…)  (TRF 4ª  R.;  AC 
0018583-06.2013.404.9999; RS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Roger Raupp Rios;  
Julg. 28/01/2014; DEJF 12/02/2014; Pág. 250) 

Dessa  forma,  há  de  ser  reformada  a  sentença  que  não  concedeu  a 
aposentadoria por invalidez ao apelante.

Pelo exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO para  reformar a 
sentença  “a  quo”,  e  via  de  consequência  conceder  a  aposentadoria  por  invalidez  ao  Sr. 
Romilton Carlos Medeiros de Lima. Juros de mora e correção monetária nos moldes do art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09. Honorários 
advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 20, § 4º do CPC.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram do 
julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de 
Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

No que se refere à correção do indébito, merece ser mantida 
asentença que determinou a incidência  da taxa  selic,  que já  engloba a correção 
monetária e os juros demora,  consoante o disposto no § 4º do art.  39 da Lei  nº 
9.250/95,  e a partir  de 29 de junho de 2009 (art.  1-f  da Lei  nº  9494/97,  com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nº 11960/2009) a incidência dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 
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. Afirmou ainda, que possui 47 (quarenta e sete) anos de idade, com  
baixa escolaridade, fatores que vão impossibilitar sua inserção no mercado de trabalho.

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL. Apelação  cível. 
Concessão de benefício. Auxílioacidente. Doença ocupacional.  Síndrome radicular 
crônica,  envolvendo  os  miótomos  inervados  pelas  raízes  c5  e  c6  à  direita,  que 
acarreta cervicobraquialgia.  Sentença julgada procedente, em parte.  Irresignação. 
Preliminar  de  incompetência  absoluta  da  Justiça  Estadual,  formulada  pelo 
inss/2ºapelante.  Súmulas nºs 15/stj  e 501/stf  rejeição. Preliminar de deserção do 
recurso interposto pelo INSS, formulada pela autora, em contrarrazões recursais. 
Aplicação do art. 27 do CPC. Rejeição. Mérito 1º apelo/autora. Alegação de que não 
fora vencida no julgado. Inocorrência. Pedi- dos sucessivos. Observância ao art. 289 
do CPC. 2º apelo/inss. Reforma do decisum para a concessão do auxílio doença. 
Impossibilidade.  Incapacidade  parcial  e  permanente  da  segurada  de  exercer  as 
atividades laborativas anteriores. Hipótese de conces- são do auxílio acidente e não 
de aposentadoria por invalidez.  Aplicação  da  Lei  nº  8.123/  91.  Desprovimento  da 
remessa necessária e de ambos os recursos voluntários. - 1ª preliminar: é com essa 
interpretação ampla que se deve compreender as causas de acidente do trabalho, 
referidas  no  art.  109,  I,  bem como nas  Súmulas  nºs  15/stj  (“compete  à  Justiça 
Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”) e 501/stf 
(compete  à  justiça  ordinária  estadual  o  processo e  o  julgamento,  em ambas as 
instâncias,  das  causas  de acidente do  trabalho,  ainda  que  promovidas  contra  a 
união, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista). (stj. 
CC 121352 / SP. Conflito de competencia. 2012/0044080-4. Relator (a). Ministro teori 
albino zavascki. Órgão julgador. S1 primeira seção. Dje 16/04/2012). 2ª preliminar: 
sendo o Instituto Nacional do Seguro Social. INSS autarquia federal equiparada em 
prerrogativas e privilégios à Fazenda Pública,  nos termos do artigo 8º  da Lei  nº 
8.620/93, não lhe é exigível o depósito prévio do preparo para fins de interposição 
de recurso, podendo efetuálo ao final da demanda, se vencido (código de processo 
civil,  artigo 27).  -  mérito.  1º  apelo:  “sucumbência recíproca na improcedência de 
pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo (CPC, art. 289). ” (stj RESP 
1293954  /  MG.  Recurso  Especial.  2011/0195444-1.  Relator  (a).  Ministro  mauro 
campbell marques. Órgão julgador. T2. Segunda turma. Dje 09/03/2012). 2º apelo: 
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a 
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia. (TJPB; Rec. 200.2007.731.313-4/001; Terceira Câmara Especializada Cível;  
Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 19/09/2013; Pág. 16) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDENCIÁRIO.  PEDIDO  DE 
CONCESSÃO 
DE APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ JULGADO 
IMPROCEDENTE.  SEGURADO  QUE  POSSUI  CONDIÇÕES 
PARA EXERCER  OUTRAS  ATIVIDADES  LABORAIS  COM 
REDUZIDA  CAPACIDADE.  POSSIBILIDADE  DE 
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DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO PERSEGUIDO. 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  DOS 
BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. 
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA. 
PROVIMENTO. 1.  Nos  termos da Lei  nº  8.213/91, 
a aposentadoria por invalidez será  devida  ao  segurado 
incapacitado  total  e  permanentemente  para  o  exercício  de 
atividade laborativa que lhe garanta a subsistência. 2. Aplicando 
o princípio da fungibilidade aos benefícios previdenciários, não 
há  impedimento  para  a  concessão,  nesta  demanda,  de 
benefício  diverso  daquele  pedido  na  exordial,  principalmente 
quando  atendidos  os  requisitos  legais,  na  esteira  dos 
precedentes do STJ (stj. RESP 1379494/mg, dje 12/06/2013) e 
dos tribunais  pátrios.  3.  Uma vez preenchidos as exigências 
legais para concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 
86 da Lei  nº  8.213/91,  a  reforma  da  sentença  representa 
medida de justiça que deve ser tomada para com trabalhador, 
segurado  do  regime  geral  de  previdência,  que  teve  sua 
capacidade  de  trabalho  reduzida  em  razão  de acidente de 
trabalho  diante  do  exposto,  dou  provimento  ao  apelo  para 
reformar a sentença e julgar procedente a ação e condenar o 
INSS. Instituto Nacional do Seguro Social a pagar, em benefício 
de iaslan eudes genuino fernandes,  o  “auxílio-acidente”,  nos 
termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, devidos desde a cessação 
do auxílio-doença, aplicando-se juros moratórios de 1% ao mês 
a partir da citação válida, nos termos da Súmula nº 204 do STJ; 
e a incidência de correção monetária desde o vencimento de 
cada  parcela,  aplicando-se  o  INPC  (art.  41-a da Lei  nº 
8.213/91 c/c art. 4º da Lei nº 11.430/06. Para o período anterior 
à junho/ 2009) e os índices oficiais de remuneração básica e 
juros  da  caderneta  de  poupança  (lei  nº  11.960/09.  Período 
posterior  a  junho/2009).  Condeno,  ainda,  em  custas  e 
honorários  advocatícios,  fixados  em 15% (quinze  por  cento) 
sobre  o  valor  da  condenação. (TJPB;  APL  0001915-
80.2008.815.0141; Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 14/07/2014; Pág. 15) 

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE 
NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  PELA  AUSÊNCIA  DE  PREPARO. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AÇÃO  DE  CONVERSÃO  DE  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA 
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZACIDENTÁRIA.  POSSIBILIDADE. 
COMPROVAÇÃO.  LAUDO  MÉDICO.  DEBILIDADE  PARCIAL  IRREVERSÍVEL. 
OPERADOR  DE  SUBESTAÇÃO.  EVIDENTE  INCAPACIDADE  LABORATIVA 
ESPECÍFICA.  ÍNDICES  DE  ATUALIZAÇÃO  DE  JULGADO  E  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  DE  ACORDO  COM  A  MELHOR  DOUTRINA  E 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Em face do que 
dispõe expressamente o art. 511, § 1º, c/c o art. 27, do código de processo civil, o 
INSS, embora não seja isento das custas processuais, não está obrigado a recolher, 
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antecipadamente, o preparo de seus recursos. Essa solução não viola, de forma 
alguma, a Súmula nº 178 do Superior Tribunal de justiça, tendo em vista que se for 
vencido, o INSS pagará as custas ao final, ex VI do art. 27 do código de processo 
civil.  Muito embora conste do laudo que o autor não está incapacitado para o 
trabalho,  havendo  a  possibilidade  do  seu  reenquadramento  profissional,  o 
que, a princípio, impediria a concessão da aposentadoria por invalidez, já que 
esta reclama a incapacidade total para o trabalho, não se pode perder de vista 
que o recorrido conta hoje com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, e ao 
tempo do acidente exercia a profissão de operador de subestação, atividade 
manual que exige destreza, habilidade e força nas mãos, tendo o laudo pericial 
constatado a incapacidade definitiva para o trabalho habitual, sendo, portanto, 
reduzidas as possibilidades de emprego no mercado de trabalho. Diante da 
impossibilidade de o apelado exercer atividades que demandem esforços com 
as  mãos,  considerando  a  lesão  irreversível  na  articulação  do  punho, 
comprometendo permanentemente sua capacidade laborativa específica e não 
tendo  condições  de  buscar  outra  atividade  que  não  demande  tamanha 
exigência,  deve  ser  reconhecido  seu  direito  à aposentadoria por invalidez. 
Mantém-se os índices de atualização de julgado e os honorários advocatícios 
constantes na sentença, quando fixados de acordo com a melhor doutrina e 
legislação  vigente,  não  havendo,  pois,  o  que  ser  reformado. (TJPB;  Rec. 
0004581-83.2006.815.0251; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria  
das Graças Morais Guedes; DJPB 14/05/2014; Pág. 16) 

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  APELAÇÃO  VOLUNTÁRIA  E 
REEXAME  NECESSÁRIO.  DOENÇA  EQUIPARADA  A ACIDENTE DO 
TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO 
EM APOSENTADORIA.  REQUISITOS  DE  LEI  PRESENTES.  QUALIDADE  DE 
SEGURADO.  COMPROVAÇÃO.  TERMO INICIAL E  VALOR  DOS BENEFÍCIOS 
CONCEDIDOS. REFORMATIO IN PEIUS. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE 
BENEFÍCIO ASSSITENCIAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VEDADA. ORDEM 
DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E DE DECOTE DE TAL VALOR 
JÁ  RECEBIDO  ADMINITRATIVAMENTE.  CABIMENTO.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE QUE DEVIDA CADA PARCELA PELO IPCA 
(PRECEDENTE  DO  STJ  NO  RESP  REPETITIVO  1.270.439/PR).  JUROS  DE 
MORA. INCIDÊNCIA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO (ADI DO STF). LEI Nº 
10.960/2009. NÃO APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO 
STF.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº  111,  DO 
STJ.  CUSTAS.  ISENÇÃO DO INSS -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO 
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.As doenças 
profissionais  e/ou  ocupacionais  equiparam-se  a  acidentes  de  trabalho.  Para  a 
concessão  de auxílio-doença  acidentário,  necessária  a  prova  dos  seguintes 
requisitos:  qualidade  de  segurado;  carência;  incapacidade  para  o  trabalho,  nexo 
causal entre a incapacidade e a atividade laborativa do segurado, possibilidade de 
reabilitação.  Para  a  conversão  do  benefício     auxílio     doença  acidentário  em   
aposentadoria     por     invalidez     acidentária  é  necessário  que restem provados a   
qualidade de segurado, a carência e a incapacidade total e permanente para o 
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exercício de qualquer função laborativa.  Comprovados os requisitos legais, 
deve  ser  deferido  ao  segurado  o  benefício  do     auxílio doença  acidentário  e 
posterior aposentaria por invalidez, por conversão. O termo inicial para pagamento 
doauxílio doença  acidentário  é  o  da  data  do  requerimento  formulado  na  via 
administrativa  administrativo.  O  termo  inicial  do  benefício 
de aposentadoria por invalidez definitiva deve corresponder à data da realização do 
laudo  médico  do  perito  oficial,  momento  em  que  se  constatou  a  incapacidade 
definitiva  total  e  permanente  do  segurado.  O  valor  do  benefício auxílio doença 
acidentário  é  de  91%  do  salário-de-benefício  (art.  61 da Lei  nº  8.213)  e  o 
da aposentadoria pro invalidez de  100%  do  salário-de-benefício  (art.  44 da Lei  nº 
8.213), observada a ressalva prevista no art. 44, §2º, da Lei nº 8.213.. A Súmula nº 
45  do  STJ veda o agravamento  da  condenação imposta  à  Fazenda Pública em 
reexame  necessário.  A  teor  do  art.  20,  §4º,  da  Lei  nº  8.742/93,  o  benefício 
assistencial  concedido  no  curso  do  processo  não  pode  ser  acumulado  com  o 
benefício  previdenciário  reconhecido  como  devido  no  julgamento  final  da  ação 
previdenciária, cabendo a cessão do benefício assistencial e o decote da quantia já 
recebida  a  tal  título  sobre  o  valor  da  condenação.  Sobre  o  valor  das  parcelas 
atrasadas  do  benefício  previdenciário  devem incidir  correção  monetária  desde  o 
vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação 
(STF),  e  sendo  a  correção  monetária  pelo  IPCA  (STJ.  RESP  repetitivo 
1.270.439/PR).. A Lei nº 11.960/09 não tem mais aplicabilidade, face o julgamento do 
STF que declarou sua inconstitucionalidade. Em se tratando de ação previdenciária, 
os  honorários  advocatícios  não  incidem  sobre  as  prestações  vencidas  após  a 
prolação da sentença, conforme Súmula nº 111 do STJ. Em ação acidentária o INSS 
não arca com as custas do Estado. Em reexame necessário, sentença parcialmente 
reformada.  Recurso  voluntário  julgado  prejudicado. (TJMG;  APCV 
1.0672.10.030622-0/001;  Relª  Desª  Marcia  de  Paoli  Balbino;  Julg.  21/08/2014; 
DJEMG 02/09/2014) 

REEXAME  NECESSÁRIO/  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONCESSÃO  DE 
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO  TRABALHO.  PROVA. 
DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL. 
VERIFICAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  REQUISITOS  NÃO 
PREENCHIDOS.  CAPACIDADE  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  OUTRA  FUNÇÃO 
REMUNERADA.  PRESENÇA.  REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A  CONCESSÃO 
DO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESENÇA -TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO ANTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
IPCA.  JUROS  DE  MORA.  SÚMULA Nº  204  DO  STJ. Para  que  seja  deferida 
a     aposentadoria     por     invalidez,  o  segurado  deve  encontrar-se  incapaz  e   
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência,  e  ser-lhe-á  paga  enquanto  permanecer  nesta  condição.  Não 
estando preenchidos os citados requisitos, resta impossibilitada a concessão 
ao  autor  do  benefício  previdenciário  requerido.  Já  para  a  configuração 
do     auxílio-acidente, devem estar consolidadas as lesões decorrentes do acidente do 
trabalho, que resultem seqüela que implique a redução da capacidade laborativa. O 
benefício deve ser pago retroativamente, desde a data da cessação do pagamento 
do auxílio-doença. No que diz respeito às parcelas vencidas, a correção monetária 
deve ser  calculada com base no IPCA, desde a data em que as parcelas eram 
devidas (art. 1º § 2º da Lei nº 6.899/81), e os juros moratórios de 1% ao mês devem 
incidir desde a citação (Súmula nº 204 do STJ). (TJMG; AC-RN 1.0479.08.150035-
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3/001;  Rel.  Des.  Evandro  Lopes  Da  Costa  Teixeira;  Julg.  21/08/2014;  DJEMG 
02/09/2014) 

APELAÇÃO  CIVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO. ACIDENTE DE 
TRABALHO.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  POSSIBILIDADE. Para  a 
concessão  do  benefício  de     aposentadoriapor     invalidez,  é  essencial  que  o   
segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação 
para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento 
enquanto  permanecer  nesta  condição.  Hipótese  em  que  o  conjunto  fático 
probatório coligido aos autos evidencia que o infortúnio laboral erigiu-se como 
causa  à     invalidez permanente  da  demandante  para  o  desempenho  de  suas 
atividades  habituais,  de  modo  a  autorizar  a  concessão  do  benefício 
de aposentadoria por invalidez,  considerando-se,  sobretudo,  a sua idade,  grau de 
instrução e a sua limitação funcional. Inteligência do art. 436 do CPC. Precedentes 
jurisprudenciais.  Sentença  mantida.  Termo  inicial.  O  termo  inicial 
daaposentadoria por invalidez, consoante art. 43, caput, da Lei nº. 8.213/91, será o 
dia  seguinte  ao  da  cessação  do auxílio doença.  Sentença  mantida.  Correção 
monetária e juros moratórios. Lei nº 11.960/09. Aplicação imediata. Tratando-se de 
prestações continuadas e dada a vigência  imediata e o caráter  público  da  nova 
norma, sobre as parcelas em atraso deverão incidir correção monetária e juros de 
mora nos termos da Lei nº 11.960, de 29-06-2009, que deu nova redação ao art. 1º-f 
da Lei nº 9.494/97, devendo-se observar, os índices oficiais de remuneração básica 
e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança.  Entendimento  da  corte  especial  do 
Superior Tribunal de Justiça. A matéria referente a inconstitucionalidade da Lei ainda 
não  encontra  decisão  definitiva  do  STF,  tendo  aquela  corte  determinado  a 
continuidade no pagamento dos precatórios conforme sistemática vigente. Reexame 
necessário.  Sentença  ilíquida.  Conhecimento  de  ofício.  Adoto  o  entendimento 
relativo  ao  conhecimento  do  reexame  necessário  quando  se  tratar  de  sentença 
ilíquida, em consonância ao recente entendimento manifestado pela corte especial 
do STJ. Apelação parcialmente provida. Sentença mantida, no restante, em reexame 
necessário. (TJRS;  APL-RN  240032-68.2014.8.21.7000;  São  Leopoldo;  Décima 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Paulo  Roberto  Lessa  Franz;  Julg.  31/07/2014;  DJERS 
02/09/2014) 

PREVIDENCIÁRIO.  INSS. ACIDENTE DE  TRABALHO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, 
após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a 
hipótese do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. O termo inicial do auxílio-acidente é a data 
da  cessação  do auxílio-doença.  Deve  ser  observada  a  prescrição  quinquenal. 
Aposentadoria por invalidez     pressupõe incapacidade permanente, insusceptível   
de  reabilitação  (art.  42     daLei  nº  8.213/91),  requisitos  inexistentes  no  caso   
concreto. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente 
de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma  única  vez,  até  o  efetivo 
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança (art. 1º-f, Lei nº 9494/97). As custas são devidas por 
metade.  Apelações  não  providas.  Sentença  modificada  parcialmente,  em 
reexame  necessário.(TJRS;  APL-RN  197665-29.2014.8.21.7000;  Lagoa 
Vermelha;  Décima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marcelo  Cézar  Müller;  Julg. 
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31/07/2014; DJERS 02/09/2014) 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 
PARCIAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº 
7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA.  PERDA  OU  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE  LABORATIVA  NÃO 
COMPROVADA.  REEXAME  DE  FATOS  ADMITIDOS  NA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA. 
INVIABILIDADE. 1.  O  benefício  previdenciário  de auxílio-doença  é  devido  ao  segurado  que,  em 
decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade 
habitualmente  exercida,  sendo  indispensável,  para  a  sua  concessão,  comprovar  moléstia 
incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda 
ou redução da capacidade laborativa do segurado. 2. O tribunal a quo, com amparo nas provas dos 
autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que 
padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A 
inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação 
federal,  mas,  sim,  ao  exame  de  matéria  fático-probatória,  cuja  análise  é  afeta  às  instâncias 
ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.(STJ; AgRg-
REsp 1.384.434;  Proc.  2013/0158816-9;  SC;  Segunda Turma;  Rel.  Min.  Herman Benjamin;  DJE 
27/09/2013; Pág. 755)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Tendo o 
Tribunal de origem concluído com base nas provas constantes dos autos pela 
incapacidade apenas temporária e para algumas atividades específicas, não é 
cabível a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. 
2. O reexame dos fundamentos que erigiram o acórdão não é viável em sede de 
Recurso Especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não 
provido.(STJ; AgRg-AREsp 141.701; Proc. 2012/0019642-0; PR; Primeira Turma;  
Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/06/2012; DJE 02/08/2012) 

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA 
DE  CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  EM  CONSEQUÊNCIA 
DE ACIDENTE DE  TRABALHO.  QUEIMADURA  NO  CORPO  COM  LIQUIDO 
QUENTE,  EM  USINA.  INCAPACIDADE  PARCIAL.  IMPROCEDÊNCIA  DA 
DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.  GRAVES  SEQUELAS.  SESSENTA 
ANOS  DE  IDADE.  INCAPACIDADE  LABORATIVA  ESPECÍFICA.  LAUDO 
PERICIAL  APRESENTADO.  CONTRA INDICAÇÃO  À  EXPOSIÇÃO  SOLAR  E 
AMBIENTES  QUENTES.  PECULIARIDADES  RELEVANTES  AO  CASO 
CONCRETO.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO. Embora  conste  do  laudo  médico  a  possibilidade 
do reenquadramento profissional do  autor,  com  ressalvas  de  exposição  solar  e 
ambientes  quentes,  o  que  ab  initio  seria  impossível  à  concessão 
daaposentadoria por invalidez, já que aduz a incapacidade total para o trabalho, não 
se pode perder de vista que ele tem 60(sessenta) anos de idade e baixo grau de 
instrução, tendo exercido, por toda a vida, profissões na área rural, sendo, reduzido 
o  seu  mercado  de  trabalho.  Em face  do  comprometimento  permanente  da  sua 
capacidade laborativa específica, e não tendo condições de buscar outra atividade 
que  não  demande  tamanha  exigência,  o  reconhecimento  do  seu  direito 
à aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. (TJPB; AC 200.2008.008.726-
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0032023-41.2008.815.2001 — Vara de Feitos Especiais da Capital 
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : Romilton Carlos Medeiros de Lima
Advogado : Alexandre Campos Ruiz 
Apelado : INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
Procurador : José Wilson Germano de Figueiredo

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Romilton  Carlos 
Medeiros de Lima contra a sentença de fls. 213/215v, proferida pelo Juízo da Vara de 
Feitos Especiais da Capital,  nos autos da  Ação de Concessão de Aposentadoria por  
Invalidez  Acidentária,  movida  por  este  em face  do  INSS –  Instituto  Nacional  de 
Seguro  Social,  que  julgou  improcedente  o  pedido  exordial  de  aposentadoria  por 
invalidez.

Em suas razões de fls. 217/224, o apelante afirma que a sentença 
“a quo” merece ser revista, uma vez que se encontra definitivamente incapacitado para 
exercer  qualquer  atividade  que  exija  esforço  físico,  pois  é  notório  que  não  pode 
sobrecarregar seu braço direito com um esforço que não pode ser suportado pelo braço 
esquerdo. Aduz ainda, que em 2002, quando contava com 36 anos de idade, o INSS, ora 
apelado,  obrigatoriamente  deveria  ter  submetido  o  autor  recorrente  a  processo  de 
reabilitação que  lhe proporcionasse condições de retornar ao mercado de trabalho, e 
nada fez nesse sentido. Argumenta finalmente, que sendo portador de enfermidade em 
caráter definitivo, com baixo grau de escolaridade e contando com mais de 47 anos de 
idade, o apelante não será inserido no mercado de trabalho.

Por fim, pugna pelo provimento recursal para que a ação seja 
julgada procedente, a fim de determinar a concessão do benefício de aposentadoria por 
invalidez.

Contrarrazões às fls. 226/229.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou 
pelo prosseguimento recursal sem manifestação de mérito (fls. 235/237). 



É o relatório. 

À revisão.

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado


