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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL.   AÇÃO ACIDENTÁRIA - 
ALEGADA  REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE 
LABORAL  DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DO 
TRABALHO  -  AÇÃO  JULGADA 
IMPROCEDENTE  COM  BASE  EM  LAUDO 
PERICIAL  DEFICIENTE  E  INCONCLUSIVO  - 
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - 
RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  - 
PRODUÇÃO  DE  NOVA PERÍCIA  MÉDICA   – 
NULIDADE  DA  SENTENÇA  –  RECURSO 
PREJUDICADO – APLICAÇÃO DO  CAPUT DO 
ART.  557 DO CPC –  SEGUIMENTO NEGADO 
AO APELO. 

-  Tratando-se  de  ação  de  natureza  acidentária 
em  que  se  postula  a  concessão  de  auxílio-
acidente ou sua conversão em aposentadoria, é 
imprescindível  verificar  se  o  autor  desenvolveu 
moléstias  em  decorrência  de  suas  atividades 
laborativas, ou teve agravadas as patologias em 
razão  das  condições  em  que  o  trabalho  era 
realizado, devendo ser cassada a sentença que 
julgou  improcedente  o  pedido  lastreada  em 
ausência  de  nexo  causal  entre  a  lesão 
apresentada  pelo  autor  e  o  seu  trabalho 
desenvolvido,  onde  fora  postulado  benefício 
acidentário,  impondo-se a realização de perícia 
médico-judicial nos presentes autos para a justa 
composição da lide . 
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-  Evidenciada  a  necessidade  de  dilação 
probatória,  deve  o  decisum ser  anulado,  de 
ofício, para a realização da adequada instrução 
processual (perícia complementar).

VISTOS, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por REJANE MARIA 

DE SOUSA RIBEIRO contra a sentença de fls. 222/223v, proferida nos autos 
da Ação de Transformação de Auxílio Doença em Benefício Previdenciário de 
Aposentadoria  por  Invalidez  ou  Auxílio  Acidente,  movida  em  face  do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, por meio da qual o MM. 
Juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial por inexistir nexo 
causal entre a lesão apresentada pelo autor e o seu trabalho desenvolvido.

Irresignada, a parte autora sustenta haver desacerto na decisão 
vergastada, ao passo que alega ter sofrido acidente no exercício da função. 
Sustenta haver nos autos prova suficiente sobre sua invalidez permanente. Ao 
final,  pugnou  pela  reforma da decisão  de  primeiro  grau  para  que  lhe  seja 
concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio 
acidente (fls. 226/234).

Devidamente  intimado,  o  recorrido  apresentou  contrarrazões 
(fls. 236/239). Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso em 
razão do princípio da dialeticidade, vez que as razões recursais não guardam 
relação com os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta não haver nexo 
causal  entre  a  entre  a  lesão  apresentada  pela  apelante  e  o  seu  trabalho 
desenvolvido. Ao final, pugno pelo desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça  pugno 
pela  rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo  provimento  do  apelo  (fls. 
246/255).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se colhe do caderno processual, a promovente ajuizou 
a presente demanda afirmando que sofreu acidente de trabalho no dia 07 de 
abril de 2007, no momento do serviço, que atingiu o membro inferior esquerdo, 
que  a  torna  incapacitada  para  desenvolver  qualquer  tipo  de  atividade 
laborativa.

O aludido benefício foi  concedido em razão da recorrente ter 
sido acometida de “Sinovite e tenossinovite” (CID M65), o qual foi mantido 
pela  recorrida até  03 de junho de 2008,  ocasião em que foi  cessado pela 
autarquia promovida.

Apelação Cível nº 0746362-95.2007.815.2001                                                                                                           2



A perícia  judicial  (fls.  170/175)  não  foi  conclusiva,  restando 
evidenciado que o Juízo a quo utilizou o aludido laudo como prova principal 
para  julgar  improcedente  o  pedido,  por  vislumbrar  a  inexistência  do  nexo 
causal entre  a lesão apresentada pela autora e o seu trabalho desenvolvido

Com efeito, da leitura dos quesitos apresentados pela autarquia 
recorrida (fls. 174), vejo que a perícia restou inconclusiva. Senão vejamos:

1) A parte autora é portadora de alguma patologia? Qual? 
Esta  enfermidade  é  comprovadamente  de  origem 
profissional,  ou  seja,  decorrente  de  acidente  de 
trabalho (nexo técnico-profissional)?

R. Já o descrito no quesito 01 da parte autora. Quanto à 
tenossinovite do punho dirieto, diagnosticada na CAT 
de  2007,  sabe-se  que  as  lesões  do  aparelho  osteo 
articular podem surgir ou serem exarcebadas com a 
realização de  esforços de  repetição em que não se 
obedecem normas de Ergonomia.

2)  Em caso positivo,  desde quando a parte autora é 
portadora de tal patologia? Esta patologia é passível de 
tratamento clínico e/ou cirúrgico que restaure parcialmente 
ou em caráter integral sua capacidade laborativa?

R. Espondilodiscite piogênica da coluna dorsal, que a 
nosso  ver,  no  momento  a  impedem  de  exercer 
qualquer atividade laboral, foi evidenciada nos exames 
complementares  e  atestados  dos  seus  médicos 
assistentes em Maio de 2012. Já as demais, encontram-
se descritas nos exames complementares no Relatório da 
Perícia Médica acima.

Com  se  vê,  a  autarquia  previdenciária  formulou  no  primeiro 
quesito  qual a enfermidade que acomete a parte autora, bem como se tal 
enfermidade  é  comprovadamente  de  origem  profissional,  ou  seja,  
decorrente de acidente de trabalho (nexo técnico-profissional).

Na Resposta ao aludido quesito, o perito judicial informou que a 
enfermidade era tenossinovite do punho dirieto, diagnosticada na CAT de  
2007. Ou seja, exatamente a doença que deu azo ao auxílio-doença.

Porém,  no quesito  2,  o  qual  é  complemento do quesito  1,  a 
autarquia  recorrida  indagou:  Em  caso  positivo,  desde  quando  a  parte  
autora  é  portadora  de  tal  patologia?  Esta  patologia  é  passível  de  
tratamento clínico e/ou cirúrgico que restaure parcialmente ou em caráter  
integral  sua  capacidade  laborativa?,  tendo o  expert respondido  que  a 
promovente  era portadora de Espondilodiscite piogênica da coluna dorsal,  
patologia diversa daquela que deu azo ao benefício.

Nesse  cenário,  vejo  que  o  perito  não  respondeu  a  aludida 
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pergunta,  a  qual  é  necessária  para  saber  se  a  doença  que  deu  azo  a 
concessão do  benefício  previdenciário  (auxílio-doença)  ainda persiste,  bem 
como  se  a  aludida  patologia  é  passível  de  algum  tratamento  capaz  de 
restaurar parcialmente ou em caráter integral sua capacidade laborativa.

Com base nessas informações, penso que a sentença deve 
ser anulada, de ofício, pois não é possível formar juízo seguro de convicção, 
com os elementos até então contidos nos autos, acerca do preenchimento dos 
requisitos  para  a  conversão  ou  não  do  benefício  de  auxílio-acidente  em 
aposentadoria,  pois  a  prova  pericial  (fls.  170/175)  é  inconclusiva  para  tal 
desiderato, em nada contribuindo para a composição do litígio. 

Desse modo, não poderia o Magistrado decidir pela ausência de 
nexo  causal  entre   a  lesão  apresentada  pelo  autor  e  o  seu  trabalho 
desenvolvido.

Em  verdade,  deveria  o  sentenciante  ter  determinado  a 
elaboração  de  uma prova  técnica  complementar,  contendo  as  informações 
faltantes necessárias ao deslinde do litígio. 

Assim, não restam dúvidas que o comando judicial é passível 
de nulidade, em razão da extrema necessidade de dilação probatória, assim 
como destacam os precedentes desta Corte semelhantes à hipótese vertente, 
in verbis:

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
ACIDENTÁRIA.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  DISCUSSÃO 
ACERCA DA CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. LAUDO 
QUE SE MOSTRA INCONCLUSIVO PARA 0 DESLINDE 
DA CAUSA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE UM 
NOVO.  ANULAÇÃO  DA SENTENÇA.  RETORNO  DOS 
AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  PREJUDICIDADE  DO 
MÉRITO RECURSAL.  Se a ação exige a resolução de 
questão  técnica  e  a  perícia  encartada  nos  autos 
mostra-se inservível, para o deslinde da causa, impõe-
se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao 
juízo a quo, para a produção de nova prova pericial. 
TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00420080001219001  - 
Órgão  (2  CAMARA CIVEL)  -  Relator  Alexandre  Targino 
Gomes Falcão - j. Em 04-10-2011 (grifei). 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  ARTIGO  32  DA  LEI  N°.  11.945/09. 
PRODUÇÃO  DE  EFEITOS.  EVENTO  DANOSO  SOB A 
ÉGIDE  DAS  NOVAS  ALTERAÇÕES  NA  LEI  DE 
REGÊNCIA.  APLICABILIDADE.  INVALIDEZ 
PERMANENTE  PARCIAL.  GRAU  DE  DEBILIDADE. 
LAUDO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À 
UM  DOS  QUESITOS  FIXADOS  PELO  JUIZ. 
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REQUERIMENTO DA DEMANDADA NÃO ANALISADO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DA 
PROVA  PERICIAL.  CONTINUIDADE  DA  INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL.  NECESSIDADE.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  PREJUDICADO  0  MÉRITO  RECURSAL. 
Quando  se  está  a  tratar  de  indenização  de  seguro 
obrigatório  DPVAT,  deve  ser  aplicada  a  lei  em  vigor  à 
época do sinistro para regular o seguro por acidente de 
veículo,  com  as  alterações  correlatas. Configura-se 
cerceamento de defesa a não análise de pedido feito pelo 
réu  objetivando  a  complementação  de  prova  pericial. 
especialmente  se  essa  deixa  de  responder  a  quesito 
fixado  pelo  próprio  juiz.  Tratando-se  de  questão 
relevante para o deslinde do feito e restando evidente 
o  prejuízo  sofrido  pela  parte,  é  incontornável  a 
nulidade da sentença, com o retorno dos autos para 
continuidade  da  instrução  processual.” (TJPB  – 
Processo:  02420090005901001  –  Relator:  DRA.  MARIA 
DAS GRACAS MORAIS GUEDES - Data do Julgamento: 
09/02/2012)

Desse modo, entendo que, no caso, a declaração de nulidade 
deve ser efetivada de ofício, até porque se trata de matéria de ordem pública 
(validade do comando judicial),  podendo ser apreciada sem a manifestação 
das partes. Tal situação caracteriza a prejudicialidade do recurso, autorizando, 
assim, o seu julgamento monocrático.  

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, decreto, de ofício, a nulidade da sentença, 
para que o Juízo de origem proceda à necessária dilação probatória (perícia 
complementar, a ser realizada pelo mesmo perito que fez a de fl.  170/175, 
razão pela qual, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao 
apelo, eis que prejudicado.

P. I.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                RELATOR
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