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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  ACIDENTÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE  DO  ACIDENTE  DO  TRABALHO.
REQUISITOS  LEGAIS  PARA  AMBOS  OS  BENEFÍCIOS
INEXISTENTES.  PEDIDOS  JULGADOS
IMPROCEDENTES. DESPROVIMENTO. 

Para a concessão e/ou restabelecimento de auxílio-doença
acidentário,  mister  é  a  prova dos seguintes  requisitos:  a)
qualidade  de  segurado;  b)  carência,  se  for  o  caso;  c)
incapacidade  para  o  trabalho,  d)  nexo  causal  entre  a
incapacidade  e  a  atividade  laborativa  do  segurado;  e)
possibilidade de reabilitação. 

Ausente a prova da incapacidade laborativa decorrente do
acidente do trabalho, o auxílio-doença acidentário não deve
ser restabelecido. 

Demonstrado  nos  autos ter  a moléstia  que  acomete  a
segurada  origem  anterior  ao  acidente,  estando  esta já
reabilitada para outra função, impossível o reconhecimento
de benefício acidentário.

Realizada perícia em Juízo e não verificada a ocorrência de
incapacidade  laborativa, inexiste  base sustentável para se
reconhecer o direito ao benefício previdenciário  do  auxílio-
acidente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  do  Socorro
Cardoso Beuttenmuller contra a sentença (fls. 120/122) prolatada pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo nos autos da Ação de Restabelecimento
de  Benefício  Previdenciário  c/c Conversão  em  Aposentadoria...que julgou
improcedente  o  pedido  exordial,  condenando  a  promovente nas  custas
processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre  o valor da
causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face do §3º do art. 83 do Código de
Processo Civil.

Em  suas razões recursais (fls.  127/131),  a apelante  diz que  a
demanda tem por objeto o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por
acidente  de  trabalho  cumulado  com  a  conversão  em  aposentadoria  por
invalidez.

Sustenta a apelante ser portadora de lesões do ombro (Cid 10: M
75.8), bursite no ombro (Cid 10: M 75.5), tendinite calcificante do ombro (Cid
10:  M  75.3)  e  bursite  do  olecrano  (Cid  10:  M  70.2),  patologias  que  lhe
acarretam  incapacidade  total  para  o  exercício  de  sua  atividade  laborativa
habitual  de promotora de vendas e permanente para atividades que exijam
esforço físico com membros superiores.

Diz  a  apelante que a informação de que estaria  supostamente
apta para o desempenho da função para qual fora readaptada de degustadora
de polpa de frutas não condiz com a realidade, haja vista  que, apesar de ter
mudado de função,  esta  também requer o emprego de esforço físico,  face a
necessidade de transportar os recipientes com as polpas das frutas, levando-a
a apresentar os mesmos sintomas incapacitantes da função anterior.

Acrescenta  que,  ainda  que  a  incapacidade  laboral  não  tivesse
sido comprovada, teria a apelante direito ao  auxílio-acidente, uma vez que a
redução da capacidade laborativa ensejou pedido de reabilitação profissional,
restando claro o preenchimento dos requisitos.

Salienta  ter  o  segurado que sofre  debilidade e/ou limitação de
membro  ou  função,  mesmo  não  incapacitando  permanentemente  e
irreversivelmente,  mas deixa  sequelas para o  desenvolvimento da atividade
habitual, direito ao auxílio acidente.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de “reformar a
sentença no sentido de condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio
doença com a sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez ou a
concessão de um auxílio acidente”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 143/145, pelo desprovimento
do recurso.
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A douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestação no
feito, por não vislumbrar a ocorrência de situação ensejadora da intervenção
ministerial (fls. 152/153).

VOTO

Trata-se  de  Ação  Previdenciária,  na  qual  a segurada,
autora/apelante, postula,  por  entender  comprovada  a  diminuição  de  sua
capacidade  laboral,  a  concessão  do  benefício  de  auxílio-acidente  com  a
imediata conversão em aposentadoria,  de acordo com  a  Lei  nº  8.213/91  ou
apenas o reconhecimento do direito à percepção do referido auxílio.

O  pleito  foi  julgado  improcedente, por  entender  não  restar  “a
incapacidade da promovente evidenciada a ponto de firmar o juízo valorativo
no julgador, para acatar as razões iniciais”.

Para melhor deslinde da causa, é prudente esclarecer, em linhas
gerais,  que, para  a  concessão  do auxílio-acidente é  necessária  a
demonstração do nexo entre o acidente de trabalho sofrido pelo trabalhador, as
lesões  dele  decorrentes  e  a  comprovação  da redução  da  sua  capacidade
laborativa causada pelo infortúnio, conforme prevê o art. 86,  caput, da Lei n.
8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, in verbis:

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.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o
disposto  no  §  5º,  até  a  véspera  do  início  de  qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer  remuneração  ou  rendimento  auferido  pelo
acidentado,  vedada  sua  acumulação  com  qualquer
aposentadoria.

O Decreto n. 3.048/99, também regulamenta esse benefício, sem,
por óbvio, alterar os requisitos legais necessários para a sua concessão.

Exsurge  da  análise  dos  autos  que  a autora/apelada recebeu
auxílio-doença  acidentário de  12.05.2010 até 30.11.2012, cessado pelo INSS
administrativamente. 

Em juízo, foi realizada perícia médica, que resultou nas seguintes
conclusões:
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“6.1. A autora é portadora de alguma doença ou debilidade?
R. Sim
6.1.2 A patologia ou debilidade apresentada pela autora a
impede de exercer as atividades que antes exercia?
R. Sim
6.1.3 Em decorrência da patologia houve diminuição da sua
capacidade laborativa?
R. Sim
4.1.4 Há nexo causal  entre a debilidade apresentada e a
atividade laboral que antes exercia?
R. Não
6.1.5 A doença/sequela é temporária ou definitiva?
R. Doença crônica com sequela temporária
6.1.6  Caso  seja  definitiva,  a  autora  necessita  da  ajuda
permanente de outra pessoa?
R. Não”

“O autor sofreu algum trauma com sequelas ou é portador
de alguma doença crônica ou deficiência física ou mental?
Informar diagnóstico e o grau de acometimento.
R.  Tenossinovite  do  Bíceps  e  Tendinopatia  do  Supra-
Espinoso do ombro esquerdo.
6.2.2 Esta enfermidade é comprovadamente decorrente de
acidente de trabalho ou doença profissional?
R. Não
6.2.3 As sequelas do trauma, doença ou deificência física ou
mental de que o periciado é portador causam:
a)  incapacitação  total  (incapacitado  par  atoda  e  qualquer
atividade de reabilitação social):
R. Não
b)  incapacitação  parcial  (incapacitado  temporário  ou
definitivamente para o exercício de sua atividade habitual):
R. Incapacitação parcial para trabalhos físicos que necessite
usar o membro superior esquerdo
c) limitação (pode exercer o trabalho habitual com algumas
limitações); ou
R.  Limitação  para  esforço  físico  com  membro  superior
esquerdo.
d) Não influi no exercício de sua atividade habitual.
R. Sim
6.2.4  A  continuidade  do  trabalho/atividade  exercido  pelo
periciado implica  risco de agravamento do seu estado de
saúde? Justifique, discorrendo sobre as complicações atuais
provocadas  pela  doença  ou  trauma  e  seu  respectivo
prognóstico.
R. Sim, se houver permanência das atividades em questão,
poderá ocasionar piora nos sintomas da dor da pericianda.

Conforme se extrai dos autos, o ofício exercido pela trabalhadora
(readaptada para a  atividade de degustadora de frutas),  não ficou afetado ao
ponto  de   gerar-lhe direito  à concessão  de  auxílio-acidente,  porquanto  a
doença existente não impede de suas atividades laborais.
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Embora alegue  a autora/apelante  necessitar  de esforço físico  a
atividade para qual teria sido readaptada, tal fato não restou demonstrado nos
autos.

Assim,  em  face  da  prova  técnica  conclusiva  às  fls.  83/88,
complementada às  fls.  102/103, produzida  por  profissional  da  área  médica
especializada  e  não  infirmada  pelos  demais  elementos  probatórios
apresentados, é forçoso reconhecer a  ausência de  incapacidade permanente
para o exercício da atividade,  o  que impede  a  autora/apelante  de fazer jus,
portanto, à percepção de auxílio-acidente. 

A propósito sobre o tema colaciono (grifei):

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA.MOTORISTA DE ÔNIBUS.  PROVA
TÉCNICA  CONCLUSIVA  PELA  AUSÊNCIA  DE
INCAPACIDADE  LABORAL.  OBSERVÂNCIA  DA  LEI  Nº
8213/91.  DOCUMENTOS  MÉDICOS  UNILATERAIS  QUE
NÃO TÊM O CONDÃO DE INVALIDAR A PROVA TÉCNICA
PRODUZIDA.  CAPACIDADE  LABORAL  RECONHECIDA.
AUSÊNCIA  DE  REQUISITO  AUTORIZADOR  PARA  A
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  De
acordo com a Lei nº 8213/91, a ausência de capacidade
laborativa  é  um  dos  requisitos  para  que  o  segurado
adquira o direito ao benefício previdenciário de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez.  Configurada a
possibilidade  de  reinserção  no  mercado  de  trabalho,
deve cessar o recebimento da verba previdenciária. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00115468920118152001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 11-06-2015) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  AUXÍLIO-DOENÇA  C/C
CONVERSÃO  EM  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.
LAUDO  PERICIAL  QUE  CONFIRMA  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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00428074320098152001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j.
em 11-11-2014)

Outros tribunais não divergem:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INSS.  AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DOS
PRESSUPOSTOS.  AUSÊNCIA  DE  INCAPACIDADE
LABORATIVA.  Realizada  perícia  ortopédica  em  juízo  e
não  verificada  a  ocorrência  de  perda  de  capacidade
laborativa,  ou  de  incapacidade  laborativa,  deixa  de
configurar-se a necessidade de amparo substitutivo ou
suplementar  público.  Caso  em  que  a  perícia  médica
judicial,  elaborada  por  profissional  hábil  e  isento,
apresenta-se  como  o  elemento  de  prova  idôneo  e
concreto  para  o  desate  dos  pontos  controvertidos.
Negado  seguimento  ao  apelo. (TJRS;  AC  0214934-
47.2015.8.21.7000;  Venâncio  Aires;  Nona  Câmara  Cível;
Relª Desª Iris Helena Medeiros Nogueira; Julg. 30/06/2015;
DJERS 13/07/2015) 

Logo,  para a concessão do benefício  previdenciário de auxílio-
acidente, entendo que a autora não reúne os requisitos legais necessários (art.
86 da Lei nº. 8.2013/91), quais sejam: a existência da lesão parcial e definitiva
decorrente acidente e a incapacidade parcial para o trabalho habitual, uma vez
que não há prova nos autos de que a moléstia  a  qual  restou acometida a
autora decorreu do seu exercício profissional.

Em conclusão,  restando demonstrado nos autos ter  a moléstia
que acomete a segurada origem anterior ao acidente (conforme laudo pericial),
estando  esta já reabilitada para outra função, impossível é o reconhecimento
de benefício acidentário.

Por fim, para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve o
segurado,  após  submeter-se  a  programa  de  reabilitação  profissional,  estar
incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a
subsistência,  o que, sem dúvida, não é o caso dos autos, diante das provas
coligidas,  que  demonstram  não  encontrar-se  a  autora  incapacitada  para  o
exercício profissional.

Ante  o  exposto,  desprovejo  o  apelo para  manter  a  sentença
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
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Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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