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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
DEFERIMENTO  NO  PRIMEIRO  GRAU.  RECURSO  DA
AUTARQUIA.  ARGUMENTAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO PARCIAL
E DEFINITIVA NO JOELHO. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO
DA  ATIVIDADE  EXERCIDA  ANTES  DO  ACIDENTE  DE
TRABALHO  OU  OUTRA  QUE  EXIJA  FORÇA  DA
ARTICULAÇÃO. ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 86, DA LEI
Nº  8.213/91  PRESENTES.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

“[…] Benefício de auxílio-acidente que, nos termos do art. 86, da
Lei nº 8213/91, é concedido ao segurado quando, após consolidadas
as lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultar comprovada
a  incapacidade  permanente  para  o  desempenho  da  atividade
habitualmente exercida. [...]”.  (TJ-RJ - APL: 01728351120088190001
RIO DE JANEIRO CAPITAL 9  VARA CIVEL,  Relator:  MAURO
PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, VIGÉSIMA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014)

RECURSO  ADESIVO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  NÃO
FIXAÇÃO  POR  OCASIÃO  DA  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO



ILÍQUIDA.  OBSERVÂNCIA  DO  ART.  85,  §  4º,  II,  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

O  comando  expresso  no  dispositivo  impõe  que  a  fixação  dos
honorários somente ocorra em momento posterior à liquidação da
sentença, quando será possível saber o valor da condenação e, por
consequência,  verificar  em quais dos incisos do § 3º  do referido
dispositivo o caso dos autos se amolda. Isto posto, não há erro a ser
corrigido na sentença, eis que o magistrado se limitou a cumprir o
que determina o código de ritos

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à apelação, ao recurso
adesivo e à remessa necessária,  nos termos do voto do relator,  integrando a decisão a
súmula de julgamento de fl. 204.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial,  apelação e recurso adesivo interpostos
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação concessiva de auxílio-
acidente  proposta  por  Flávio  de  Figueiredo  Vieira  em  desfavor  do   INSS  –  Instituto
Nacional do Seguro Social.

Na decisão,  o  magistrado registrou que  “demonstrado o  nexo de
causalidade  entre  a  redução  da  capacidade  laborativa  e  a  atividade  profissional
desenvolvida  pelo  segurado,  impõe-se  a  concessão  do  beneficio  previdenciário  do
auxílio-acidente”. Ao final, condenou o promovido à imediata implantação do benefício
previdenciário, a ser pago mensalmente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito  do  segurado.  A condenação  alcançou,  ainda,  o  pagamento  de  todas  as  parcelas
referentes ao benefício, devidas a partir da cessação do auxílio-doença, acrescido de juros e
correção monetária, debitados os valores recebido a titulo de benefícios previdenciários
porventura concedidos no período. A fixação dos honorários advocatícios ficou diferida
para a liquidação da sentença.

Em  suas  razões,  o  promovido  defende  não  ser  devido  o  auxílio-
acidente  quando  a  doença  ocupacional  não  causa  déficit  funcional  que  interfira  no
desempenho da atividade habitual.

Para  além  disso,  ressalta  que  a  perda  ou  redução  da  capacidade
funcional  seja  incompatível  com  o  trabalho  ou  ao  menos  imponha  séria  dificuldade.
Assegura que a redução da capacidade anatômica não se confunde com a redução da



capacidade laborativa, sendo esta indispensável para o deferimento da pretensão. Ao final,
pugna pelo  provimento do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar  improcedente  o
pedido.

O  autor,  por  sua  vez,  interpôs  recurso  adesivo  repisando  os
argumentos  das  contrarrazões  à  apelação  e  pedindo  a  condenação  em  honorários
advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20%.

Em  sede  de  contrarrazões  ao  recurso  adesivo,  o  INSS  ventilou
preliminar de não conhecimento do recurso, eis que não teria impugnado especificamente
a sentença. No mérito, pediu o desprovimento da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte residem em definir se as sequelas
decorrentes de acidente de trabalho experimentadas pelo recorrido provocaram a redução
de sua capacidade laborativa ou não, bem assim se ele faz jus ao recebimento do auxílio-
acidente reclamado.

Sobre o tema, o  art.  86,  da Lei  nº  8.213/91,  estabelece que  “[…] 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”. 

Os autos revelam que o promovente/recorrido sofreu queda durante
sua  atividade  laboral,  vindo  a  lesionar  o  joelho  esquerdo  (fratura  da  patela  e  lesão
ligamentar). Após a concessão de auxílio-doença acidentário, o apelado pediu a conversão
em auxílio-acidente, pretensão esta negada pela autarquia previdenciária.

Após  a  realização  de  perícia  médica  (fls.  118/123),  o  profissional
registrou que o autor está “[…] incapacitado, em definitivo, para atividade de Pintor ou
outras  que  exijam  força  e  acurácia  do  membro  inferior  esquerdo”.  Mais  a  frente,
assegura que o periciado pode exercer atividades mais leves, “[…] que não exijam força e
acurácia  do  membro inferior  esquerdo,  tais  como Porteiro,  a  que  exerce  atualmente
(tomar conta de estacionamento de carros) e assemelhadas”.

Outrossim, afirma que o recorrido já realizou  “[…] os tratamentos
que se faziam necessários, com sequelas irreversíveis”. Esclarecidos tais fatos, conclui-se,
desde logo, não haver dúvida quanto a existência do evento, do nexo de causalidade com
o trabalho e da incapacidade permanente para o trabalho que o segurado vinha exercendo
quando do acidente.

Assim,  não  há  que  se  falar  em  simples  redução  da  capacidade



anatômica, tal como defende a recorrente, mas efetiva redução da capacidade laborativa,
impedindo o recorrido de laborar na atividade que exercia antes do acidente.

No cenário posto, parece-me, a contrário do que defende a autarquia
previdenciária, que estão presentes os requisitos para o deferimento da pretensão inicial,
como frisou o magistrado prolator da sentença.

Acerca da discussão, confiram-se julgados dos Tribunais de Justiça
de Minas Gerais e Rio de Janeiro:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  -  AUXÍLIO-
ACIDENTE  -  PERDA  DE  UM  DEDO  -  REDUÇÃO  DA
CAPACIDADE  LABORAL  -  REQUISITOS  PREENCHIDOS  -
TERMO  INICIAL.  -  Caracterizada  a  diminuição  da  capacidade
laboral,  por  meio  de  perícia  médica,  faz  jus  a  parte  autora  ao
benefício de auxílio-acidente mensal, o qual deverá corresponder a
50% do salário de benefício, em virtude de previsão legal expressa
(art.  86,  parágrafo  único,  da  Lei  n.  8.213/91,  alterado pela  Lei  n.
9.032/95 e com redação dada pela Lei n. 9.528/97), devido desde a
cessação  do  auxílio-doença  concedido  administrativamente.  (TJ-
MG - AC: 10686100080973001 MG, Relator: Valdez Leite Machado,
Data  de  Julgamento:  03/10/2013,  Câmaras  Cíveis  /  14ª  CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2013)

“[…] 1. Benefício de auxílio-acidente que, nos termos do art. 86, da
Lei nº 8213/91, é concedido ao segurado quando, após consolidadas
as lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultar comprovada
a  incapacidade  permanente  para  o  desempenho  da  atividade
habitualmente exercida. 2. Hipótese em que restaram devidamente
constatados  através  de  laudo  pericial  a  redução  permanente  da
capacidade laborativa em 50%, e o nexo causal entre a inaptidão e o
acidente  sofrido,  fazendo  jus  o  demandante  à  percepção  do
benefício  almejado  a  contar  do  dia  subsequente  à  cessação  do
auxílio-doença acidentário anteriormente percebido, na forma do
art.  86,  §  2º,  da  lei  de  regência  [...]”.   (TJ-RJ  -  APL:
01728351120088190001  RIO  DE  JANEIRO  CAPITAL  9  VARA
CIVEL,  Relator:  MAURO  PEREIRA  MARTINS,  Data  de
Julgamento:  11/11/2014,  VIGÉSIMA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 17/11/2014)

No cenário  posto,  outro  caminho  não  resta,  senão  aquele  trilhado
pelo magistrado de primeiro grau, em razão da demonstração inequívoca dos elementos
autorizadores do auxílio-acidente.

No que toca ao recurso adesivo, a autarquia previdenciária alega não



haver  impugnação  específica  da  decisão.  Em  que  pese  efetivamente  a  dificuldade  de
compreensão da peça, que dedica boa parte a rebater a apelação, é possível compreender o
inconformismo com a não fixação dos honorários advocatícios, único pedido veiculado
naquele recurso. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento da impugnação.

De outro  lado,  quanto  ao  mérito  do  recurso  adesivo,  insurge-se  o
recorrente  quanto  a  não  fixação  dos  honorários  advocatícios  por  ocasião  da  sentença.
Neste particular, anote-se que o magistrado, corretamente, deixou de arbitrar a verba em
razão da iliquidez da sentença, consoando dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isto  posto,  não  há  erro  a  ser  corrigido  na  sentença,  eis  que  o
magistrado  se  limitou  a  cumprir  o  que  determina  o  código  de  ritos.  Isto  posto,  nego
provimento à remessa oficial, à apelação e ao recurso adesivo, mantendo integralmente a
sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, ao recurso
adesivo e à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


