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PREVIDENCIÁRIO.Apelação  Cível  e  Remessa  Oficial.
Acidente  de  trabalho.  Ação  de  restabelecimento  de
auxílio-doença c/c conversão em auxílio acidente.  Prova
pericial  que  comprova  a  incapacidade  parcial  e
permanente  para  as  atividades  laborais.   Conjunto
probatório que demonstra a incapacidade total e definitiva.
Aposentadoria  por  invalidez.  Concessão.  Art.  42  da  lei
8.213/91. Norma que deve ser aplicada em conjunto com
a análise dos aspectos  socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado. Entendimento pacífico dos tribunais
superiores.  Provimento  parcial  da  apelação  e  remessa
oficial.

- Consoante se depreende do disposto no art. 42 da Lei
8.213/91,  para  a  concessão  da  aposentadoria  por
invalidez,  faz-se  mister  que  o  segurado  esteja
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incapacitado  para  o  trabalho  e  insusceptível  de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
a  subsistência,  fazendo  jus  ao  recebimento  enquanto
permanecer nesta condição;

-  De  acordo  com  a  orientação  pacífica  do  STJ,  a
concessão  da  aposentadoria  por  invalidez  deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei
nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado; 

-  Ainda  que  o  laudo  pericial  tenha  concluído  pela
incapacidade parcial do autor para o trabalho, a exigência
de  impossibilidade  de  realização  de  todo  e  qualquer
trabalho  deve  ser  relativizada,  nos  casos  como  o
presente, em que existam outros elementos que levem o
magistrado a concluir pela incapacidade total e definitiva
do segurado em exercer qualquer atividade laborativa;

_ Apelo e Remessa Necessária providos parcialmente.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação e à remessa necessária, nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,
interposta pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, impugnando sentença
que  julgou  procedente  a  demanda  nos  autos  da  Ação  Previdenciária  de
Restabelecimento do auxílio-doença e conversão deste em auxílio-acidente,
determinando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, bem como
o pagamento das parcelas em atraso  do auxílio-doença, que deixou de receber
administrativamente, acrescidas dos juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir
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da citação válida e corrigidos monetariamente na forma do Manual de cálculos da
Justiça Federal.

Em suas razões, o Instituto Nacional de Seguro Social alega,
inicialmente,  a  impossibilidade  da  antecipação  da  tutela  concedida  ante  a
irreversibilidade da medida, por contrariar a proibição existente no § 3º do art. 300
do CPC. No mérito, sustenta o equívoco da sentença de primeiro grau, porquanto,
em sua ótica, o apelado não preenche os requisitos legais previstos nos arts. 42,
59 e 86 da Lei 8.213/91, para concessão da aposentadoria por invalidez.

Acrescenta  que  o  laudo  pericial  concluiu  pela  incapacidade
parcial  e relativa do requerente,  o que pressupõe sua capacidade para realizar
outro tipo de labor, adequado à sua atual condição.

Aduz que, ainda que seja o caso de pagamento do benefício
aventado, este seria devido apenas a partir da data do laudo médico pericial, tendo
em  vista  não  haver  nos  autos  prova  de  que  o  beneficiário  fosse  portador  da
incapacidade em data precedente à avaliação.

Afirma,  ainda,  que  os  honorários  advocatícios  fixados  no
percentual de 15%, devem ser estipulados em valor mais equitativo, devendo ser
reduzido para 5 %, pois, nas ações contra a Fazenda Pública não há a limitação
imposta no §2º do art. 85 do CPC, de que sejam fixados no mínimo em 10%.

Sustenta que às taxas de juros e correção monetária devem
ser aplicas as novas disposições introduzidas pela Lei 11.960/09, de modo integral.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado
improcedente  o  pedido  inicial,  a  suspensão  do  cumprimento  da  decisão  de
antecipação de tutela,  na forma do §3º do art.  1.012 do CPC, a aplicação dos
dispositivos  da  lei  11.960/09,  no  tocante  à  incidência  de  juros  e  correção
monetária, seja fixada a DIB (data de início do benefício) a data da juntada do
laudo médico pericial  e,  por fim, a redução dos honorários advocatícios para o
valor de 5%.

Contrarrazões apresentadas às fls.92/98.

Decisão  do  TRF  da  5ª  Região  declarando  a  incompetência
absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, fls.101/102.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  apresentou  parecer,  sem
manifestação quanto ao mérito.
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É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  –
Relator

Conforme relatado, cuida-se de ação previdenciária em que o
autor persegue o pagamento das parcelas devidas do auxílio-doença, bem assim
sua conversão em auxílio-acidente.

Na origem,  foi  proferida sentença de procedência  em que a
magistrada singular entendeu não ser o caso de concessão do auxílio-acidente,
mas do benefício da aposentadoria por invalidez, determinando sua implantação
imediata, em sede de antecipação de tutela, bem como o pagamento das parcelas
em atraso do auxílio-doença, acrescido dos consectários legais.

Cumpre destacar, por oportuno, que embora a sentença tenha
decidido por benefício não requerido na peça inicial, é pacífico na jurisprudência
que  tais  julgamentos  não  configuram  decisões  extra  petita,  tendo  em  vista  o
caráter social das ações previdenciárias. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REQUERENDO CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE  CONCEDE
APOSENTADORIA  POR  IDADE.  GARANTIA  DE
MELHOR BENEFÍCIO AO SEGURADO. INOCORRÊNCIA
DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  AGRAVO
REGIMENTAL  DO  INSS  DESPROVIDO.  1.  O  Direito
Previdenciário não deverá ser interpretado como uma
relação de Direito  Civil  ou Direito  Administrativo no
rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao
hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve,
também,  ser  um  dos  nortes  da  jurisdição
previdenciária. 2. É firme a orientação desta Corte de
que não constitui  julgamento  extra  ou ultra  petita a
decisão  que,  verificando  a  inobservância  dos
pressupostos para concessão do benefício pleiteado
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na  inicial,  concede  benefício  diverso  por  entender
preenchidos  seus  requisitos,  tendo  em  vista  a
relevância da questão social  que envolve a matéria.
Precedentes: 3. Agravo Regimental do INSS desprovido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  1320249  RJ  2012/0088536-6,
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data
de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 02/12/2013)

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Inicialmente, o INSS sustenta que a tutela concedida, para a
imediata implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, não preenche
os requisitos exigidos por lei,  haja vista que a medida determinada ocasiona a
irreversibilidade do provimento, contrariando o que dispõe o § 3º do art. 300 do
CPC.

Compulsando  os  autos,  contudo,  verifica-se  que  estão
presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, eis que a inicial
encontra-se  devidamente  instruída  com  documentos  que  comprovam  os  fatos
alegados pelo autor, mostrando-se presente a probabilidade do direito aventado e
o perigo de dano, uma vez que o caráter alimentar do benefício sempre se mostra
urgente. 

Por  fim,  no  que diz  respeito  à  suscitada irreversibilidade da
medida, deve-se levar em conta o princípio da proporcionalidade, pois, havendo
indícios de irreversibilidade para ambos os pólos do processo, o juiz, forçado pelas
circunstâncias, é levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano, em tese, possível
ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece
do benefício. 

Assim,  correta  a  decisão  da  magistrada  que  concedeu  a
antecipação de tutela ao demandante.

Pois bem, passemos ao mérito da questão.

Segundo consta nos autos, fls. 22, o recorrido exercia atividade
de auxiliar de sondagem de solo, que consiste na utilização de ferramentas, com
as  duas  mãos,  para  perfurar  o  solo  até  encontrar  sua  parte  firme,  auxilia  na
instalação de poços de monitoramento, carrega e descarrega o veículo como os
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equipamentos  que são utilizados  na  obra,  realiza  a  quebra  do  piso  onde será
realizada a sondagem e realiza a sondagem com o trado manual.

Relata que no dia 07 de março de 2008, quando exercia seu
trabalho, uma haste de ferro caiu, de uma altura de 11 metros, em cima de seu
braço esquerdo. Foi, então, socorrido para um hospital de São Paulo – SP, onde
se  submeteu  à  três  cirurgias,  além  de  tratamento  medicamentoso,  entretanto,
permanece com sequelas que limitam sua capacidade de trabalho.

O formulário de avaliação do potencial laborativo do Instituto
apelante, fl.  21, informa que há limitação  relacionada as atividades que exijam
solicitação do  membro superior  esquerdo,  particularmente,  em relação aos
movimentos  da  mão, que  apresenta  limitação  funcional,  acrescentando  que
possui potencial laborativo para atividades que não demandem habilidade manual.

Conforme se verifica  na  documentação trazida ao processo,
em avaliação realizada no INSS, o segurado iniciou o programa de Reabilitação
Profissional em 26/01/2011 e foi desligado na data de 12/04/2012,   concluindo-se  
por sua insuscetibilidade para a reabilitação profissional, fl. 26.

A  perícia  judicial,  realizada  no  ano  de  2015,  por  sua  vez,
verificou o seguinte, fls. 66/66v: que o autor possui 40 anos de idade, exerce a
profissão de auxiliar de sondagem de solo e encontra-se desde 2008 sem trabalho;
que a profissão declarada exige esforço físico intenso;  que a provável  data do
início da incapacidade foi  em 07 de março de 2008;  que a  incapacidade que
acomete  o  autor  é  parcial  e  permanente;  que  o beneficiário  é  suscetível  de
reabilitação para exercer atividades diversas de sua profissão, desde que leves.
Em  considerações  finais,  assentou  que  houve  perda  definitiva  de  75%  do
membro superior esquerdo, após fratura de membro em acidente de trabalho
com consolidação viciosa e deformante afetando sua função.

Com  isso,  resta  patente,  que  a  consolidação  das  lesões
decorrentes do acidente de trabalho ocasionaram ao autor limitações laborais em
caráter  definitivo,  para a atividade que habitualmente exercia,  desde a data de
março de 2008, motivo pelo qual não deveria ter sido suspenso o benefício auxílio-
doença  a  este  concedido,  afigurando-se  correta  a  sentença  que  determinou  o
implemento das parcelas não pagas desde a data da sua cessação administrativa. 

Cabe destacar que, a despeito da perícia afirmar a capacidade
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do recorrido para realizar atividades que não exijam esforço físico, nota-se pelas
circunstâncias do caso, bem como pelo cotejo das provas trazidas aos autos, que
a  readaptação  profissional  não  representa  uma  possibilidade  real  na  vida  do
segurado, porquanto, trata-se de pessoa sem escolaridade (analfabeto), que nunca
exerceu outro trabalho que não fosse braçal, e que conta com 40 anos de idade,
possuindo, portanto, remotíssimas chances de se reinserir no mercado de trabalho,
sobretudo, na atual conjuntura econômica que se encontra o país.

Nesse  sentido,  cabe  colacionar  o  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça no que pertine à perícia médica:

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO  PELA  INCAPACIDADE  PARCIAL  DO
SEGURADO.  NÃO  VINCULAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,  PROFISSIONAL  E  CULTURAL
FAVORÁVEL  À  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.    Os pleitos  previdenciários  possuem relevante valor
social  de  proteção  ao  Trabalhador  Segurado  da
Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal
orientação exegética.
2.   Para a concessão de aposentadoria por invalidez
devem ser considerados outros aspectos relevantes,
além dos  elencados  no  art.  42  da  Lei  8.213/91,  tais
como,  a  condição  socioeconômica,  profissional  e
cultural do segurado.
3.  Embora  tenha  o  laudo  pericial  concluído  pela
incapacidade parcial  do segurado, o Magistrado não
fica  vinculado  à  prova  pericial,  podendo  decidir
contrário  a  ela  quando  houver  nos  autos  outros
elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4.  Em  face  das  limitações  impostas  pela  moléstia
incapacitante,  avançada  idade  e  baixo  grau  de
escolaridade,  seria  utopia  defender  a  inserção  do
segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar
uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à
concessão da aposentadoria por invalidez.

RO e AC Nº.0001350-14.2014.815.0301_11

7



E mais:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  7/STJ.
CONSIDERAÇÃO  DOS  ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL.
I  -  A  inversão  do  julgado,  na  espécie,  demandaria  o
reexame do conjunto  fático-probatório  dos  autos,  razão
pela qual incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
III  -  Esta  Corte  Superior  firmou  entendimento  no
sentido  de  que  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 (AgRg  no  AREsp  574.421/SP,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014).
III - Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  35.668/SP,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/02/2015,
DJe 20/02/2015)

Reforçando  o  entendimento  exposado,  extrai-se  do  laudo
conclusivo do INSS, fl. 26, que, após ter sido desligado da reabilitação, a empresa
para qual  trabalhava, Sonda Solo em São Paulo – SP, informou que não seria
possível o retorno do funcionário para seus quadros, haja vista não possuir função
compatível com seu grau de escolaridade e limitação apresentada.

Ademais, é relevante destacar que o supracitado documento,
elaborado pelo próprio recorrente (INSS), atesta que o segurado é insuscetível
de reabilitação, fl. 26.

Desse  modo,  entendo  acertada  a  decisão  da  magistrada
singular, ao conceder ao segurado, o benefício da aposentadoria por invalidez. 

DA APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09 PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA

RO e AC Nº.0001350-14.2014.815.0301_11

8



Conforme decidido pelo STF nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, bem
como no RE n. 870947, apreciado sob o regime de repercussão geral, as verbas
oriundas de relação jurídica não tributária, como é o caso dos autos, que trata
de numerários de natureza remuneratória, devem sofrer a incidência de juros de
mora, a partir  da citação, mediante a aplicação do índice da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n. 11.960/09, bem como devem ser corrigidas monetariamente, desde a data
prevista para cada pagamento não realizado do benefício, utilizando-se o índice
do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 até 25/03/15, data após a qual deve ser aplicado
o IPCA-E, devendo, então, a sentença ser reformada neste ponto.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Em relação ao pedido de alteração da verba honorária fixada
em primeiro grau de jurisdição, considerando a atuação do advogado na demanda,
importância da causa e o respectivo tempo de tramitação, a verba foi estabelecida
no quantum de 15% do valor apurado sobre as prestações vencidas e não pagas,
até a prolação da sentença. 

Ocorre  que,  sopesando  que  essas  ações  repetidamente
aportam  a  esta  Corte,  invariavelmente  com  a  mesma  discussão  jurídica,  sem
demandar maiores dificuldades ao causídico, reduzo o montante da condenação
para  10% do  valor  apurado  sobre  as  prestações  vencidas,  até  a  prolação  da
sentença, com base no §3º, I do art. 85 do CPC.

Por tudo o que foi exposto, dou parcial provimento ao apelo e
à remessa oficial,  para determinar a aplicação dos  juros de mora de acordo
com o índice remuneratório da poupança, segundo disposto no art. 1-F da lei
11.960/09, bem como a correção monetária utilizando-se o índice do art. 1o-F
da Lei n. 9.494/97 até 25/03/15, data após a qual deve ser aplicado o IPCA-E, e,
ainda, reduzir a condenação em honorários advocatícios para o percentual de
10% do valor apurado sobre as prestações vencidas e não pagas, até a prolação
da sentença.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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