
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível n.º 0000899-47.2015.815.0141 — 1ª Vara de Catolé do Rocha.
RELATOR     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante         : Cícero Bezerra de Sousa.
Advogado       : Antonio Anizio Neto (OAB/PB nº 8.851)
Apelado      :  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  representado  por  sua
Procuradora, Thais Maria Oliveira de Araújo.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO
DE  CONCESSÃO  DE  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ  OU  AUXÍLIO  ACIDENTE.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PERÍCIA
MÉDICA  ATESTANDO  A  AUSÊNCIA  DE
INCAPACIDADE  LABORAL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

— “Hipótese dos autos em que a prova técnica diagnosticou que o
segurado está apto para desempenhar a sua atividade laboral. Inexiste
nos  autos  qualquer  elemento  de  prova  hábil  a  contrapor  as
conclusões do laudo oficial, no sentido de que não há incapacidade
laborativa ou nexo etiológico entre sintomatologia e o exercício da
atividade de trabalho habitual do segurado.” 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Cicero Bezerra de
Sousa contra a sentença de fls. 71/71v, proferida nos autos da Ação de Concessão de
Benefício  de  Aposentadoria  por  Invalidez  ou  Auxílio-Acidente,  movida  em face  do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial.



Em suas razões recursais (fls. 73/80), o apelante alega que não
foi reabilitado para exercer suas funções e que não houve pronunciamento a respeito do
auxílio acidente requerido na exordial. Pleiteia, por fim, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 82/86), requerendo o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  102/104,  não
opinou no mérito do recurso. 

É o Relatório. 

VOTO

O  promovente  afirma  na  exordial  que  é  agricultor  e  no  dia
29/05/2013 sofreu uma queda no exercício de suas atividades que ocasionou problemas
no joelho direito.

Aduz que após o acidente, recebeu o benefício de auxílio doença
acidentário até julho de 2013, quando foi revogado.

Suscita  que  faz  jus  à  aposentadoria  por  invalidez  e,
alternativamente, ao benefício de auxílio acidente.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido.

Pois bem. 

A partir de uma análise dos autos,  verifica-se que o laudo de
exame  médico  pericial  (fls.  55/55v)  atestou  que  “o  paciente  não  apresenta
incapacidade,  nem  permanente,  nem  temporária”,  em  seguida  conclui  que  teve
“limitação  temporária  na  época  do  acidente  (2013).  Porém,  no  momento,  não
apresenta incapacidade laborativa”.

Ora,  conforme  documentos  dos  autos,  o  apelante,  com  50
(cinquenta) anos de idade, não obstante tenha sofrido uma queda durante sua atividade
laborativa que causou entorse no joelho, não mais apresenta incapacidade laborativa,
não fazendo jus a nenhum benefício, seja de ordem definitiva ou temporária. 

Com  efeito,  decorrido  o  prazo  inicial  do  auxílio  doença
acidentário (fl. 20), e novamente submetido à perícia médica sem que se constatasse a
necessidade de manutenção do benefício, não há como o apelante alegar a necessidade
de reabilitação como fundamento para a concessão de novo benefício.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  a  sentença  recorrida  negou  o
restabelecimento  do  auxílio  doença  acidentário,  bem  como  a  aposentadoria  por
invalidez,  o  que  impõe,  também,  o  afastamento  do  auxílio  acidente,  já  que  se
fundamenta,  igualmente,  na  incapacidade  laborativa causada a  partir  de  sequelas  do



acidente sofrido. Assim, se a perícia médica constatou a inexistência de incapacidade
laboral, o promovente não deve perceber nenhum dos benefícios reclamados. 

 Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ACIDENTÁRIA.
INSS. AUXÍLIO DOENÇA POR  ACIDENTE  DE
TRABALHO. CONVERSÃO E
RESTABELECIMENTO.APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
LEGAIS. LAUDO PERICIAL. Hipótese dos autos em que a prova
técnica diagnosticou que o segurado está apto para desempenhar
a sua atividade laboral. Inexiste nos autos qualquer elemento de
prova hábil a contrapor as conclusões do laudo oficial, no sentido
de que não há incapacidade laborativa ou nexo etiológico entre
sintomatologia e o exercício da atividade de trabalho habitual do
segurado. Na espécie, não restaram configurados os requisitos legais
necessários  ao  restabelecimento  do auxílio-
doença, conversão em auxílio-acidente e concessão de aposentadoria
por invalidez. Sentença confirmada. Não há nos autos prova médica
hábil  a  contrapor  as  conclusões  da  perícia  judicial.  Ausência  de
pressupostos  à  concessão  dos  benefícios  acidentários.
A improcedência  da  pretensão  é,  portanto,  medida  que  se  impõe.
Negaram  provimento  ao  apelo.  Apelo  desprovido. (TJRS;  AC
0066603-55.2017.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível;
Rel.  Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 19/04/2017; DJERS
08/05/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. Ação  acidentária  de  restabelecimento
e conversão de  benefício  previdenciário,  com  pedido  de  tutela
antecipada,  seguida  de conversão em aposentadoria  por  invalidez.
sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. não
configuração.  incidência  do  previsto  no art.  130  do  código  de
processo civil de 1973.  pretensão de restabelecimento de auxílio-
doença ou conversão deste  em aposentadoria  por
invalidez. laudo pericial que atesta a capacidade da apelante para
realizar a atividade laboral que habitualmente exercia, bem como
qualquer outra atividade que  lhe garanta sustento. ausência  de
requisitos legais para obtenção dos benefícios pretendidos. Recurso
desprovido. (TJPR;  ApCiv  1586368-6;  Curitiba;  Sexta  Câmara
Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 21/03/2017; DJPR
05/04/2017; Pág. 328) 

Importante  destacar  que  inexistem  nos  autos  prova  hábil  a
contrapor as conclusões da perícia judicial, sendo assim, percebe-se que o apelante não
preencheu os requisitos para o restabelecimento do auxílio doença, tampouco para a
concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  ou  auxílio  acidente,  devendo,  pois,  ser
mantida a sentença de improcedência do pedido.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20130&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart130
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20130&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart130


Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator
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APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000899-47.2015.815.0141 — 1ª Vara de Catolé do Rocha.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Cicero Bezerra de
Sousa contra a sentença de fls. 71/71v, proferida nos autos da Ação de Concessão de
Benefício  de  Aposentadoria  por  Invalidez  ou  Auxílio-Acidente,  movida  em face  do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 73/80), o apelante alega que não
foi reabilitado para exercer suas funções e que não houve pronunciamento a respeito do
auxílio acidente requerido na exordial. Pleiteia, por fim, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 82/86), requerendo o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  102/104,  não
opinou no mérito do recurso. 

É o Relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 12 de abril de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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