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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024843-04.2019.4.04.9999/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0300359-94.2017.8.24.0046/SC
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELANTE: ELENA LUGARESI DA ROSA

APELADO: OS MESMOS

EMENTA

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR
RURAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO PERICIAL.
DÚVIDA CIENTÍFICA. CONDIÇÕES PESSOAIS.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE EVITAR CONTATO
COM AGROTÓXICOS (CANCERÍGENOS). 

1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico
pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC (O juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito),
podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão
dos demais elementos probatórios coligido aos autos.

2. Embora o caderno processual não contenha elementos
probatórios conclusivos com relação à incapacidade do segurado, caso não
se possa chegar a uma prova absolutamente conclusiva, consistente,
robusta, é adequado que se busque socorro na prova indiciária, nas
evidências científicas e nos demais elementos de convicção encontradiços
nos autos, matizados pela presunção in dubio pro misero. 

3. Ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela
aptidão laboral da parte autora, a confirmação da existência da moléstia
incapacitante referida na exordial (linfoma não-Hodgkin, grandes células,
folicular), corroborada pela documentação clínica que preconiza a não
exposição da segurada a agrotóxicos, potencialmente
cancerígenos, associada às suas condições pessoais (agricultora de 57 anos
de idade e baixa escolaridade) demonstra a efetiva incapacidade para o
exercício da atividade profissional, o que enseja, indubitavelmente, a
concessão de auxílio por incapacidade temporária desde 02-03-2017
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(DCB), convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir
da data deste julgamento, descontados os valores recebidos a título de
antecipação de tutela.

 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar
provimento à apelação da parte autora, restando prejudicada a apelação do
INSS, e determinar a imediata implantação do benefício, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.

Florianópolis, 19 de abril de 2021.
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