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EMENTA:  APELAÇÃO.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRABALHO.  LAUDO  PERICIAL  QUE
ATESTA O CARÁTER PARCIAL DA INCAPACIDADE PERMANENTE E A
POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO DO  AUTOR PARA O EXERCÍCIO  DE
OUTRAS ATIVIDADES LABORAIS.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA E PERMANENTE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. DESCABIMENTO DA ANÁLISE ISOLADA DO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  NECESSIDADE  DE
AVALIAÇÃO  DOS  ASPECTOS  SOCIOECONÔMICOS,  PROFISSIONAIS  E
CULTURAIS  DO  SEGURADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  CONDIÇÕES
PESSOAIS DO AUTOR DESFAVORÁVEIS AO RETORNO AO MERCADO DE
TRABALHO.  CONSIDERÁVEL  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  À
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  SEGURADO  QUE  FAZ  JUS  AO  BENEFÍCIO
PLEITEADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.

1. A aposentadoria por invalidez só é devida ao segurado total e permanentemente
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
a subsistência. Inteligência do art. 42, da Lei n.º 8.213/1991.

2. 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. […] (STJ, AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em  04/11/2014,  DJe
14/11/2014).

3. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação e
Reexame Oficial n.º 0041565-10.2013.815.2001, em que figuram como partes José
Francisco de Queiroga e o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator,  em conhecer da Apelação e da Remessa Necessária e



negar-lhes provimento.

VOTO.

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social interpôs Apelação contra a
Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  de  Feitos  Especiais  da  Comarca  desta
Capital, f. 128/131, nos autos  da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
em seu desfavor intentada por José Francisco de Queiroga, que julgou procedente
o  pedido,  condenando-o  à  imediata  concessão  do  benefício  previdenciário  de
aposentadoria  por  invalidez  em favor  do  Autor,  ora  Apelado,  correspondente  a
100% do salário-benefício do segurado, bem como ao pagamento das prestações
referentes ao referido benefício, devidas a partir da data da citação, acrescidas de
juros de mora e correção monetária que deverão incidir uma única vez pelos índices
oficiais  de remuneração básica e  juros aplicados à  caderneta  de poupança,  e ao
pagamento  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  em  15%  sobre  o  valor  das
parcelas  vencidas  até  o  momento  da  prolação  da  sentença,  isentando-o  do
pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, f. 140/142, o Apelante alegou que a aposentadoria
por  invalidez  somente  deve  ser  concedida  quando  verificada  a  incapacidade
laborativa total, definitiva e absoluta.

Afirmou  que,  concluindo  o  laudo  pericial  pela  redução  da  capacidade
laborativa  para  a  atividade  exercida  pelo  Segurado,  impõe-se  a  concessão  do
auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado  improcedente  o  pedido  de  concessão  da  aposentadoria  por  invalidez,  e
procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data da citação.

Contrarrazoando, f. 146/154, o Apelado requereu a manutenção da Sentença,
ao  argumento  de  que  a  análise  conjunta  do  laudo  pericial  com  os  demais
documentos constantes dos autos, comprovam sua incapacidade de permanecer na
atividade anteriormente exercida e de ser inserido no mercado de trabalho, pelo que
afirma ser cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  160/163,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso, ao argumento de que o Apelado preenche os requisitos
para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

É o Relatório.

Conheço  do  Apelo  e  da  Remessa  Necessária1, porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade.

O Juízo, ao decidir pela concessão da aposentadoria por invalidez em favor
do  Autor,  ora  Apelado,  fundamentou  sua  Decisão  na  comprovação  do nexo  de
1Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as
respectivas autarquias e fundações de direito público;



causalidade  entre  a  doença  e  o  trabalho  por  ele  exercido,  bem  como  na  sua
incapacidade parcial  e  permanente  para a  atividade habitualmente  exercida e  na
insuscetibilidade de sua inserção no mercado de trabalho.

O Apelante, por sua vez, defende a tese de que o benefício devido seria o
auxílio-acidente, ao argumento de que o laudo pericial concluiu pela redução da
capacidade laborativa para a função exercida pelo Apelado, o que não o impediria
de exercer outra atividade capaz de prover a sua subsistência, restando, no seu dizer,
afastado o seu direito ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Em que pese o art.  42, da Lei Federal n.º  8.213/1991 estabelecer que a
aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença,  for  considerado  incapaz  e  insusceptível  de  reabilitação  para  o
exercício  de  atividade  que  lhe  garanta  a  subsistência2,  o  STJ,  interpretando  tal
dispositivo, firmou entendimento mais amplo.

Segundo  a  Corte  de  Justiça  para  a concessão  da  aposentadoria  por
invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei
n.º 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 trabalho3.
2Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida  ao  segurado  que,  estando  ou  não  em gozo  de  auxílio-doença,  for  considerado  incapaz  e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nesta condição.

3PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  REQUISITOS.  ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS,  PROFISSIONAIS  E  CULTURAIS.  NECESSIDADE  DE  AVALIAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art.
42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.
2.  Na  hipótese  dos  autos,  o  Tribunal  a  quo,  ao  dar  provimento  ao  apelo  do  INSS  para  julgar
improcedente  a  ação,  limitou-se  a  avaliar  a  perícia  médica  e  apenas  considerou  que  os  atestados
médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.
3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a
análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias sócioeconômicas, profissionais e culturais
relacionadas à segurada.
Recurso  especial  provido,  em  menor  extensão.  (REsp  1568259/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À
LUZ  DAS  PROVAS  DOS  AUTOS,  CONCLUIU  PELA  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
INCAPACIDADE  LABORAL  DEFINITIVA  E  PERMANENTE.  ART.  42  DA  LEI  8.213/91.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  I.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
alinhou-se no sentido de que, “para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está
vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos
socioeconômicos,  profissionais e culturais do segurado” (STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). […] (STJ, AgRg no
AREsp 712.011/SP,  Rel.  Ministra  ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/08/2015, DJe 04/09/2015).

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  LAUDO  PERICIAL.  OUTROS



O Perito,  no Laudo de f.  30/32,  concluiu que o Apelado é portador  de
“perda auditiva sensorial de grau leve a severo bilateral e hipertensão arterial”, f. 31,
decorrente  de  exposição,  no  exercício  de  sua  atividade  laborativa,  a  níveis  de
pressão  sonora  acima  do  limite  tolerado,  o  que  o  impediria  de  permanecer
submetido aos ruídos inerentes ao exercício de sua função. 

Da leitura atenta do Laudo supramencionado, extrai-se que o Perito, apesar
de  reconhecer  que  o  Segurado  não  está  impossibilitado  de  exercer  atividade
laborativa, desde que não seja exposto a ruídos, f. 32, consignou, em resposta ao
Quesito  11,  f.  32,  que  a  idade  dele  influencia  de  forma  determinante  na  sua
reinserção no mercado de trabalho.  

Desta forma, apesar de o Laudo Pericial não concluir pela existência de
incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, o
que,  a  princípio,  inviabilizaria  a  concessão  da  aposentadoria  por  invalidez,  da
análise  dos  aspectos  socioeconômicos,  profissionais  e  culturais  do  Apelado,
constata-se a  existência  de peculiaridades  que autorizam a adoção de conclusão
diversa.

Os documentos apresentados pelo próprio Apelante, especialmente o de f.
33, consistente no Perfil Profissiográfico Previdenciário, constatam que o Apelado
conta, atualmente, com sessenta e seis anos de idade, possui nível de escolaridade
“superior incompleto”, f. 69, tendo exercido a mesma função por vinte e seis anos,
f. 83, e contribuído com a Previdência Social por aproximadamente trinta e dois
anos, f. 83 e 110.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que as condições pessoais do
Apelado são desfavoráveis ao seu retorno ao mercado de trabalho, competitivo e
cada vez mais especializado, por se tratar de pessoa com idade avançada, nível de
escolaridade que o coloca em desvantagem aos demais concorrentes e que possui
habilidade em determinada atividade que exerceu por lapso de tempo considerável,
o que dificulta a sua adaptação em função diversa, bem como o fato de ser portador
de patologia que o limita para o exercício de outras atividades.

Considerando  o  entendimento  acima  invocado,  o  laudo  pericial  e  as
peculiaridades do caso, reputo devido o benefício de aposentadoria por invalidez ao
Apelado, mantendo na íntegra a Sentença vergastada.

Concluir de modo diverso seria negar ao Apelado a assistência inerente ao
Instituto para o qual contribuiu por aproximadamente trinta e dois anos, imputando-
lhe  penalidade  que  contraria  o  entendimento  do  STJ,  o  bom senso  e  a  própria
finalidade da Previdência Social.

ELEMENTOS  CONSTANTES  DOS  AUTOS.  INCAPACIDADE  TOTAL.  AUSÊNCIA.  NÃO
CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. 
1. 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. […] (STJ, AgRg
no AREsp 574.421/SP, Rel.  Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/11/2014, DJe 14/11/2014).



Posto  isso,  conhecidas  a  Apelação  e  a  Remessa  Necessária,  em
harmonia com o Parecer Ministerial, nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


