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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 
DE  AUXÍLIO-DOENÇA  C/C  CONVERSÃO  EM 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
INCAPACIDADE/LIMITAÇÃO  FUNCIONAL  E  DE 
INVALIDEZ.  SENTENÇA  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO. 

Concluindo  a  perícia  médica  judicial  pela  aptidão  do 
segurado para as atividades habituais ante a inexistência 
de incapacidade para o trabalho e de invalidez, não há 
que  se  falar  em  direito  ao  recebimento  de  quaisquer 
benefícios previdenciários.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar 
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Jussara 
Barbosa  Maia,  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  de  Feitos 
Especiais da Comarca de Campina Grande (fls. 160/162-v) que – nos autos 
da  “AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO-DOENÇA  
ACIDENTÁRIO  C/C  CONVERSÃO  EM  APOSENTADORIA  POR  
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA” por ela ajuizada em face do  INSS – julgou 
improcedentes os pedidos iniciais,  após fundamentar que “o laudo médico  
pericial apresentado em ação trabalhista  ( … ) é conclusivo no sentido de indicar  
( … ) “incapacidade parcial e temporária, sem maiores repercussões, afastando a  
hipótese de invalidez da reclamante”” e que “A perícia médica judicial realizada  
durante  o  Esforço  Concentrado,  em  10/10/2014,  concluiu  pela  ausência  de  
incapacidade  ou  limitação  funcional,  respondendo  negativamente  ao  
questionamento sobre a existência de incapacidade laboral, atestando, inclusive, que  
a autora se encontra apta para as atividades habituais”.

Em  suas  razões,  fls.  165/176,  alega  ter  apresentado 
“laudos  e  exames  complementares  atestando  que  o  mesmo  apresentava  as  
enfremidades descritas” (sic), destacando que “No próprio laudo apresentado nos  
autos,  o  perito  judicial  afirma  que  o  autor  foi  e  continua  sendo  acometido  das  
doenças elencadas, conforme laudo pericial de fl. 109”.

Sustenta que  “havendo  divergência  entre  laudos  periciais  
com referência à capacidade laborativa do segurado, deve ser aproveitado aquele que  
melhor beneficie o trabalhador”.

Pugna pelo provimento do recurso para “REFORMAR a  
r. sentença monocrática no sentido de desconsiderar o laudo pericial que diverge da  
incapacidade  laborativa  da  autora,  considerando  aquele  que  melhor  beneficie  o  
mesmo,  face  este  ser  hipossuficiente  em  relação  ao  órgão  previdenciário  e  para  
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CONDENAR  o  INSS  à  conceder  o  benefício  pleiteado,  com  o  pagamento  dos  
valores atrasados desde o seu indeferimento administrativo, bem como convertê-lo  
para Aposentadoria por Invalidez Acidentária, devendo a autarquia ser condenada,  
também, na verba honorária de estilo, tido acrescida de correção monetária e juros  
de mora.”.

Contrarrazões, fls. 179/182, pela manutenção do decisum.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls. 
197/199.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

Um dos  três  requisitos  indispensáveis  à  concessão  de 
auxílio-doença é a incapacidade ser  parcial  ou total  e  temporária  para a 
atividade laboral (arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91).

A  aposentadoria  por  invalidez  também  exige  três 
requisitos,  sendo  um  deles  a  incapacidade  total  e  permanente  para  a 
atividade laboral (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Dito  isso,  conveniente  salientar  que  a  perícia  médica 
judicial realizada durante o esforço concentrado de ações acidentárias, fls. 
109/110, ocorrido entre os dias 07 e 10 de outubro/2014, foi clara ao concluir 
que a periciada está “Apta para as atividades habituais.”, inclusive constando 
expressamente  a  resposta  “Não”  para  a  pergunta:  “Há  incapacidade  ao  
trabalho?”.

Além  do  mais,  o  laudo  médico  pericial  da  ação 
trabalhista, fls. 122/133, não deixa dúvidas em seu exame clínico que mesmo 
diante das  patologias  detectadas “Não houve invalidez”,  “Tratou-se de  uma  
incapacidade parcial e temporária sem maiores repercussões.” (fl. 129).
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Assim sendo, não que se falar em qualquer direito da 
autora ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 
devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO ao 
apelo.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 14 de 
junho de 2016, conforme Certidão do julgamento de f. 206, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento, além desta relatora, o 
Exmo.  Dr.  Marcos  Willian  de  Oliveira  (juiz  convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz. Presente à sessão,  a  Dra.  Ana Cândida Espínola,  Promotora de 
Justiça convocada.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 20 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      R E L A T O R A
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