
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0003563-37.2009.815.0731 — 2ª Vara de Cabedelo.
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. 
01 Apelante : Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, representado por seu Procurador, José
Wilson Germano de Figueiredo.
02 Apelante : José Edson Clemente da Silva.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007).
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  —  INCAPACIDADE
PERMANENTE  COMPROVADA  —  IMPOSSOBILIDADE  DE
REABILITAÇÃO  —  CONCESSÃO  DA  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ —  INCAPACIDADE  COMPROVADA —  APELAÇÃO
CÍVEL PROVIDA. 

—  Art. 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.

—  "A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser
concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de
sua  reabilitação  para  o  exercício  de  outra  atividade  laboral  que  lhe  garanta  o
sustento".
(AgRg  no  AREsp  103.425/PE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013)

—  “Considerando  as  conclusões  do  perito  judicial  de  que  a  parte  autora  está
definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas
habituais  e  ponderando,  também,  acerca  de  suas  condições  pessoais.
Especialmente  tendo em vista que possui  baixa  escolaridade e  qualificação
profissional restrita. , mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é
devido  o  benefício  de aposentadoria  por  invalidez.  3.  Tendo  o  conjunto
probatório  apontado  a  existência  da  incapacidade  laboral  desde  a  época
do requerimento administrativo, o benefício é devido desde então.” (TRF 4ª R.; AC
0008209-62.2012.404.9999; PR; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Alcides Vettorazzi;
Julg. 05/02/2014; DEJF 17/02/2014; Pág. 510). Grifo nosso.



– O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser possível a concessão
de aposentadoria por invalidez, mesmo nos casos de invalidez parcial, desde que
sejam  analisados  os  aspectos  socioeconômicos,  profissionais  e  culturais,  que
evidenciem a impossibilidade de reabilitação para exercer atividade que garanta
sua subsistência.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e pelo autor,  José Edson Clemente da Silva, contra a sentença de fls. 182/186,
proferida  pelo  juízo  da  2ª  Vara  de  Cabedelo,  nos  autos  da  Ação  de  Concessão  de  Benefício
Previdenciário, movida pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro, que julgou procedente,
em parte,  o  pedido,  para  condenar  o  promovido  a  restabelecer  ao  demandante  o  benefício  de
auxílio-doença  sob  o  nº  535.944.524-2,  no  período  desde  a  cessação  (31/08/2009)  até  a  sua
reabilitação,  na  mesma,  ou  em outra  atividade  profissional  que  lhe  garanta  a  sua  subsistência,
consoante o disposto nos arts. 60 e 62 da Lei nº 8.213/91.

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de  todas  as  prestações
vencidas, desde o vencimento de cada uma, acrescidas de juros de mora de 1% a contar da citação e
honorários  advocatícios  pelo  promovido,  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  das
prestações vencidas, até a data da publicação da sentença.

Em suas razões de fls. 190/194, o INSS, primeiro apelante, afirma que o
apelado  não  preencheu  os  requisitos  legais  para  obtenção  do  benefício  de  auxílio-doença.
Alternativamente, acaso entenda-se pela incapacidade do autor, que se conceda o auxílio-acidente, à
vista do laudo pericial apontar incapacidade parcial com limitação.

Por sua vez, o autor interpôs recurso apelatório de fls. 204/208v., pleiteando
a concessão da aposentadoria por invalidez.

Apenas o INSS apresentou contrarrazões (fls. 211/213).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do recurso apelatório interposto pelo autor, para que seja convertido o auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez (fls. 221/223v.). 

É o relatório. 

VOTO

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os
fundamentos  do Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também como razão de decidir.  Sobre o ponto,
seguem entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Cosntitui-
ção a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados
no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimen-
to. ARE 742212 DF Primeira Turma Min. DIAS TOFFOLI   DJe-197 DI-
VULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)– ALEGADA VIO-
LAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LO-
CAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO, AO
ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MO-
TIVAÇÃO  “PER  RELATIONEM”  –  LEGITIMIDADE  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – AGRAVO IMPROVIDO.  ARE 788234 RO
Segunda Turma ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-
2014 Min. CELSO DE MELLO 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE-
PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVA.  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTOIN-
DUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É
legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem), utilizada
quando há expressa alusão a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incor-
porando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. (REsp 1263045/PR, Rel.
MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/02/2012,  DJe
05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração não se prestam para promovernova dis-
cussão da causa, mormente quando não houver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício
que, acaso existente, possa inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais
disso, no caso em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada, todos os
pontos  essenciais  para  o  deslinde  dacontrovérsia,  conforme  se  pode  verificar  às  fls
366/368 dos autos.4. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no AREsp 94942
MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
DJe 14/02/2013 

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Promotora de
Justiça  Convocada,  ANA  CÂNDIDA  ESPÍNOLA,  acerca  da  discussão  em  pauta,  adoto
INTEGRALMENTE como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 221/223V., no
trecho a seguir colacionado:

“  O  autor  ajuizou  a  presente  ação  com  o  objetivo  de  ter  restabelecido  o
benefício  auxilio-doença  por  acidente  de  trabalho,  com  o  pagamento  retroativo  à  data  do  seu
cancelamento  (31/08/2009)  ou,  se  constatada  a  sua  incapacidade  definitiva,  a  concessão  de
aposentadoria  por  invalidez  ou,  ficando  comprovado  que  houve  apenas  uma  diminuição  de  sua
capacidade laboral, que lhe fosse concedido o benefício auxilio-acidente.

                                      O pedido foi julgado procedente, para o restabelecimento
do beneficio de auxilio-doença ao autor, assegurado o pagamento das parcelas em atraso a partir da data da
cessão, com as devidas correções.

Inconformado, o INSS interpôs recurso, alegando que o autor não faz jus ao
restabelecimento  do  benefício,  em virtude  de  não  se  encontrar  completamente  impossibilitado  de
exercer atividade que lhe garanta a subsistência.  Ressaltou que a perícia médica judicial,  concluiu
que  a  enfermidade  não  invalida  o  requerente,  mas  apenas  reduz  a  sua  capacidade  laborai,  sendo,
portanto, indicada para a reabilitação profissional.

O  autor  também interpôs  recurso,  pleiteando  a  reforma  da  sentença
para  que  o  auxilio-doença  seja  convertido,  de  imediato,  em  aposentadoria  por  invalidez.



Argumenta  que,  nas  ações  previdenciárias,  além  dos  requisitos  legais,  devem  ser  considerados
também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Passemos então à análise do caso.

Verifica-se que a perícia médica judicial (fls. 163/173) constatou que o autor
é  portador  de  Transtornos  de  discos  lombarese  de  outros  discos  irtvertebrais  com  mielopatia
(CID — 10-M51.0), dor lombar baixa (CID 10M54.5), sinovite e tenossinovite (CID 10 — M65),
hiperotose  anciolosante (Forestier)  (CID 10 M48.1)  incapacitando-o parcialmente,  mas  de forma
permanente para a função ue exercia, qual seja, pedreiro.

Observa-se também que o especialista concluiu ser o autor  suscetível de
reabilitação profissional, 

podendo vir  a  exercer  atividade alheia  à  função que anteriormente  exercia,  de
maneira que lhe garanta a própria subsistência.

Vale  reiterar,  que  o  promovente  tem 51 anos  (31/07/1965,  fl.  09),  e  exercia  a
função de pedreiro.

DO AUXÍLIO-DOENÇA

O auxílio-doença é o beneficio a que tem direito o segurado que, após cumprir
a  carência,  quando  for  o  caso,  ficar  incapaz  para  o  trabalho  (mesmo  que  temporariamente),  por
doença, em prazo superior a 15 dias consecutivos'.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  autor  realizou  exames  médicos  que
concluíram a impossibilidade de se recuperar para a função que habitualmente exercia, qual seja, de pedreiro,
e ainda, que esse período se perdurou por mais de 15 (quinze) dias.

Com essa  compreensão,  entendemos  que  o  juiz  agiu acertadamente  ao  julgar
procedente o pedido no tocante ao restabelecimento do auxílio-doença, tendo em vista que o autor ficou
afastado  da  atividade  que  exercia  por  mais  de  quinze  dias  consecutivos,  estando  no  gozo  do  citado
benefício do dia 05/06/2009 até 21/08/2009 — quando seu benefício foi cessado, conforme se vislumbra
à fl. 02.

Consoante a data de início do pagamento do benefício, assim dispõe o art. 60 § 12
da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxilio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da
data do inicio da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 12 Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30
(trinta) dias,  o  auxilio-doença será devido a contar  da data da entrada do
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requerimento.1

DA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Irresignado com a decisão que julgou pacialmente procedente
pedido, insurge o autor, pugando sua reforma, requerendo a procedência, t 

também, do pedido de conversão do auxfio-doença em aposentadoria por invalidez.

Neste  diapasão,  entendemos  que  faz  juz  o  autor,  além  do  seu  benefício  de
auxílio-doença restabelecido, posteriormente, que seja convertido em aposentadoria por invalidez.

O  laudo  pericial  apontou  que  a  incapacidade  total  e  permanente  restou
configurada  pela  impossibilidade  do  autor  de  se  recuperar  para  o  trabalho  habitualmente
desenvolvido, mas, no entanto, entendeu pela possibilidade de, através da reabilitação profissional,
exercer outras funções para seu sustento (fl. 171).

A  Súmula  47  da  Turma  Nacional  de  Uniformização  dos  Juizados  Especiais
Federais traz a seguinte disposição:

Uma  vez  reconhecida  a  incapacidade  parcial  para  o  trabalho,  juiz  deve
analisar  as  condições  pessoais  e  sociais  do  segurado para  a  concessão  de
aposentadoria por invalidez.

O beneficio  da  aposentadoria  por  invalidez  deve  ser  concedido ao  segurado
que  for  considerado  incapaz  e  insusceptível  de  reabilitação  para  o  exercício  de  atividade  que  lhe
garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, in verbis:

Art. 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. Grifou-se

Entretanto,  é  bem  verdade  que  se  consolidou  nos  órgãos  julgadores  o
entendimento de que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz não deve
se ater  aos termos da lei  previdenciária,  mas sim deve analisar  também as condições  sociais  do
segurado para então formar seu convencimento acerca do pedido de concessão de aposentadoria
por invalidez.

Ademais, pelos documentos anexados aos autos, 
verifica-se' que o segurado, possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e exercia a

profissão  de pedreiro, ou seja, é improvável que seja reinserido no mercado de trabalho  de modo que venha
a exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência, sobretudo na atual situação econômica que atravessa
o pais, com milhões de  desempregados, muitos deles, mais jovens e mais saudáveis que o apelante. 

Destarte,  o  fator  idade  avançada,  deve  ser  levado  em  consideração  na
aferição da possibilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, bem como, presume-
se, pelo que deflui dos autos, que se trata de pessoa que não detém as ferramentas de escolaridade
para lhe garantir uma vaga de trabalho. Convém ressaltar,  que os autos apontam, também, para a
impossuficiência do autor, conforme declaração de pobreza e atendimento pelo SUS.

Assim sendo,  preenchidos  os  requisitos  do  art.  42  da  Lei  IV 8213 /91,  e
atestada a impossibilidade de reabilitação profissional  na  área  de atuação do autor,  bem como,  a
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Art. 59 da Lei N°8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.



dificuldade  de  retorno  ao  mercado  de  trabalho,  em vista  da  idade  avançada  do  beneficiário  de
auxilio-doença, impõe-se a conversão desse beneficio em aposentadoria por invalidez.

Nesses  casos,  a  jurisprudência  tem  posicionamento  firme  no  sentido  de
que  é  necessária  uma  flexibilização  na  interpretação  da  norma   previdenciária  para  que  o  seu
objetivo seja alcançado, qual seja, a proteção do  trabalhador segurado da Previdência Social. 

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA  OU  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA
ATIVIDADES  QUE  EXIJAM  ESFORÇO  FÍSICO.  INVIABILIDADE  DE
REABILITAÇÃO.  TRABALHADOR  BRAÇAL.  IDADE  RELATIVAMENTE
AVANÇADA.  BAIXA ESCOLARIDADE.  JUROS  E  CORREÇÃO.  MANUAL
DE CÁLCULOS JF.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO. TUTELA
ANTECIPADA.  MANUTENÇÃO.  1.  Perícia  médica  constatou  a  existência  de
incapacidade  permanente  para  a  atividade  de  borracheiro,  entendendo   ser
possível a reabilitação, mas, pela análise conjunta dos elementos  carreados aos
autos, sobretudo o tipo de atividade exercida pelo autor  por toda a sua vida, a
idade  relativamente  avançada  e  a  baixa  instrução   escolar,  é  possível  concluir
pela impossibilidade de reabilitação e pela  incapacidade total e permanente.   2.
[...]. 4. A concessão da tutela antecipada na sentença deve ser mantida, uma vez
que inexiste óbice à tutela em sede previdenciária (Sumula STF 729), presente o
periculum in mora pela natureza alimentar do beneficio e a verossimilhança das
alegações.  5.  Apelação  do  INSS  parcialmente  provida  (TRF-1  -  AC:
00165520620124019199  0016552-06.2012.4.01.9199,  Relator:  JUIZ
FEDERAL MÁRCIO  JOSE  DE  AGUIAR  BARBOSA,  Data  de  Julgamento:
17/08/2015,  P  CÂMARA  REGIONAL  PREVIDENCIÁRIA  DE  MINAS
GERAIS, Data de Publicação: 10/11/2015 e-DJF1 P. 1804). grifou-se

AÇÃO  ACIDENTÁRIA.  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-ACIDENTE.
TENDINOSE  DE  MANGUITO  DIREITO.  DUPLO  APELO.
INCAPACIDADE  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  QUALQUER  ATIVIDADE
LABORATIVA QUE EXIJA ESFORCO CORPORAL. IDADE  AVANCADA E
BAIXA  ESCOLARIDADE.   LIVRE  CONVENCIMENTO  DO
MAGISTRADO.  ANÁLISE  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
NEXO  DE  CAUSALIDADE  COMPROVADO.  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ  DEVIDA.  TERMO  INICIAL:  JUNTADA  DO  LAUDO
PERICIAL,  AUSENTE  AUXÍLIO-DOENÇA  OU  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  ANTERIOR.  APELO  DO  AUTOR  PROVIDO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  DO  RÉU  E  DO  REEXAME
NECESSÁRIO.  "Atestando  o  perito  a  incapacidade   permanente  e,  se
aquilatadas  as  condições  pessoais  do  trabalhador,   ficar  demonstrada  a
dificuldade para reinserção no mercado de  trabalho a ponto de comprometer
sua  subsistência,  a  aposentadoria  por  invalidez  deve  ser  concedida,
atendendo-se também aos fins sociais da  legislação de regência, pontuada do
laudo judicial."   (Apelação Cível n. 2006.036564-3, de Curitibartos, rel.  Des.
Sônia  Maria  Schmitz,  DJ  31-102006)  (TJ-SC  -  AC:  20110750549  SC
2011.075054-9  (Acórdão),  Relator:  Cesar  Abreu,  Data  de  Julgamento:
03/09/2012, Terceira Câmara de Direito Público Julgado). grifou-se

Portanto, considerando a consistente documentação trazida aos autos, bem como,
o  resultado da  perícia  médica  judicial,  conclui-se  que  não  se  encontram presentes  os  requisitos  para  a
improcedência  do  pedido  referente  à  conversão  do  benefício  de  auxilio-doença  em  aposentadoria  por
invalidez.

A par do exposto, o Ministério Público da Paraíba, por sua Procuradoria de
Justiça Cível, opina pelo provimento da apelação cível, para que seja reformada a sentença, apenas
no  sentido  de  que  seja  deferido  o  pedido  de  conversão  do  auxilio-doença  em aposentadoria  por



invalidez.
É o parecer.

João Pessoa, 28 de novembro de 2016.
Ana Câltdida Espínola

Promotora de Justiça Convocada”

Logo, de se observar que, se fossem levadas em consideração apenas as
anotações do perito, o segundo apelante não sofreria de um mal incapacitante, em definitivo,
para  toda  e  qualquer  atividade,  sendo  a  sua  capacidade  laboral  reduzida,  embora
permanente. 

Por outro lado, o recorrente já se encontra com 51 (cinquenta e um) anos de
idade e não tem formação de nível superior (apenas até a 4ª série do ensino fundamental).Logo,
dificilmente,  diante  do  quadro  fático  ora  apresentado,  das  circunstâncias  intelectuais,
econômicas e socioculturais que permeiam o caso, conseguiria a recorrente se reinserir no
mercado de trabalho a esta altura da vida. 

Ademais,  não  está  o  magistrado  adstrito  apenas  ao  laudo  pericial
quando da análise do benefício ora pretendido, devendo avaliar as demais questões que
envolvem o segurado. Sendo assim, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida
que se impõe.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença.

Por fim, com relação ao termo inicial do benefício, segundo a jurisprudência
mais abalizada, deve ser ele computado desde a data do cancelamento do benefício, ocasião em
que era evidenciada a incapacidade laboral do apelante.

Nesse diapasão:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ  CANCELADO  POR  PARTE  DA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA.
RESTABELECIMENTO  DO  BENEFÍCIO.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
CANCELAMENTO.
1.  Conforme  a  nossa  jurisprudência,  em  havendo  o  benefício  sido  cancelado
indevidamente,  inclusive  sem  a  presença  de  cópia  de  processo  administrativo  o  qual
demonstre efetivamente  a observância das necessárias  garantias  do contraditório e  da
ampla defesa, tal como consta à fl. 17 dos autos, o termo inicial deverá ser da data do
cancelamento e não da apresentação do laudo pericial em juízo.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 768.369/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
17/11/2009, DJe 07/12/2009).

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo  do  INSS  e  DOU
PROVIMENTO AO APELO do autor para reformar a sentença “a quo”, e, via de consequência,
conceder a aposentadoria por invalidez ao apelante, desde a data da cessação do auxílio-doença.
Juros de mora e correção monetária nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que
lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09. 

É como voto.



Presidiu  a  sessão  a Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.
Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque.

Presente ao julgamento a Exma. Srª. Drª. Ana Cândida Espínola, Promotora
de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0003563-37.2009.815.0731 — 2ª Vara de Cabedelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e pelo autor,  José Edson Clemente da Silva, contra a sentença de fls. 182/186,
proferida  pelo  juízo  da  2ª  Vara  de  Cabedelo,  nos  autos  da  Ação  de  Concessão  de  Benefício
Previdenciário, movida pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro, que julgou procedente,
em parte,  o  pedido,  para  condenar  o  promovido  a  restabelecer  ao  demandante  o  benefício  de
auxílio-doença  sob  o  nº  535.944.524-2,  no  período  desde  a  cessação  (31/08/2009)  até  a  sua
reabilitação,  na  mesma,  ou  em outra  atividade  profissional  que  lhe  garanta  a  sua  subsistência,
consoante o disposto nos arts. 60 e 62 da Lei nº 8.213/91.

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de  todas  as  prestações
vencidas, desde o vencimento de cada uma, acrescidas de juros de mora de 1% a contar da citação e
honorários  advocatícios  pelo  promovido,  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  das
prestações vencidas, até a data da publicação da sentença.

Em suas razões de fls. 190/194, o INSS, primeiro apelante, afirma que o
apelado  não  preencheu  os  requisitos  legais  para  obtenção  do  benefício  de  auxílio-doença.
Alternativamente, acaso entenda-se pela incapacidade do autor, que se conceda o auxílio-acidente, à
vista do laudo pericial apontar incapacidade parcial com limitação.

Por sua vez, o autor interpôs recurso apelatório de fls. 204/208v., pleiteando
a concessão da aposentadoria por invalidez.

Apenas o INSS apresentou contrarrazões (fls. 211/213).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento do recurso apelatório interposto pelo autor, para que seja convertido o auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez (fls. 221/223v.). 

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de maio de 2017. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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