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EMENTA: CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO  DE AUXÍLIO-DOENÇA  E  CONVERSÃO  EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  INCAPACIDADE
LABORAL.  IMPROCEDÊNCIA DO  PEDIDO.  APELAÇÃO DA AUTORA.
CONCESSÃO  ADMINISTRATIVA  DE  AUXÍLIO-DOENÇA.  CESSAÇÃO
DO  BENEFÍCIO  EM  RAZÃO  DE  PERÍCIA  REALIZADA  PELO
INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA.  PERÍCIA  MÉDICA  OFICIAL
ATESTANDO  QUE  A  INCAPACIDADE,  DECORRENTE  DA  DOENÇA
PROFISSIONAL,  É  PARCIAL  E  TEMPORÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
PATOLOGIA  QUE  INCAPACITE  A  SEGURADA  PARA  O  TRABALHO.
RETORNO  DA  AUTORA  PARA  AS  SUAS  ATIVIDADES,  APÓS  A
CESSAÇÃO  DO  AUXÍLIO-DOENÇA,  NA  MESMA  EMPRESA.  FATOS
NÃO  REFUTADOS  PELA  APELANTE.  BENEFÍCIO  PAGO  ATÉ  A
REABILITAÇÃO.   INCAPACIDADE  LABORAL  NÃO  COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
exercício  de  outra  atividade,  percebendo  o  benefício  até  que  seja  dado  como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, ser aposentado por invalidez.

3.  É devido o auxílio-acidente ao trabalhador  que sofreu redução da capacidade
laborativa,  atestada  em  laudo  pericial,  sendo-lhe  exigido  maior  esforço  para
desempenhar a atividade antes desenvolvida.

4.  Considerando a  existência  de perícia  oficial  atestando que  a  incapacidade  da
Segurada, decorrente da doença profissional, é parcial e temporária, e que, após a
cessação do auxílio-doença, houve o retorno às suas atividades na mesma Empresa,
não  há  que  se  falar  em direito  ao  recebimento  de  restabelecimento  do  auxílio-
doença ou de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0005133-74.2015.815.0011,  em que figuram como partes  Ana Lúcia da Silva
Bruno 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 negar-lhe provimento.

VOTO.

Ana Lúcia da Silva Bruno interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais da Comarca de Campina Grande, f. 103/106,
nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por ela intentada em
desfavor  do  INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  que  julgou
improcedentes os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença, retroativo à data
de sua cessação, de concessão de aposentadoria por invalidez e de condenação da
Autarquia  Previdenciária  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  bem
como o pedido alternativo de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que
não restou demonstrada a incapacidade parcial ou total e temporária ou parcial e
permanente, autorizadoras da concessão dos benefícios pleiteados, e por entender
que não restou configurado ato ilícito ensejar do dever de indenizar, condenando-a
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  sucumbenciais
fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade por
ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 109/128, a Apelante alegou a existência de limitação em
sua capacidade laborativa, fato, no seu dizer, devidamente comprovado por meio de
laudo pericial e do acervo probatório.

Defendeu que o Juízo não poderia desconsiderar o laudo pericial constante
nos autos  da Reclamação Trabalhista n.º 0130253-94.2015.513.0024,  por meio da
qual  obteve  uma  indenização  por  doença  ocupacional,  ao  argumento  de  que,
havendo  divergência  entre  laudos  periciais  relativos  à  capacidade  laborativa  do
segurado, deve ser considerado aquele que for mais benéfico ao trabalhador, em
razão de sua hipossuficiência.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada e
julgado procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença,  retroativo à
data da sua cessação, e a conversão em aposentadoria por invalidez, ou, na hipótese
de entendimento diverso, a concessão de auxílio-acidente.

Contrarrazoando, f. 160/162, o Apelado defendeu que o quadro clínico da
Apelante não a incapacita para o pleno exercício de seu trabalho habitual, conforme
constatado na Perícia Médica realizada durante a instrução processual, motivo pelo
qual requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.



Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

No caso dos autos, a Apelante objetiva o restabelecimento de auxílio-doença
e a sua conversão em aposentadoria por invalidez,  em razão da enfermidade que
alega ter adquirido em decorrência da atividade que exercia, ou, subsidiariamente, a
concessão de auxílio-acidente.

O art. 59, da Lei nº 8.231/19911, disciplina que o auxílio-doença será devido
ao  segurado  que,  havendo  cumprido,  quando  for  o  caso,  o  período  de  carência
exigido nesta Lei,  ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para
sua atividade habitual,  deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional
para o exercício de outra atividade, percebendo o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, ser aposentado por invalidez, como determina
o art. 62, do mesmo Diploma Legal2.

Por sua vez, dispõe o art. 86, da Lei nº 8.231/19913, que o auxílio-acidente
será  concedido  como indenização ao  segurado quando,  após  a  consolidação das
lesões  decorrentes  de  acidente  de  qualquer  natureza,  resultarem  sequelas  que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Apelante comprovou o vínculo empregatício que mantinha com a AEC
Centro de Contatos S/A no momento do acidente que ensejou o seu requerimento de
auxílio-doença,  consoante demonstrado por sua Carteira  de Trabalho,  f.  26,  e  na
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, f. 36.

Durante a instrução processual, foi submetida a Perícia Médica, cujo Laudo,
f. 80/83, consignou que a Apelante apresenta “bursite do ombro esquerdo e cisto
sinovial com espessamento do nervo mediano esquerdo, de grau leve”,  e que ela
“necessitou  de  afastamento  temporário  do  trabalho,  no  momento  ainda  com
limitação funcional de grau leve, deverá ser submetida à reabilitação funcional antes
de retornar ao trabalho”.

O Médico Perito afirmou, ainda, em resposta aos quesitos formulados pela
própria  Apelante,  inexistirem  lesões  ou  sequelas  permanentes,  tratando-se  de
patologias tratáveis e com ampla possibilidade de reabilitação.

1 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o
período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2 Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade
habitual,  deverá  submeter-se  a  processo  de  reabilitação  profissional  para  o  exercício  de  outra
atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por
invalidez.

3 Lei nº. 8.231/91, Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.



Ademais, intimadas as Partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial, o
INSS  peticionou,  f.  91/92,  informando  que  a  Apelante  esteve  incapacitada
temporariamente para o trabalho,  período durante o qual  ficou recebendo auxílio
doença, após o qual a incapacidade temporária cessou, encontrando-se, atualmente,
reabilitada e trabalhando na mesma Empresa, fatos não impugnados pela Apelante
em suas razões recursais.

É  certo  que  a  Apelante  possuía  direito  ao  auxílio-doença,  que  lhe  foi
concedido administrativamente pela  Autarquia Recorrida,  f.  53,  tendo recebido o
benefício no período compreendido entre 17 de novembro de 2014 a 12 de fevereiro
de 2015, quando, após a realização de exame pericial perante a Junta Médica do
INSS, f. 38, foi indeferido o seu pleito de prorrogação.

Considerando que, no caso, o resultado da Perícia indicou que a Apelante, à
época, estava acometida de incapacidade parcial e temporária, e constando dos autos
a informação de que, após a cessação do benefício, foi reabilitada, encontrando-se no
desempenho de suas atividades na mesma Empresa, não há que se falar em direito ao
recebimento do auxílio-doença, tampouco de aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente, como acertadamente decidiu o Juízo.

Posto isto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva  e  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,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


