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SENTENÇA 

 

Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, proposta por ANA CRISTINA 

DO NASCIMENTO PAIM, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na qual 

pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, desde a data da alta irregular, ou, 

alternativamente, em caso de constatação de incapacidade total e definitiva, a concessão de 

aposentadoria por invalidez.A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls. 09/40). 

 

À fl. 42 a autora requereu emenda à inicial e postulou a remessa dos autos ao Juizado Especial 

Federal de Santos/SP, em virtude do valor da causa.Nos termos da decisão de fl. 42/verso, o pleito 

foi acolhido, o que deu margem ao encaminhamento dos autos ao JEF.À fl. 55 foi determinada a 

realização de perícia médica.Laudo médico pericial acostado aos autos às fls. 70/72 e 

complementado à fl. 167. 

 

A autora impugnou (fls. 79/80) o laudo pericial, apresentando documentos às fls. 80/verso usque 

83.Pareceres e prontuários médicos acostados às fls. 94 e 94/verso, 104/verso, 111 e 116/166. 

Manifestação do INSS acerca do laudo médico (fl. 177 e verso).  

 

Citado, o INSS ofertou contestação (fls. 184/187), na qual aduziu que a autora não havia 

comprovado fazer jus ao benefício que pleiteia. Às fls. 197/201, foi juntado aos autos laudo médico 

pericial realizado nos autos da ação penal n. 2007.61.04.002262-2, que tramita na 6ª Vara desta 



Subseção, para dar suporte ao exame de insanidade mental formulado naquele feito. Às fls. 

214/215, o Juizado Especial Federal de Santos/SP determinou o retorno dos autos a este Juízo por 

entender ser incompetente em razão do valor da causa, conforme parecer contábil de fls. 

212/213.Intimadas acerca da redistribuição dos autos a esta 3ª Vara Federal, as partes não se 

manifestaram. 

 

É o relatório.  

 

Fundamento e decido. 

 

Trata-se de ação em que a autora pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-

doença, ao argumento de que se encontra incapacitada para o trabalho.  

 

Cumpre tecer algumas considerações sobre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, dado 

que ambos os benefícios possuem a mesma ratio essendi normativa e, sobretudo, jurisprudencial. A 

Lei n. 8.213/91 dispõe sobre a aposentadoria por invalidez nos artigos 42 a 47, estabelecendo que 

para o deferimento da prestação exige-se: i) a constatação de incapacidade permanente para o 

desempenho de atividade laboral capaz de garantir a subsistência do segurado; ii) impossibilidade 

de reabilitação e; iii) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições. Não se exige carência 

para a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, ou quando o segurado é acometido por 

alguma das doenças elencadas no artigo 151, ou ainda, para os segurados especiais, desde que 

comprovado o exercício de atividade rural ou urbana no período anterior ao requerimento do 

benefício, pelo número de meses equivalente ao da carência, como previsto no art. 39, inc. I, do 

diploma legal citado. Ao dispor sobre o auxíliodoença, a lei mencionada, em seus artigos 59 a 63, 

estabelece que os requisitos para a sua concessão são a incapacidade laboral por mais de 15 dias e a 

carência de 12 contribuições. A dispensa da carência é admitida somente em três hipóteses, ou seja, 

nos casos de acidente de trabalho; quando o segurado é acometido por alguma das doenças 

elencadas no artigo 151 e também para os segurados especiais indicados no art. 11, VII, da Lei n. 

8.213/91. Para estes últimos é necessário que comprovem o exercício de atividade rural no período 

anterior ao requerimento, mesmo que de forma descontínua, pelo número de meses equivalente ao 

da carência do benefício. 

 



Os dois benefícios (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença) pressupõem a incapacidade 

laboral. A distinção entre eles reside apenas na intensidade do risco social acometido ao segurado e, 

por consequência, na extensão do tempo pelo qual o benefício poderá ser mantido.A aposentadoria 

por invalidez é o benefício cabível na hipótese em que o segurado fica definitivamente impedido de 

desenvolver qualquer atividade laboral capaz de lhe prover a subsistência. O auxílio-doença, por 

seu turno, é concedido ao segurado temporariamente incapacitado de exercer suas atividades 

profissionais habituais. Os dois benefícios previdenciários exigem a manutenção da qualidade de 

segurado da Previdência Social, bem como a incapacidade para o trabalho, o primeiro, definitiva; o 

segundo, temporária. 

 

No caso dos autos, a autora, haja vista os documentos juntados, mantinha a qualidade de 

segurado e havia cumprido a carência exigida, posto que esteve em gozo de auxílio-doença (NB 

502.125.718-4).No que tange à incapacidade para o trabalho, inicialmente foi determinada a 

realização de exame pericial para constatação da doença alegada, qual seja, transtorno bipolar 

afetivo (fl. 03).O laudo técnico de fls. 70/72 apresentou à seguinte conclusão:A Autora veio muito 

bem compensada ao exame pericial, de maneira que não temos como determinar atualmente pelo 

Exame Mental se trata-se ou não de caso de depressão bipolar: temos os atestados, porém não há 

Incapacidade atualmente. (sic e grifos no original).Ainda que a parte autora tenha se irresignado 

diante de tal conclusão do perito judicial, e apresentado pareceres e laudos médicos em sentido 

contrário, foi acatado, como prova emprestada, laudo médico pericial realizado nos autos da ação 

penal n. 2007.61.04.002262-2, que tramita na 6ª Vara desta Subseção. Muito embora o referido 

laudo não tenha como escopo a avaliação de incapacidade laboral, a conclusão a que chegou a perita 

naqueles autos é deveras semelhante àquela decorrente do exame realizado no âmbito do JEF (fls. 

197/201).  

 

Confira-se: A pericianda apresenta, com base no seu histórico e no exame do estado mental, traços 

de transtorno da personalidade nãoespecificado, pela CID10 F60.9. 

 

Os transtornos da personalidade são distúrbios graves da constituição do caráter e das tendências 

comportamentais do individuo, não diretamente imputáveis a uma doença, lesão ou outra afecção 

cerebral ou a um outro transtorno psiquiátrico. Estes distúrbios compreendem habitualmente 

vários elementos da personalidade, acompanham-se em geral de angústia pessoal e desorganização 



social; aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência e persistem de modo 

duradouro na idade adulta. 

 

Conforme descrito no primeiro parágrafo desta conclusão a periciada apresenta traços desse 

transtorno, ou seja não se manifesta na periciada o transtorno de forma completa. A ré tem como 

características: necessidade de ser o centro das atenções, teatralidade, variações do humor, 

tentativa de suicídio e episódios de auto-flagelação com mordeduras nas mãos.Mantém 

relacionamento conflituoso com a genitora. Foi capaz de estabelecer relacionamento afetivo 

duradouro e de acatar as exigências que um envolvimentro afetivo exige. Seu companheiro em 

depoimento diz que a mesma no dia da ação penal pela qual é acusada aparentava normalidade, o 

que seria impossível em portadores de transtorno bipolar quando a doença está em atividade. Diz 

ainda que a mesma sempre fora capaz de trabalhar e que executava suas funções de maneira muito 

organizada na empresa onde se conheceram o que também seria improvável caso fosse portadora 

de transtorno psiquiátrico grave e crônico, pois as doenças mentais severas e que se arrastam ao 

longo dos anos privam o indivíduo de sua inteligência, capacidade de organização, atenção, 

memória, dentre outros. Esse portanto não é o caso da examinada. (sic). 

 

Destarte, não comprovado, por laudo técnico pericial, que a autora encontra-se incapacitada para o 

trabalho, não é viável o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Por estes fundamentos, julgo 

IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. 

 

Concedo o benefício da justiça gratuita. Anote-se. 

Deixo de condenar a parte autora nos ônus da sucumbência, consoante orientação do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal (RE nº 313.348/RS, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence). 

Sem custas, em face da gratuidade de justiça. 

Transitada em julgado esta sentença, adotem-se as providências necessárias ao arquivamento dos 

autos.P.R.I. 

 

Santos, 07 de outubro de 2011. 

 

FÁBIO IVENS DE PAULI 

Juiz Federal Substituto 

 


