
Nome do escritório  

com OAB/AL 

 

Endereço: 
Fone: 
e-mail: 

1 

Produzida por: João J. Onuki 

Instagram: @jjonuki 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE ___________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO DA PARTE AUTORA, brasileiro/a, estado 

civil, profissão, portador/a da Carteira de Identidade n° 0000 SSP/AL e CPF nº 

000.000.000/00, residente na(o) endereço completo com CEP do Autor/Autora, por seu(sua) 

advogado(a) devidamente constituído(a), procuração anexa e abaixo subscrito(a), com 

endereço profissional na(o) endereço completo com CEP do Advogado(a), Fone 000, e-mail: 

aaaaa@aaaa.com, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos Arts. 59 e 62 da lei 

8.213/1991, apresentar: 

 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO PARA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 

Em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Autarquia Federal, sediada 

na(o) endereço completo com CEP da Autarquia-Ré, na pessoa de seu representante legal, 

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:  

Dos Fatos 

A parte Autora exercia o labor de profissão, quando ficou acometida de grave 

moléstia, razão pela qual um médico a diagnosticou como as seguintes patologias: 

 CID 10 XXX – nome da doença; 

 CID 10 XXX - nome da doença; 

 CID 10 XXX  - nome da doença. 

Por exercer o ofício de profissão e por isso durante sua jornada de trabalho 

descrever situação de incompatibilidade da patologia e do labor, fica patente a 

incompatibilidade das funções exercidas em sua profissão e seu quadro clínico. O qual, 

provavelmente, há de piorar a sintomatologia da doença em caso de continuidade no exercício 

de seu labor. 

Em razão dessa incapacidade laborativa, requereu administrativamente a 

concessão do benefício de Auxílio-Doença (NB: XXX.XXX.XXX-X). Todavia esse restou 

indeferido, em _____/______/_______, sob a justificativa de “informação que consta na 

notificação de indeferimento”. 

Com a negativa do citado benefício resta à parte Autora recorre ao Poder 

Judiciário para a devidamente tutela do direito pleiteado. 
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 Do Direito 

DA QUALIDADE DE SEGURADO 

Para a comprovação da qualidade de segurado, a parte Autora apresenta os 

seguintes documentos: 

 CNIS; 

 CTPS; 

 GPS pagas. 

Conforme se verifica, além de cumprida a carência, o último vínculo da parte 

Autora foi em _____/______/_______, o que comprova a qualidade de segurado na data do 

requerimento adm. Portanto, tinha qualidade de segurado na época requerimento 

administrativo. 

Vejamos o que dispõe o artigo 15 da Lei 8.213/91: 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:  

[...] 

 II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela 

Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração.  

[...] 

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) 

meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da 

qualidade de segurado. 

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) 

meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa 

situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social..  

Portanto, cumprida a carência, mantém a parte Autora sua qualidade de 

segurado por até 36 meses após a cessação de seu vínculo.  

DO AUXÍLIO DOENÇA 

A pretensão que fundamenta a presente ação judicial vem amparada no art. 59 

da Lei n.º 8.213/91, que dispõe: 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigida nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual; por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Conforme atestados médicos em anexo, a parte Autora encontra-se 

impossibilitado de exercer suas funções laborais em decorrências das patologias que a 

acometem. 

O diagnóstico feito pelos peritos médicos do INSS foi realizado de forma 

superficial e, inobstante o conhecimento destes profissionais, não é crível que uma mera 
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análise superficial da pessoa periciada dê elementos suficientes para fins de deferimento ou 

indeferimento do benefício postulado. 

O diagnóstico médico da Parte Autora impede que essa exerça sua atividade 

laboral, sob pena de agravamento das moléstias, uma vez que para se curar necessita de 

tratamento médico adequado, fazendo jus ao benefício de auxílio-doença. 

Neste norte: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL E 

PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA 

DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO E 

REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.  

1. O benefício previdenciário do auxílio-doença alcança tão-somente aqueles 

segurados que estão em situação de incapacidade laboral, contanto que 

atenda aos requisitos estampados no art. 59 da Lei nº 8.213/91, quais sejam: 

qualidade de segurado, carência de 12 contribuições mensais e incapacidade 

provisória. 2. Relativamente à qualidade de segurado e à carência, observa-

se que a autarquia-ré não apresentou, em sede de contestação, qualquer 

impugnação a respeito, motivo pelo qual desnecessária se mostra a análise 

dos aludidos requisitos. 3. (...). 4. (...). 5. Honorários advocatícios mantidos 

no percentual de 10% sobre o valor da condenação, por se encontrar em 

conformidade com os termos do art. 20, parág. 4º, do CPC, observada a 

aplicação da Súmula nº 111 do STJ. 8. Apelação e Remessa oficial 

parcialmente providas, apenas para fixar a data de início do benefício. 

(TRF da 5ª Região, Quarta Turma, A APELREEX 

00011615420144059999, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, 

julgado em 06/05/2014) 

Destarte, o indeferimento do benefício previdenciário não encontra suporte na 

legislação pátria, uma vez que a Parte Autora preenche todos os requisitos necessários para a 

concessão do benefício de auxílio-doença, tendo em vista que continua sem condições de 

exercer seu labor. 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, de forma definitiva, se 

encontrar incapacitado para todas as atividades desenvolvidas pelo mesmo.   

“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.” 

Portanto, observada as patologias que lhe acomete, deve então perceber o melhor 

benefício a que faz jus, “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o 

segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.” (JR/CRPS – Enunciado nº 

5). 

DO ACRÉSCIMO DE 25% (Vinte e cinco por cento) 

O acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício da 

aposentadoria por invalidez está previsto no artigo 45 da Lei n.º 8.213/91: 
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Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar 

da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento). Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: a) 

será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; c) 

cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da 

pensão. 

Portanto, o diagnóstico médico da parte Autora demonstra que está necessita de 

auxílio de outra pessoa para os atos da vida diária, fazendo jus à implementação do adicional 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a aposentadoria por invalidez. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. ACRÉSCIMO 

DE 25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. 1. Cuida a 

hipótese de pagamento de adicional de 25% sobre proventos de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45, da Lei 8.213/91, sob a 

alegação de que o autor, portador do vírus HIV, necessita de assistência 

permanente de outra pessoa. 2. Comprovado pela declaração médica (fls. 25) 

que o autor, portador do vírus HIV (CID B24), encontrando-se no estágio 

GIV (fase em que se instalam as doenças oportunistas, que se desenvolvem 

em decorrência de uma alteração imunitária do hospedeiro, geralmente de 

origem infecciosa, assumindo, necessariamente, um caráter de maior 

gravidade ou agressividade), manifestando, assim, problemas graves que dão 

ensejo à necessidade de assistência permanente de outra pessoa, associando-

se a tais moléstias a carência humana e social, decorrentes do abandono por 

preconceito e discriminação, deve ser mantida a decisão singular que 

condenou a Autarquia Ré a pagar o adicional de 25% sobre o valor da 

aposentadoria por invalidez.. 3. (...) . 4. Apelação do INSS improvida e 

Remessa Oficial parcialmente provida, apenas para adequar a verba 

honorária aos termos da Súmula 111 do STJ. 

(TRF-5 - AC: 373291 PE 0016457-58.2003.4.05.8300, Relator: 

Desembargador Federal Manoel Erhardt, Segunda Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 03/12/2008 - Página: 223 - 

Nº: 235 - Ano: 2008) (grifos próprios) 

Por fim, independente de pedido expresso, o acréscimo de 25% deve ser 

concedido quando a parte Autora desde o termo inicial. Pois, desde que preencheu os 

requisitos exigidos para a aposentadoria por invalidez e já necessitava de assistência 

permanente de outra pessoa. 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

Inicialmente é necessário destacar que objetivo primordial da Previdência 

Social consiste em garantir a subsistência do trabalhador que tenha perdido temporária ou 

definitivamente sua capacidade de trabalho. 

A reabilitação profissional é um direito do segurado incapacitado, e sem 

prospecção de recuperação, para desempenhar sua atividade habitual, ainda que parcialmente. 

Propiciando-lhe a oportunidade de desempenhar atividade que lhe garanta a subsistência. 

Conforme previsão no artigo 62 da Lei nº 8.213/91: 

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 sua atividade habitual ou 

de outra atividade. (Redação dada pela Medida Provisória nº 767, de 2017) 
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Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que 

o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. (Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 

2017) (grifos próprios) 

Há jurisprudência farta e já pacificada no sentido de que não cessará o auxílio-

doença até que o beneficiário seja dado como habilitado para o desempenho de outra 

atividade que lhe garanta a subsistência. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, de 

acordo com a decisão proferida em sede de Recurso Especial, representativo 

de controvérsia (STJ - Recurso Especial - 1369165 - SP- Órgão Julgador: 

Primeira Seção, DJe: 07/03/2014 - Edição nº. 1471 - Páginas: 90/91 - Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves). - A correção monetária e os juros de mora 

incidem nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, 

em obediência ao Provimento COGE nº 64/2005. - A parte autora 

manifestou-se afirmando que, o benefício deferido por conta da tutela 

antecipada foi implantado em agosto de 2016, com primeiro pagamento em 

setembro do mesmo ano. Entretanto, em janeiro de 2017 o INSS cessou o 

pagamento. Pugna seja a Autarquia compelida a implantar novamente o 

benefício, sob pena de descumprimento da ordem judicial. - Não obstante o 

teor do art. 60, §§ 11 e 12 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela 

Medida Provisória 767, de 2017 (reedição da MP nº 739/2016), tenho que 

não se pode cessar o recebimento do auxílio-doença antes da realização de 

exame pelo INSS que conclua pela cessação da incapacidade, cabendo à 

Autarquia, se for o caso, proceder à reabilitação do segurado, nos termos 

do art. 101, da Lei nº 8.213/91. Assim, determino que o INSS restabeleça o 

benefício, sob pena de desobediência. Apelação parcialmente provida. 

Mantida a tutela antecipada. 

AC 00014019220174039999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA 

MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:20/03/2017 (grifo nosso) 

Recente julgado da Turma Recursal em Alagoas: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. LAUDO 

PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO À 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 62 DA 

LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. 

RECURSO PROVIDO. 
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de 

concessão de auxílio-doença, sem fixação de DCB. Em sede de embargos de 

declaração, o juízo a quo sanou a omissão apontada para determinar, no 

caso, a incidência do §9º da Medida Provisória 739/2016, determinando a 

cessação no benefício no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Pretensão 

recursal escorada na alegação de que a incapacidade da parte autora é 

permanente, como ressaltado pelo expert, incidindo, portanto, o prescrito no 

art. 62 da Lei nº 8.213/91. 

2. O direito à percepção de auxílio-doença pressupõe que o segurado da 

Previdência Social permaneça incapacitado para a sua atividade habitual por 
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mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a teor do que dispõe o artigo 59 da 

Lei Federal n.° 8.213/91, assim como o direito à aposentadoria por invalidez 

está sujeito à comprovação da incapacidade laborativa para qualquer 

atividade remunerada, nos termos do artigo 42 da Lei n.° 8.213 de 1991. 

Ademais, deve-se demonstrar a qualidade de segurado na data do início da 

incapacidade além do preenchimento do período de carência que, via de 

regra, é de 12 (doze) meses de contribuição, salvo nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de 

alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, 

de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou 

outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 

tratamento particularizado, os quais independem de carência (arts. 25, I, e 

26, II, da Lei n 8.213/91). 

3. In casu, a discussão cinge-se tão somente à incidência, ou não, do art. 62 

da Lei nº 8.213/91. 

4. No caso em exame, com o fito de avaliar o estado físico da parte autora, 

foi determinada a realização de prova pericial médica (anexo 18) que, após 

detalhado exame clínico e análise dos documentos trazidos aos autos, 

concluiu no sentido de que a parte autora encontra-se incapaz de modo 

permanente para o exercício da atividade habitual declarada, como 

asseverado: “I - Capacidade para a função habitual: O periciado está 

incapacitado para o trabalho habitual de forma permanente. II - Capacidade 

para o trabalho, apontando eventuais restrições ao exercício de outras 

atividades: O periciado está capacitado para outras atividades laborais que 

não exijam esforço físico, caminhadas, nem contato com água. III - 

Capacidade para a vida independente: O periciado está capacitado para as 

atividades da vida independente.”. 

5. “O laudo pericial goza de presunção de veracidade, de maneira que, não 

se apresentando qualquer elemento de prova objetivo e convincente que 

afaste tal presunção, deve ser utilizado para se apurar o grau de 

incapacidade do segurado” (AC 547.756, TRF-5, 4ª Turma, unânime, 

relator Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, DJE de 11/10/2012). 

6. Em sede de embargos de declaração (anexo 28), a parte autora alegou 

omissão do juízo sentenciante no que tange ao pedido que versava sobre a 

prorrogação do benefício de auxílio-doença até a efetiva reabilitação. O juízo 

a quo determinou o saneamento da omissão apontada pela parte autora nos 

seguintes termos (anexo29): “4. Assim, visando sanar a omissão acima 

apontada, verifico que o pleito do embargante não deve prosperar, uma vez 

que o laudo pericial não especifica nem estima uma possível data para a 

cessação do benefício, ficando evidente a incidência do conteúdo do §9º, do 

art. 60 da Lei 8.213/91, introduzido pela Medida Provisória 739/2016 (“§ 9º 

Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º, o benefício cessará 

após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de 

reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, 

na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62)”. Assim, a 

alternativa jurídica para o presente caso, eis que o título judicial não fixou 

data de cessão de benefício, deve ser, portanto, a incidência da norma legal 

em epígrafe, não sendo possível vincular a concessão do benefício até a 

reabilitação efetiva do embargante.”. 

7. Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, in casu, não há 

ocorrência do disposto no §9º da MP 736. Isto, pois, a previsão mencionada 

apenas incide nos casos que é possível a fixação de prazo estimada para a 

duração do estado de incapacidade, isto é, quando a incapacidade é 
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temporária. No caso em espeque, como ressaltado pelo douto perito, a 

incapacidade da parte autora é permanente. Portanto, incide o prescrito no 

art. 62 da Lei nº 8.213/91, devendo o segurado em gozo do benefício ser 

submetido a processo de reabilitação profissional, ressalvado que, durante tal 

período, continuará recebendo o benefício. 

8. Ante o exposto, neste ponto, merece reparos a sentença recorrida. 

9. Recurso inominado provido, tão somente para determinar que a parte 

autora seja encaminhada para reabilitação profissional, mantendo-se o 

pagamento do benefício de auxílio-doença até que seja considerado 

reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, 

nos moldes do art. 62 da Lei nº 8.213/91. 

10. Sem custas e honorários, por não haver recorrente vencido.  (Processo nº 

0522255-71.2016.4.05.8013, Relator SÉRGIO DE ABREU BRITO, Turma 

Recursal Federal de Alagoas) 
 

Desta forma, há previsão legal na Lei Federal 8.213/1991, independente de 

aplicação da MP739/2016 e MP767/2017, para quando o laudo judicial deixa de fixar a Data 

de Cessação do Benefício – DCB em razão da impossibilidade de fazer prospecção de 

recuperação da patologia. 

Destarte, cogente é o encaminhamento da parte Autora para a reabilitação 

profissional e devida a manutenção do benefício de auxílio doença até que a parte Autora 

seja dada como habilitada para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Benefícios Previdenciários. Correção Monetária. STJ 148: 

Os débitos relativos a benefícios previdenciários, vencidos e cobrados em 

juízo após a vigência da Lei n. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal. 

 

Do Pedido 

Pelo exposto, no aguardo da devida tutela, requer: 

1. A concessão da assistência gratuita nos termos da Lei 1.060/50, por não possuir a 

parte autora condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio 

sustento e de sua família; 

2. A citação do INSS, no endereço indicado no preâmbulo, nos termos da Lei 

10.259/2001, bem como sua intimação para que até a audiência de instrução e 

julgamento, junte aos autos do procedimento administrativo sob NB: 

XXX.XXX.XXX-X, especialmente cópia do laudo pericial realizado pelo INSS, 

conforme determina o art. 11 da Lei Federal nº 10.259/2001; 

3. A procedência da ação com o reconhecimento da incapacidade, condenando o INSS 

a concessão do benefício de Auxílio-Doença, NB: XXX.XXX.XXX-X, bem como o 

pagamento das parcelas atrasadas, atualizado monetariamente, a partir da data do 

indeferimento, XX/XX/XXXX; 

4. Sendo constatada a incapacidade parcial sem prospecção para prazo de recuperação, 

que impossibilita a parte Autora ao exercício de sua atividade habitual, requer que V. 
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Exª. determine a manutenção do benefício vindicado até ulterior conclusão exitosa de 

processo de reabilitação profissional para o desempenho de atividade que lhe garanta a 

subsistência;  

5. Alternativamente, caso fique constatada a incapacidade permanente requer a 

conversão para Aposentadoria por Invalidez, e, se constatado ainda a necessidade da 

assistência de outra pessoa para os atos da vida diária, requer o acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento), nos temos do art. 45 da Lei 8.213/91, bem como pagamento 

das parcelas retroativas com o devido acréscimo; 

6. A condenação do INSS na verba de sucumbência, conforme preceitua o Art. 85 do 

CPC em caso de recurso em 2º grau, nos termos do Art. 55, da Lei 9.099/95. 

Das provas: 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, em 

especial a pericial, pelo que desde já requer. Ademais caso seja necessário a fim de se 

comprovar a situação de desemprego involuntário, requer audiência e a produção de 

prova testemunhal. 

Do valor da causa: 

Dá-se a causa o valor de R$ X.XXX,XX (Valor por extreso), conforme planilha 

de cálculo, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente na data da sentença. 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

Cidade/Estado, 18 de maio de 2017  
 

______________________________ 

Nome Adbogado(a) 

Número da OAB/UF 

 

 

Documentos anexos: 

 Procuração e Contrato; 

 Comprovante da suspensão do beneficio; 

 Comprovante de qualidade de segurado; 

 Cópia dos documentos pessoais;  

 Antecedentes médicos e exames. 


