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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008165-67.2014.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante LEMEPREV 
- FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE 
LEME, é apelado DÉBORA SOARES PENTEADO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
BANDEIRA LINS (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

LEONEL COSTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0008165-67.2014.8.26.0318

Apelante: LEMEPREV - FUNDO ESPECIAL DE PREV. SOCIAL DOS 
SERV. PÚBL. DO MUN. DE LEME 
Apelado: Débora Soares Penteado
Comarca: Leme

PROCESSO FÍSICO – AÇÃO ORDINÁRIA 

APELAÇÃO      0008165-67.2014.8.26.0318

APELANTE: LEMEPREV

APELADO: DEBORA SOARES PENTEADO

Juiz de 1º Grau: Fábio Evangelista de Moura

VOTO 29103

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO  AÇÃO 

ORDINÁRIA - PROFESSORA  MUNICÍPIO DE LEME 

- Pretensão de permanência no gozo de auxílio-doença e, se 

for o caso, a conversão de seu benefício em aposentadoria 

por invalidez, em razão de acometimento por distúrbios 

psicológicos.

Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré 

LEMEPREV a restabelecer o benefício de auxílio-doença a 

partir de 02/06/2014. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE  Município de Leme que é 

parte legítima para configurar no polo passivo da ação  

Lei Complementar Municipal nº 622/2011 que atribui à 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional a 

realização do pagamento do auxílio-doença a seus 

servidores  Lei Complementar Municipal nº 623/2011 que 

não prevê o auxílio dentre as competências do Regime 

Próprio de Previdência Social. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0008165-67.2014.8.26.0318 -Voto nº 3

Competência pelo pagamento do auxílio-doença que é da 

própria Municipalidade  Ausência de legitimidade, nos 

termos do artigo 485, IV, §3º, do CPC.

Primazia pelo julgamento do mérito  Inteligência do artigo 

488, do CPC - Desde que possível, o juiz resolverá o mérito 

sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 

485.

MÉRITO - Autora que obteve por diversas vezes o 

deferimento do benefício desde o ano de 2011  Auxílio 

indeferido administrativamente em 12/03/2014 o benefício 

foi indeferido administrativamente, após a realização de 

perícia que concluiu que a autora apresentava “episódio 

atual depressivo leve, não incapacitante”  Auxílio 

concedido por antecipação de tutela em 09 de outubro de 

2014  Gozo ininterrupto desde novembro de 2012 que 

contraria artigos 2º a 6º, da Lei Complementar Municipal 

nº 622/2011). 

Laudo médico pericial que concluiu pela incapacidade da 

autora, ressaltando que “não foi constatada a exaustão de 

recursos terapêuticos ao caso” - Exame Complementar que 

atesta a autora não estar em acompanhamento psicológico, 

ter vontade de retornar ao trabalho e exibir funções mentais 

preservadas - Laudo pericial que não se mostra firme a 

amparar o pleito da autora.

Elementos constantes dos autos que demonstram 

capacidade para o exercício de suas funções de professora - 

Fotos extraídas de redes sociais que comprovam intensa 

vida social da autora, o que contradiz o estado grave de 

depressão alegado - Ainda que exista em algum grau o 

quadro depressivo constatado pericialmente, o uso de 

medicação controlada e acompanhamento psicológico 
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devem ser buscados pela autora para que possa de melhor 

maneira voltar ao exercício de suas funções. 

Recurso voluntário e reexame necessário providos, para 

julgar a ação improcedente. 

Vistos.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Débora Soares Penteado, 

professora, em face da LEMEPREV  Fundo Especial de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Leme, objetivando permanecer no gozo de 

auxílio-doença e, se for o caso, a conversão de seu benefício em aposentadoria 

por invalidez, em razão de acometimento por distúrbios psicológicos. 

A r. sentença de fls. 219/222 julgou procedente o pedido, para condenar 

a ré a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor da autora, a partir de 

02/06/2014, que se entenderá prelo prazo mínimo de 01 ano, a contar da 

elaboração do laudo pericial (26/07/2016). 

Sem custas ou despesas, relegou a fixação dos honorários advocatícios 

para a fase de liquidação do julgado. 

Apela a autora a fls. 226/233. Preliminarmente denuncia à lide o 

Município de Leme, em razão da responsabilidade do órgão patronal pelo 

pagamento do auxílio-doença. Alega que a autora realizou exames médicos 

periciais por força do convênio firmado com o Município para tanto, possuindo 

legitimidade para constar no polo passivo da ação de conhecimento. Quanto ao 

mérito, sustenta que a função da perícia médica oficial é a avaliação da 

incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios. Ressalta que a 

autora está em gozo de auxílio-doença desde novembro de 2012 de forma 

ininterrupta e que o laudo aponta que a servidora não esgotou os recursos 

terapêuticos. Afirma que a servidora não se esforça e não busca tratamentos 

que sejam mais eficazes para seu caso. Insiste que as perícias realizadas em 

07/03/2014 e em 12/03/2014 constataram que a autora encontrava-se apta 

para o trabalho. Realça que, mesmo ciente do indeferimento, a servidora optou 

por faltar ao trabalho, o que acarreta nos descontos dos dias. Argumenta que a 
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autora não apresentou recurso administrativo, deixando transcorrer o prazo e 

não comparecendo ao serviço. Aduz que a servidora encontra-se afastada por 

força de liminar por período muito superior ao sugerido, onerando gravemente 

os cofres públicos, não tendo passado por qualquer avaliação ao longo de todo 

este período. Postula o acolhimento da preliminar. Subsidiariamente, requer a 

improcedência do recurso quanto ao mérito. 

É o relatório do necessário.

Voto. 

Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, pois se trata 

de sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de 

Justiça:

Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada 

quando o valor da condenação ou do direito controvertido for 

inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica às sentenças 

ilíquidas (Súmula 490 do STJ), bem como àquelas proferidas 

antes da Lei 10.352/01.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de 

Leme, professora, objetivando a permanência no gozo de auxílio-doença e, se 

for o caso, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. 

De rigor a improcedência da ação. 

O Fundo Especial de Previdência dos Servidores Públicos Estatuários do 

Município de Leme foi criado pela Lei Complementar nº 555/2009, pelas 

seguintes disposições preliminares:

Art. 1° Fica criado o Fundo Especial de Previdência dos 

Servidores Públicos Estatutários do Município de Leme, 

vinculado a Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 2° O Fundo Especial de que trata esta Lei tem como 

finalidade ser o produto das e receitas oriundas das 

contribuições previdenciárias a serem recolhidas pelos entes 
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patrocinadores e por seus respectivos servidores públicos 

estatutários ativos, inativos e pensionistas. 

Parágrafo único. Consideram-se entes patrocinadores, a 

Prefeitura Municipal, suas Autarquias e Fundações, e a Câmara 

de Vereadores do Município de Leme.

Art. 3° As receitas de que trata o artigo anterior serão 

vinculadas, estritamente, ao pagamento dos benefícios 

previdenciários a serem criados por lei específica. 

No que tange ao auxílio-doença, a Lei Complementar Municipal nº 

622/2011, que confere a obrigação de pagamento de auxílios de natureza 

assistencial proveniente da relação de trabalho da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município de Leme, determina o seguinte:

Artigo 1° - Caberá a Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do Município de Leme realizar o pagamento dos 

seguintes auxílios de natureza assistencial proveniente da 

relação de trabalho, à seus servidores: 

I - auxílio-doença; 

II  salário-maternidade; 

III  salário-família; 

IV - auxílio-reclusão. 

Parágrafo único. O pagamento de que trata o caput deste artigo 

será realizado diretamente pelos entes da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Leme. 

Por sua vez, a Lei Complementar nº 623/2011, que reestruturou o 

Regime Próprio de Previdência Social do Município de Leme e deu outras 

providências, não prevê dentre as competências o pagamento de auxílio doença. 

Veja-se:
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Art. 107. São benefícios do Regime Próprio de Previdência Social 

- RPPS de que trata esta Lei: 

I - quanto ao segurado: 

a) aposentadoria por invalidez; 

b) aposentadoria compulsória; 

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 

d) aposentadoria voluntária por idade; 

e) aposentadoria especial do professor; 

II - quanto ao dependente:

a) pensão por morte;

Assim, resta evidente que a competência pelo pagamento do auxílio-

doença é da própria Municipalidade, motivo pelo qual verifica-se a ausência de 

legitimidade, nos termos do artigo 485, IV, §3º, do CPC. 

Com efeito, considerando-se a primazia pelo julgamento do mérito 

trazido pelo CPC/15, de rigor a aplicação do artigo 488, do CPC, que determina: 

“Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 

art. 485.”. 

De rigor o julgamento do mérito. 

No caso dos autos, a autora obteve por diversas vezes o deferimento do 

benefício desde o ano de 2011, após sucessivos requerimentos administrativos. 

Em 12/03/2014 o benefício foi indeferido administrativamente, após a 

realização de perícia pela LEMEPREV, que concluiu que a autora apresentava 

“episódio atual depressivo leve, não incapacitante”.
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Vale destacar que a autora não apresentou recurso administrativo, tendo 

insurgido-se contra a decisão diretamente pela via judicial, onde obteve o 

benefício por antecipação de tutela em 09 de outubro de 2014 (decisão de fls. 

33/34).

Sendo assim, a autora está em gozo ininterrupto de licença saúde desde 

novembro de 2012, o que contraria previsão expressa da legislação municipal 

(LCM nº 622/2011):

Artigo 2° - O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar 

incapacitado para a atividade de seu cargo por motivo de 

doença e consistirá em renda mensal correspondente a última 

remuneração do servidor no cargo em provimento efetivo. 

Artigo 3° - O auxílio-doença será concedido, a pedido ou de 

ofício, com base em exame médico-pericial a cargo da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município a quem caberá a definição do prazo de afastamento. 

Artigo 4° - Findo o prazo do afastamento, o servidor será 

submetido a novo exame médico pericial, que concluirá pela 

volta ao trabalho, pela prorrogação do auxílio-doença, pela 

readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 

Parágrafo único. A conclusão pela necessidade de aposentadoria 

por invalidez por parte da perícia da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município, não afastará a 

necessidade da atuação da perícia médica do LEMEPREV cuja 

concordância sobre a invalidez constituir-se-á como condição 

para a concessão do benefício.

(...)

Artigo 6° - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível 

de readaptação para exercício do seu cargo, ou em outro de 

atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposentado por 

invalidez, respeitado o limite temporal de 02 (dois) anos. 

§ 1º - Na hipótese de acúmulo de cargos, o servidor será 
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afastado em relação à atividade para a qual estiver 

incapacitado, devendo a perícia médica ser conhecedora de 

todas as atividades e cargos que o servidor estiver exercendo. 

§ 2º - Na hipótese do servidor exercer a mesma atividade nos 

cargos acumulados, deverá ser afastado de todos, com base em 

laudo médico pericial a cargo da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional do Município.

Com efeito, os elementos constantes dos autos amparam, à bem da 

verdade, a improcedência do pedido. 

Embora o laudo médico judicial de fls. 188/191, juntado aos autos de 

26/09/2016, tenha concluído pela incapacidade laborativa à atividade docente, 

destaca-se que “não foi constatada a exaustão de recursos terapêuticos ao 

caso”. 

Ademais, do “Exame Complementar  Avaliação Psicológica” (fls. 

192/195) consta, ainda, que a servidora: “relata que atualmente não está em 

acompanhamento psicológico porque o plano de saúde não cobra, mas vai tentar 

o serviço público e que está em acompanhamento psiquiátrico em uso de 

Sertralina e Equilid, (está amamentando). Relata ainda que, quando retornou ao 

trabalho após os afastamentos, se 'sentiu mal', teve tonturas e ânsia de vômito. 

Afirma gostar de seu trabalho, e querer voltar mas o psiquiatra que a 

acompanha diz que não deve voltar agora, e que deve ter calma porque vai 

voltar a trabalhar. Durante a entrevista, a pericianda exibiu suas funções 

mentais preservadas, sem evidência de alterações de senso  perceptivas ou 

ideativas.”

Com efeito, de referido exame restou concluído:

“Por ocasião da presenta avaliação e sob o ponto de vista 

estritamente psicológico, a pericianda demonstrou capacidade 

de expressão e discernimento, Se mostrou orientada, 

cooperativa, sem presença de alterações senso-perceptivas. 

Não se notou eventual instrumentalização de sua vontade por 
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terceiros.

Não foram observadas contradições, revelando capacidade de 

fornecer testemunho confiável.”.  

 

Assim, o laudo pericial não se mostra firme a amparar o pleito da autora. 

E, em contramão ao pedido, outros elementos constantes dos autos 

demonstram a capacidade da autora para o exercício de suas funções de 

professora. 

Nesse sentido, destacam-se as fotos extraídas de redes sociais, trazidas 

pela LEMEPREV em sede de contestação, de fls. 68/79, que demonstram intensa 

vida social da autora - eventos diversos, incluindo bares, bebidas alcoólicas, 

festas, festas noturnas, amigos, piscina, aniversários, etc.  que contradiz o 

estado grave de depressão alegado. 

Ressalta-se que ainda que exista em algum grau o quadro depressivo 

constatado pericialmente, o uso de medicação controlada e acompanhamento 

psicológico devem ser buscados pela autora para que possa de melhor maneira 

voltar ao exercício de suas funções. 

Por todo o exposto, de rigor a improcedência da ação, cassando-se a 

tutela antecipada deferida, restando observado que há muito os Tribunais 

Superiores firmaram o entendimento de ausência de boa-fé quando do 

recebimento de verbas em condições semelhantes. 

  

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação e ao reexame 

necessário, para julgar a ação improcedente no mérito, com supedâneo no 

artigo 488 do CPC/15, revogando-se a tutela antecipada. 

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 

2.000,00, observado os parâmetros do artigo 85, do CPC, e o trabalho 

dispendido nesta instância, observada a gratuidade da justiça. 
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Leonel Costa

   Relator


		2018-04-12T10:57:13+0000
	Not specified




