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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa a abordagem da atuação dos peritos médicos judiciais e a 

conseguinte elaboração de pareceres como prova cabal em ações de benefício por 

incapacidade propostas pelos segurados do Regime Geral da Previdência Social. O 

interesse pelo tema nesta estudado surgira a partir do contato direto com decisões 

judiciais afetas à área previdenciária provenientes dos estudos em prática forense 

proporcionada por estágio profissional de advocacia, de onde advém os 

problemas/hipóteses abordados. Introdutoriamente, apresentar-se-ão as principais 

benesses, assim como seus requisitos e peculiaridades. Será revista, da mesma 

forma, a perícia imposta pela própria autarquia, a qual, a partir de sua metodologia 

parcial, impulsiona os trabalhadores requisitantes à tutela jurisdicional, 

inevitavelmente. Nesse momento, adentrando de fato o objetivo do estudo nesta 

exposto, propõe-se a análise do ofício dos peritos médicos judiciais e sua intrínseca 

relação com o desfecho dos processos na seara previdenciária. 

 

Palavras-Chave: INSS. Previdência Social. Trabalhador. Benefício. Incapacidade. 

Perito. Prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper looks at the use of judiciary medical experts and the acceptance of their 

technical statements as definitive proof in disability claims made by those insured by 

the Regime Geral da Previdência Social. The interest in this topic arose as a result of 

having direct contact with judicial decisions in the social security field taken from 

studies in practical forensics while completing a professional law internship, from which 

the discussed problems/hypotheses were taken. As an introduction, this paper will 

present the main benefits as well as their requirements and peculiarities. In the same 

manner this paper will investigate the analyses imposed by the governing authority 

which, through the use of its partial methodology, pushes the workers who requested 

benefits into judicial protection. Finally, going into the main objective of this paper, it 

has been proposed an analysis of the occupation of judiciary medical expert and its 

intrinsic relationship with the verdicts of social security cases. 

 

Keywords: INSS. Social Security. Workers. Benefits. Disability. Experts. Proof. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objeto de pesquisa tema afeto à comunhão entre as 

searas previdenciária e trabalhista: a concessão de benefícios previdenciários aos 

filiados do Instituto Nacional da Seguridade Social. Porém, tornemos a área de estudo 

um tanto mais restrita, abordando apenas as benesses providas diante de 

incapacidade laborativa dos requerentes. Desde a análise procedimental 

administrativa utilizada pela autarquia federal até, de fato, as vias judiciais.  

Território este superlotado, vide tratar-se o INSS, não por acaso, do maior réu 

do país, frente ao péssimo serviço prestado pelo mesmo, tornando-se prática comum 

e reiterada não só a cessação equivocada de milhares de benefícios como também a 

crescente negativa de requerimentos internos de obreiros em busca não de esmola, 

mas de direitos. Como derradeiro recurso, ao não mais vislumbrarem alternativa 

diante das lesões/moléstias físicas e psíquicas/psiquiátricas que os assolam das mais 

diversas formas, buscam de maneira desesperada, cada vez mais, a tutela 

jurisdicional a fim de obter/restabelecer os almejados benefícios por incapacidade. 

Entretanto, iludem-se os segurados ao imaginarem a via judicial como a 

resolução definitiva do limbo previdenciário em que se encontram ao esbarrarem 

reiteradamente em atuações pífias dos “imparciais” peritos médicos judiciais. Ditos 

experts que possuem função decisiva nesta classe de lide, na qual atuam como 

verdadeiros definidores de destinos, usurpando competência dos magistrados às 

claras, os quais se omitem e acatam os mais esdrúxulos pareceres. Panorama 

deveras preocupante devidamente destrinchado por meio desta, guiado pela análise 

documental legislativa constitucional e infraconstitucional, doutrinária, leitura de 

artigos e jurisprudência, conjugadas com análise de decisões judiciais e 

entrevista/comentários cedidos pela Dra. Mônica Maria C. L. Cravo (Juíza Substituta 

da 1ª Vara Federal de Macaé/RJ). 

Segue o propósito de identificar/reconhecer e discutir a forma de atuação dos 

peritos médicos judiciais em conjunto com a relação intrínseca entres estes e os 

magistrados solicitantes inseridos nos trâmites processuais e a reverberação de suas 

respectivas atuações nas posteriores sentenças. 

Hodiernamente, perante o papel decisivo das conclusões apresentadas pela 

perícia médica judicial em processos pleiteando a concessão/restabelecimento de 
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benefícios por incapacidade, cabe a reflexão quanto às circunstâncias que 

desencadearam e mantém a estrutura decisória previdenciária. 

Nesse diapasão, deveria o magistrado assumir maior relevância decisória ao 

deparar-se com laudos e conclusões omissos e/ou de baixa qualidade? Ou manter-se 

inerte em todos os casos e, consequentemente, acatar a análise dos experts da área 

médica? E quanto aos critérios adotados pelos mesmos: uma maior objetividade 

concomitante a regramentos cada vez mais específicos trariam avanço significativo? 

Entretanto, a adoção de técnicas exclusivamente objetivas, por conta da lide direta 

com vidas humanas, evidentemente, mostra-se deveras perigosa, pelas 

peculiaridades de cada caso. 

Assim, estas e outras nuances de grande importância ao presente estudo, 

serão devidamente debatidas no decorrer deste, conexas às outras que certamente 

surgirão, em consonância com os problemas alhures expostos. 
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1. DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL/LEGISLATIVA 

 

 Como as principais fontes formais do Direito Previdenciário, temos: 

 

 Constituição Federal de 1988 (Art. 193 a 204); 

 Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei nº 8.212/91); 

 Lei Orgânica de Benefícios Previdenciários (Lei nº 8.213/91); 

 Lei Complementar (Lei n. 108/2001); 

 Lei Complementar (Lei n. 109/2001); 

 Decreto - Regulamento da Previdência Social (Lei n. 3048/99). 

  

 Adentrando o tema, a Constituição Federal tem por fundamentos a promoção 

do bem-estar de todos sem qualquer forma de discriminação, além disso, garante o 

estabelecimento da dignidade humana, em seu art. 1º, III. No mesmo sentido, seu 

artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido através 

de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação.  

Genericamente, obtém-se o seguinte diante do exposto no artigo 194, quanto 

à seguridade social e seus precípuos objetivos: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. ” 

Logo abaixo, nos incisos do precitado Art. 94 são apresentados os Princípios 

do Direito Previdenciário sob a égide constitucional. Estes possuem caráter dúplice, 

isto é, exercem função fundamentadora e subsidiária. Merecem destaque: 

 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_8.212/91
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dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

 

Da mesma forma, o Art. 195 vem dispor acerca do financiamento da seguridade 

social e, em seu §5º traz a necessidade de contrapartida. Deve haver fonte de custeio 

prevista para qualquer criação, alteração (majoração ou extensão – diminuição não 

presente por conta do previsto pelo inciso IV do Art. 194) de benefícios. 

Ademais, o artigo 201 da Carta Magna estabelece que os planos de previdência 

social, nos termos de Lei, atenderão a cobertura dos eventos de doença, incluídos os 

resultantes de auxílio-doença por incapacidade para o trabalho. 

 Nossa Carta Magna em seu artigo 201, inciso I, dispõe: 

 

Artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: 
I - Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada. [...] 

 

 E mostra-se garantido ainda o reajuste de benefícios, como demonstrado pelo 

§4 do artigo alhures: “§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em 

lei. ” No que tange o aspecto financeiro das contribuições, capacidade contributiva 

e isonomia (teoricamente) caminham juntos, como diz o Art. 145, §1º da CR/88:  

 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

 

 Entretanto, por ora, atemo-nos à parte inicial do inciso supracitado (Art. 201, I). 

Este se refere aos casos de maior relevância ao estudo aqui proposto. Em 

concomitância, encontram-se previstos na Lei 8213/1990, em seu artigo 18, as 

benesses-alvo (grifadas) propostas como meio, com o intuito de adentrarmos, de fato, 

ao objeto tema: 
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Artigo 18.  O Regime Geral de Previdência Social compreende as 
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos 
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de serviço; 
c) aposentadoria por tempo  de contribuição; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-acidente; 

 

 Por fins práticos e didáticos, dar-se-á início a seguir a breves noções dos 

alhures grifados benefícios por incapacidade. E após, terá lugar a discussão sobre o 

tema em si, ao ser esmiuçado o Código de Processo Civil no que diz respeito à prova 

pericial. 

 

 

2. DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE 

 

 2.1 Aposentadoria por invalidez (Art. 42 a 47 Lei nº 8.213/91) 

  

Apresenta a peculiaridade de não poder ser diretamente requerida pelo 

segurado. A princípio, deve o mesmo protocolar requerimento de auxílio-doença frente 

à autarquia previdenciária, por apresentar esta os mesmos requisitos daquela. Caso 

o perito médico do INSS entenda haver, no caso específico, incapacidade total e 

absoluta para o labor, sem a possibilidade de reabilitação profissional, será indicado 

(ou deveria ser, nos casos concretos) o benefício da aposentadoria por invalidez. 

Como assevera Lazzari: “A aposentadoria por invalidez pode ter como causa acidente 

ou doença não relacionada ao trabalho, quando será considerada como previdenciária 

(espécie B 32). Quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, 

será considerada como invalidez acidentária (B 92). ” (LAZZARI. 2015, p. 344) 

 Ou seja, mostra-se indicado para trabalhadores que apresentem incapacidade 

laborativa permanente. Via de regra, apesar da nomenclatura “aposentadoria”, o 

segurado é submetido à revisão da benesse a cada dois anos, mediante reavaliação 

de sua condição, pois “é possível que o segurado, hoje inválido, venha a recuperar 
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alguma capacidade laborativa em futuro próximo. Daí a reversibilidade deste 

benefício, o que justifica a manutenção das perícias periódicas e tratamento 

obrigatório mesmo após a aposentação. ” (IBRAHIM. 2015, p. 592).  

 As perícias revisórias anteriormente citadas podem ser realizadas a qualquer 

tempo a cargo da autarquia, mas geralmente ocorrem a cada 2 anos. Ao trabalhador 

é permitido negar-se a ser submetido a intervenções cirúrgicas e transfusões de 

sangue, além de tratamentos que tragam risco de vida (Art. 15, CC). Tentativas de 

reabilitação (propostas e pagas pela Previdência) seguem o mesmo procedimento. 

 Proletários que se filiarem ao RGPS já portando a doença que poderia vir a 

proporcionar a fruição do benefício não tem direito ao mesmo, com o fim de evitar 

fraudes, exceto caso a incapacidade seja gerada via agravamento da moléstia. A 

renda mensal equivale a 100% do salário de benefício. 

 Por fim, faz jus a adicional de 25% no valor de sua benesse o segurado que 

comprovar a necessidade de assistência contínua de terceiros, de acordo com o 

disposto no Art. 45 da Lei nº 8.213/91. 

 

 2.2 Auxílio-doença (Art. 59 a 63 Lei 8.213/91) 

 

 Ao contrário da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença traz em seu cerne 

a temporariedade da incapacidade. Admitindo o perito tratar-se de incapacidade 

passageira gerada por enfermidade ou acidente, faz jus o beneficiário ao auxílio-

doença previdenciário. “Naturalmente, a incapacidade deve ser avaliada de acordo 

com a atividade desempenhada pelo segurado, pois uma hérnia de disco, para um 

segurado que desempenhe suas atividades em escritório, sentado, não tem a mesma 

relevância quando comparado com um estivador. ” (IBRAHIM. 2015, p. 641). Esta 

benesse pode ser prorrogada via requerimento nos 15 derradeiros dias sob sua égide, 

caso o trabalhador entenda ainda encontrar-se incapaz para retornar às suas funções 

profissionais. Haverá perícia revisional.  

 Caso seja o benefício cessado ou o requerimento de prorrogação indeferido, o 

filiado poderá empregar recurso interno administrativo à Junta de Recursos do INSS. 

Recurso este que deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da 

cessação ou indeferimento. 
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 Alguns requisitos mostram-se necessários, como o cumprimento de carência 

de 12 meses de contribuição, comprovação da qualidade de segurado e estar o 

trabalhador afastado do labor por mais de 15 dias, caso o mesmo seja empregado de 

empresa (nos 15 primeiros dias de afastamento a responsabilidade pela remuneração 

ainda é do empregador). Além, obviamente, a comprovada incapacidade profissional.  

 Assim como na aposentadoria por invalidez, a moléstia não pode ser anterior à 

filiação ao RGPS, neste caso, só será devido o benefício em caso de agravamento ou 

progressão da doença, o que traz percalços, como assevera Lazzari: “Situação que 

costuma gerar demandas judiciais, já que muitas vezes o INSS não reconhece a 

situação do segurado portador de doença não incapacitante quando de sua filiação, 

agravada após algum tempo de atividade laboral (ex. hipertensão arterial). ” 

(LAZZARI. 2015, p. 320). 

 Entendimento espelhado pela Súmula 53 da TNU: “Não há direito a auxílio-

doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é 

preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”.

 Ocorre ainda a seguinte peculiaridade:  

 

Importa também reconhecer que a incapacidade para o trabalho não 
é derivada somente de doenças típicas, aferíveis por médico-perito. A 
previdência social ainda reluta em admitir a existência de 
incapacidades de outra ordem, de natureza moral ou social, quando 
não há inaptidão funcional, fisiológica do segurado, mas de outra 
ordem. (IBRAHIM. 2015, p. 642). 

 

 Ainda, não se pode olvidar o fato de a carência ser dispensada ao se tratar de 

acidente de qualquer natureza, inclusive de trabalho. Outro fator relevante é trazido 

por João Batista Lazzari: 

 

Apenas o auxílio-doença acidentário acarreta ao empregado a 
garantia de emprego prevista no art. 118 da Lei 8.213/1991 (doze 
meses após a cessação desse benefício, independentemente de 
percepção de auxílio-acidente) e a manutenção da obrigatoriedade do 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
durante o período de afastamento. (LAZZARI. 2015, p. 320). 

  

 No que toca aos valores recebidos pelo obreiro à título de auxílio-doença, deve 

ser respeitada a seguinte regra: não ultrapassar os últimos 12 salários de contribuição, 

em sua média aritmética, além do que a benesse deve equiparar-se ao montante de 
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91% do salário de benefício frente à renda mensal, na forma dos Arts. 29, §10 e 61 

da Lei nº 8.213/91, respectivamente. 

 Ademais, com intuito complementar e a fim de dirimir potenciais divergências, 

entra em vigência no ano 1999 o Decreto nº 3.048, que estabelece: 

 

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para 
o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou 
auxílio acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela 
que implique redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exercia. 

 

 A lógica aplicada ao tratamento do segurado ou possível reabilitação 

profissional segue a mesma do supra esmiuçado benefício de aposentadoria por 

invalidez. 

 

 2.3 Auxílio-acidente (Art. 86 Lei 8.213/91) 

 

 De caráter indenizatório, é aplicado em casos de sequela permanente por conta 

de acidente de trabalho. Sequela esta que deve reduzir a capacidade (qualitativa ou 

quantitativa) do segurado para o labor, sem caracterizar invalidez. Pois perceba, 

apenas a redução da capacidade enseja o provimento da benesse (prejuízo 

presumido). Outrossim, o filiado pode continuar exercendo suas funções trabalhistas. 

Equiparam-se a acidentes de trabalho as doenças profissionais (ou do trabalho). 

Como já era de se esperar, a comprovação desta diminuição é feita por meio de 

perícia médica.  

 Portanto, segundo Lazzari, são os requisitos para a percepção da benesse: (a) 

qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e (d) o nexo causal 

entre o acidente a redução da capacidade. (LAZZARI. 2015. p. 358) 

 Traz consigo esta modalidade de benefício algumas peculiaridades. Os 

contribuintes individual e facultativo não têm direito ao mesmo. Apenas empregado 

urbano/rural, doméstico (a partir de 2015), trabalhador avulso e segurado especial. A 

diferenciação entre estas categorias não se mostra relevante à presente pesquisa.  

 Deve o trabalhador possuir, à época do acidente, qualidade de segurado e ser 

filiado em uma das classes precitadas. Curioso o que atesta Fábio Zambitte: 
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Ainda que o segurado, no futuro, venha a exercer atividade 
remunerada e que não haja reflexo negativo de sua sequela, o auxílio 
- acidente continuará sendo pago. Somente será interrompido no caso 
de novo afastamento em razão do mesmo acidente ou na 
aposentadoria.  (IBRAHIM. 2015, p. 667) 

 

 Porquanto, a benesse é mantida, mesmo em caso de mudança de atividade 

profissional ou desemprego, entendimento refletido pelo STJ, visto o mesmo já ter 

decidido que a "concessão do referido benefício previdenciário não está condicionada 

à reversibilidade da incapacidade, sendo irrelevante para tal fim" (AgRg no REsp. 

799.749-SP, Reiª M inª Laurita Vaz, julgado e m 21/3/2006).  Quanto a valores, 

corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do 

segurado e não possui carência. Será devido a partir da citação do INSS na hipótese 

de concessão prévia de auxílio-doença ou inexistência de requerimento administrativo 

e encerrado em caso de óbito ou aposentadoria do segurado. 

 Dito isso e findando o início introdutório, adentremo-nos o desenvolvimento 

factual do tema. 

 

 

3. A SEGURIDADE SOCIAL 

 

 A partir da existência dos mais variados percalços pelo quais o cidadão pode 

vir a enfrentar em sua vida adulta – lê-se trabalhista – fez-se necessário o surgimento 

de políticas públicas relacionadas ao amparo deste cidadão reconhecidamente 

incapacitado, seja total/parcialmente ou permanente/temporariamente, a realizar suas 

atividades profissionais. Ora, diante de episódios como o de doença grave e de longo 

tratamento como poderia o trabalhador prover sua própria subsistência e de sua 

família? 

 Em tempos longínquos, surgira a proteção a terceiros de cunho familiar. Esta 

fora evoluindo e se distanciando do caráter afetivo, dando lugar ao auxílio externo de 

terceiros por meio, geralmente, da caridade e seu viés religioso. Seguem a linha do 

tempo os chamados grupos de mútuo, formando sociedades mutualistas, sem 

intervenção estatal. Então surgem os seguros coletivos com ação fiscalizatória do 

Estado, assumindo papel de maior relevância.  
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 E, finalmente, segundo Fábio Zambitte Ibrahim: “Com o tempo, nota-se a 

assunção, por parte do Estado, de alguma parcela de responsabilidade pela 

assistência dos desprovi dos de renda até, finalmente, a criação de um sistema estatal 

securitário, coletivo e compulsório.”. (IBRAHIM. 2015, p. 2). Tal intervenção fora 

especialmente propiciada pela sociedade industrial recém-desenvolvida, com a 

intenção de trazer maior isonomia ao mercado de trabalho, mas não apenas, e 

também no que diz respeito à saúde e às pessoas menos abastadas. 

 Na realidade brasileira, a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

reconhecida por seu viés social latente, trouxe a solidificação dos direitos 

supramencionados. Cita-se o Art. 6º em conjunto com o Art. 194, ambos da Magna 

Carta. O primeiro demonstra os direitos sociais enquanto o último aborda 

especificamente a seguridade social, destinada a garantir os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social, sempre com a chancela e supervisão do Princípio 

da dignidade humana, que vem permear toda a CR/88.  

 Como corrobora Zambitte: “Foi objetivo do constituinte originário criar um 

sistema protetivo, até então inexistente em nosso país [...] O Estado, pelo novo 

conceito, seria responsável pela criação de uma rede de proteção, capaz de atender 

aos anseios e necessidades de todos na área social. ” (IBRAHIM. 2015. p. 5). Rede 

este pautada em princípios específicos, não por acaso todos presentes na 

Constituição da República, como: 

 

 Solidariedade (Art. 3º, I,); 

 Universalidade de cobertura e atendimento (Art. 194, p.ú, I); 

 Uniformidade e equivalência das proteções entre as populações urbana e rural 

(Art. 194, p.ú., II); 

 Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços (Art. 194, 

p.ú, III); 

 Irredutibilidade do valor dos benefícios (Art. 194, p.ú, IV); 

 Equidade na forma de participação no custeio (Art. 194, p.ú, V); 

 Diversidade da base de financiamento (Art. 194, p.ú, VI); 

 Caráter democrático e descentralizado da administração (Art. 194, p.ú, VII); 

 Preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço (Art. 195, §5º); 
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 No que tange a criação e o desenvolvimento da CRFB/88, corrobora Lazzari: 

 

Nesse ponto, é de frisar que a Assembleia Nacional Constituinte, ao 
dispor sobre a matéria em 1988, assegurou direitos até então não 
previstos, por exemplo, a equiparação dos direitos sociais dos 
trabalhadores rurais com os dos trabalhadores urbanos, nivelando-os 
pelos últimos; a ampliação do período de licença-maternidade para 
120 dias, com consequente acréscimo de despesas no pagamento 
dos salários-maternidade, e a adoção do regime jurídico único para os 
servidores públicos da Administração Direta, autarquias e fundações 
públicas das esferas federal, estadual e municipal. (LAZZARI. 2015, p. 
35). 

  

 A seguridade conta ainda com outros fatores relevantes, como a ação dos 

particulares, dignos de nota diante da justa definição que segue, baseada nos 

princípios da seletividade e contributividade: 

 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva 
formada pelo Estado e por particulares, com contribuições de todos, 
incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de 
estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores 
em geral e seus dependentes, providenciando a manutenção de um 
padrão mínimo de vida digna. (IBRAHIM. 2015, p. 5). 
 

 3.1 A Previdência Social 

 

 Surge com o objetivo de amparar seus beneficiários contra riscos sociais, 

apresentando características de coletividade, compulsoriedade e filiação obrigatória, 

além da supracitada contributividade. Riscos sociais estes que, na verdade, não 

exprimem da melhor maneira a seara protetiva. “Necessidades sociais” é o termo que 

mais se amolda à ideia de cobertura pelo sistema protetivo, com o intuito de prover 

algum rendimento ao beneficiário que não se encontre em condições de provê-lo por 

si.  

 A Previdência, atualmente, é administrada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (autarquia federal, com sede e foro no DF), que tem por finalidade promover o 

reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios (inclusos as benesses por 

incapacidade - alvo deste estudo) administrados pela Previdência Social, 

assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social, 

cabendo-lhe, segundo Lazzari: 
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- Conceder e manter os benefícios e serviços previdenciários e o 
benefício de prestação continuada (BPC/LOAS); 
- Emitir certidões relativas a tempo de contribuição perante o Regime 
Geral de Previdência Social; 
- Gerir os recursos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social; 
e calcular o montante das contribuições incidentes sobre a 
remuneração e demais rendimentos dos trabalhadores, devidas por 
estes, pelos empregadores domésticos e pelas empresas com vistas 
à concessão ou revisão de benefício requerido. (LAZZARI. 2015, p. 
69). 

  

 Entretanto, apesar de notória fundamentação social, o mesmo autor alhures 

vem demonstrar o caminho tortuoso percorrido pelo Instituto, acompanhado pelas 

modificações implementadas à legislação da Seguridade nos anos pós promulgação 

da CR/88, em sua maioria contra os trabalhadores: 

 

Houve, no período posterior à Constituição de 1988, significativo 
aumento do montante anual de valores despendidos com a 
Seguridade Social, seja pelo número de benefícios previdenciários e 
assistenciais concedidos, seja pela diminuição da relação entre 
número de contribuintes e número de beneficiários, em função do 
“envelhecimento médio” da população e diante das previsões atuariais 
de que, num futuro próximo, a tendência seria de insolvência do 
sistema pelo esgotamento da capacidade contributiva da sociedade. 
(LAZZARI. 2015, p. 36). 

 

Soma-se ao desfavorável panorama, frente às alterações das políticas sociais, 

e como principais causas, o endividamento do país diante de credores internacionais, 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

A atuação do INSS será abordada com afinco no decorrer desta. Inclusive, 

atualmente, seguindo a supracitada realidade de 30 anos atrás, ocorre o movimento 

“velado” de redução de direitos dos que requerem a proteção social Estatal, no que 

diz respeito aos benefícios por incapacidade. Diante das constantes 

tentativas/alterações da Lei 8.213/91, assim como o surgimento da denominada 

Reforma da Previdência, conclui-se de maneira cristalina pela descaracterização do 

objetivo principal da Seguridade Social (vide sua própria nomenclatura), perante o 

evidente aumento na dificuldade de obtenção de qualquer benefício junto ao INSS nos 

últimos anos. Frisa-se: tratam-se de direitos, não esmolas. 
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4. DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE (ADMINISTRATIVA) 

  

 Faz-se necessária a distinção entre doença e incapacidade, haja visto este 

último conceito estar inerentemente contíguo à impossibilidade de prosseguir com as 

funções exercidas à título trabalhista. Os próprios peritos médicos judiciais fazem 

absoluta questão em reiterar tal diferenciação antes de apresentarem suas 

conclusões frente ao caso do periciado em pauta. Doença não implica 

necessariamente em incapacidade! Ou seja, muitas moléstias não impedem o obreiro 

de realizar suas atividades costumeiras como profissional ativo. Não por acaso, são 

denominadas as benesses-alvo deste estudo como “benefícios por incapacidade”. 

 Findada a distinção alhures, vejamos como ocorre o procedimento para fruição 

do benefício pretendido. Bem, após protocolado o requerimento do mesmo, é 

agendado local, data e horário para atendimento pericial do segurado, geralmente na 

própria agência da autarquia presente na localidade (ou mais próxima da residência 

do requerente). Os documentos necessários consistem em documento de 

identificação, algum que comprove a qualidade de segurado e os 

atestados/exames/laudos médicos relacionados à comprovação da incapacidade. 

 O médico perito responsável deve se atentar às partes obrigatórias do laudo a 

ser oferecido, quais são o relatório de exame e a conclusão da perícia. Não se pode 

olvidar o fato de que “não há hierarquia entre as provas no atual CPC, podendo o juiz 

decidir livremente, com base no princípio do livre convencimento motivado, cabendo 

ao julgador, mesmo em esfera administrativa, fundamentar sua decisão (Art. 93, IX, 

CR/88). ” (IBRAHIM. 2015, p. 517) Tratando-se de processo administrativo, resta o 

mesmo caracterizado como não-contencioso, a princípio, pois consiste em mero 

requerimento, além do fato de ainda não haver pretensão resistida. 

 Em caso de conclusão favorável ao segurado, de acordo com a IN nº 77 de 

2015, mais precisamente no §1º do Art. 304: 

 

Art. 304, § 1º: Na análise médico-pericial deverá ser fixada a data do 
início da doença – DID e a data do início da incapacidade – DII, 
devendo a decisão ser fundamentada a partir de dados clínicos 
objetivos, exames complementares, comprovante de internação 
hospitalar, atestados de tratamento ambulatorial, entre outros 
elementos, conforme o caso, sendo que os critérios utilizados para 
fixação dessas datas deverão ficar consignados no relatório de 
conclusão do exame. 
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Porém, a saber, a qualidade desta perícia, na esmagadora maioria das 

oportunidades, é baixíssima. Há relatos de perícias com 3 minutos de duração, onde 

nem sequer fora questionado o periciado sobre sua condição clínica!  

Ora, os peritos internos do INSS, vide o acima exposto quanto à – velada 

(vislumbrada durante experiência prática apenas, devido ao aumento súbito da 

proporção de indeferimentos) - orientação recente de “enxugar” os gastos da máquina 

pública, em especial com a Previdência Social, não possuem escolha, a não ser 

concluir pela “não-constatação de incapacidade laborativa” do segurado, clássica 

alegação da autarquia. Pois veja, em oportunidades constantes são totalmente 

afastados os ditames da categoria profissional. Em contraponto, cabe menção à 

reitoria de Fábio Zambitte, trazendo à baila panorama amplo: 

 

Desde longa data, um importante gargalo na concessão de benefícios 
por incapacidade é a perícia médica do INSS. Naturalmente, não se 
trata de ausência de dedicação dos profissionais envolvidos ou 
mesmo da autarquia, mas, basicamente, de uma demanda elevada 
destas prestações. (IBRAHIM. 2015, p. 646). 

 

Em contraponto ao argumento frequentemente utilizado de que os peritos 

habilitados do órgão previdenciário devam ter variadas especialidades a fim de 

atender as demandas de maneira específica em referência às suas áreas médicas de 

atuação, desconstrói João Lazzari, porém, com ressalvas: 

 

Tratando-se de perícia feita no órgão previdenciário, torna-se 
impossível exigir que o perito que analisa a condição de saúde do 
segurado seja especialista no ramo da Medicina que envolve 
enfermidade. Mesmo assim, incumbe ao perito do INSS identificar de 
forma precisa o conjunto de atividades (tarefas, atribuições) 
desenvolvidas pelo segurado, e não apenas se limitar a reproduzir o 
nome da função exercida, pois a conclusão acerca da incapacidade 
para o trabalho habitual ou o sobre o nexo de causalidade não pode 
prescindir de tais informações. (LAZZARI. 2015, p. 325). 

 

E ainda, dotada de relevância frente à discussão, a incapacidade não 

necessariamente precisa ser confirmada a partir de perícia médica, como reza o 

Decreto 3.048/99, em seu Art. 75-A: 

 

Art. 75-A. O reconhecimento da incapacidade para concessão ou 
prorrogação do auxílio-doença decorre da realização de avaliação 
pericial ou da recepção da documentação médica do segurado, 
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hipótese em que o benefício será concedido com base no período de 

recuperação indicado pelo médico assistente. 
 

 Portanto, conclui-se pela reles leitura do dispositivo acima que, apenas a 

análise da documentação médica produzida pelo(s) médico(s) assistente(s) do autor 

pode ser suficiente para a constatação da inaptidão do obreiro! Ocorre que, na 

realidade, essa possibilidade não existe, apesar de expressa em lei. Válido também 

para a seara judicial, embora o status de “apenas” possibilidade não seja alterado. 

Esta realidade implica justamente na multiplicação de processos judiciais, 

última alternativa restante ao segurado que se encontra de fato incapaz para o labor 

e não encontra respaldo na (falta de) seguridade por parte da autarquia. É corriqueiro 

o empregador afirmar estar o trabalhador incapacitado por meio de ASO (Atestado de 

Saúde Ocupacional), afastando-o, e, apesar de toda documentação levada pelo 

paciente à consulta pericial, aliada aos relatos do mesmo, o INSS enquadrá-lo como 

apto.  

Está configurado o limbo previdenciário, diante do qual há entendimento 

pacificado que o empregador deve aceitar o retorno do trabalhador às atividades 

profissionais desempenhadas (ou reabilitá-lo em outra função). Veja trecho de julgado 

afeto, ensejando, inclusive, o pagamento de danos morais por parte da empresa 

empregadora1: 

 

A Corte regional assenta no acórdão que, no período de limbo 
jurídico previdenciário compreendido entre o deferimento da 
aposentadoria por invalidez da reclamante e a cessação do seu 
benefício previdenciário, a reclamada não readaptou a autora em nova 
função e tampouco autorizou o seu retorno ao trabalho, ante a 
conclusão do médico do trabalho acerca da sua inaptidão para a 
função anteriormente exercida; do contrário, suspendeu o pagamento 
dos salários. Ciente da impossibilidade real de trabalho pela 
empregada e da situação por ela enfrentada perante o INSS, a 
conduta patronal foi negligente, abandonando a trabalhadora à 
própria sorte e, em desrespeito à vigência contratual, deixando 
de pagar os salários devidos. Esta Corte vem se posicionando no 
sentido de que a conduta empresarial omissa em relação ao período 
de limbo jurídico previdenciário traduz-se em ato ilícito passível de 
causar danos aos direitos da personalidade do trabalhador. A conduta 
orientada pelos valores e princípios que inspiram a ordem jurídica 
constitucional, notadamente o art. 1º, III e IV, da Constituição Federal, 

                                                           
1 Tribunal Superior do Trabalho TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: AIRR 11129-32.2015.5.15.0002, 

Relator: Luiz Philippe Vieira de Melo Filho, Data de Julgamento: 06/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: 08/02/2019 DEJT. 
Disponível em: < https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/673589493/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-
111293220155150002?ref=serp >. Acesso em: 08 out. 2019. 
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seria de, no mínimo, empenho quanto à readaptação profissional da 
trabalhadora, a fim de assegurar-lhe inserção social e garantia de sua 
subsistência no momento de fragilidade de sua saúde. Ao deixar de 
fazê-lo, a empresa descumpre obrigação legal e constitucional a ela 
imputada, impingindo dano de natureza moral à trabalhadora. Em 
casos como o presente, esta Corte tem entendido que a conduta 
do empregador, ao deixar a empregada sem salários, impõe 
reparação por dano moral.   

 

Veja ainda: empregado que não se encontra apto à labuta e, apesar disso, 

recebe alta por parte do INSS, deve lidar com o término da suspensão do contrato de 

trabalho (lê-se retorno forçado às atividades profissionais). Ora, se este mesmo 

trabalhador não possui condições físicas/psicológicas de retorno ao emprego, não lhe 

resta alternativa a não ser permanecer em casa, o que implica no não recebimento de 

salário por parte do empregador e nem mesmo percepção de benesse previdenciária. 

Tal panorama vai permanecer inalterado e prolongar-se-á indefinidamente, resultando 

na perda total do poder aquisitivo do obreiro. Como poderia o mesmo se sustentar? 

 Ora, adiciona-se à complexa equação o fator social inerente à cada segurado 

como cidadão. Consiste na apreciação não apenas da moléstia ou lesão com a qual 

sofre o obreiro, mas também fatores como sua idade e escolaridade. Parte de julgado 

do Tribunal de Justiça do Paraná exemplifica o supradito2:  

 

O autor possui idade avançada e baixo grau de instrução. Segundo 
jurisprudência dominante no STJ, o termo "incapacidade" de que trata 
a aposentadoria por invalidez deve ser interpretado em lato sensu, de 
forma que não deve abranger tão-somente uma incapacidade de trato 
biológico, morfológico e/ou patológico. Esta incapacidade também 
deve ter uma vertente em aspecto social, qual seja: a idade do 
segurado, seu grau de escolaridade, a atividade que desempenhava 
e se a doença que lhe acometeu acarreta incapacidade para o 
desempenho da atividade com a qual estava acostumado.  

 

Por mais que, a título de exemplo, um trabalhador sob auxílio-doença apresente 

incapacidade parcial, caso o mesmo já ostente seus 60 anos de idade e possua 

somente diploma de ensino fundamental completo, como poderia este senhor retornar 

ao mercado de trabalho de maneira isonômica? Da mesma forma, uma reabilitação 

profissional utópica seria nestas condições. Veja dispositivo afeto ao instituto: 

                                                           
2 Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR: 8400628 PR 840062-8 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 
17/04/2012, 7ª Câmara Cível. Disponível em: < https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21794501/8400628-pr-840062-
8-acordao-tjpr?ref=serp >. Acesso em: 07 out. 2019. 
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Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra 
atividade.  
§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo 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. 
§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado 
reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a 
cargo do INSS. 

 

 Cabe menção, a propósito, ao instituto chamado de “alta programada”, deveras 

controverso no ramo previdenciário. Consiste, basicamente, na estipulação de 

prazo para a cessação do benefício. Ou seja, estimar-se-ia a duração da incapacidade 

do segurado e, ao fim deste, sua benesse seria sumariamente ceifada. Caso não 

houvesse sido estipulado o dito prazo, cessar-se-ia o auxílio-doença em 120 dias.  

 Termos estes que foram trazidos pela Medida Provisória nº 739 no ano de 2016, 

a fim de positivar tal atraso. Malogrou a mesma por perda de sua eficácia, pois não 

fora votada pelo Congresso Nacional. Entretanto, atualmente tramita na Casa 

Legislativa o Projeto de Lei nº 6427 de 2016, que vem, basicamente, trazer de volta à 

vida o teor da MP anterior. 

 Pois veja ainda, em 2017 fora repristinado o teor da MP nº 739 por via de nova 

MP (nº 767) de autoria da Presidência da República, hoje transformada na Lei nº 

13.457/2017 e, por conseguinte, legalizando a alta programada, veementemente 

criticada pelo Judiciário. Por conta disso, percebe-se em recortada decisão recente 

do TRF-4 certa resistência ao teor da referida Medida Provisória3:  

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. ALTA 
PROGRAMADA. Tratando-se de benefício concedido após o advento 
da Medida Provisória n. 739, vigente a partir de 07-07-2016, que 
alterou, dentre outros, o art. 60 da Lei n. 8.213/91, entendo não ser 
possível o estabelecimento de um prazo para cessação do benefício 
quando há clara impossibilidade de um prognóstico seguro acerca da 
total reabilitação da parte autora para o exercício de suas atividades. 

                                                           
3 Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 5004874-89.2018.4.04.7201 SC 5004874-

89.2018.4.04.7201, Relator: Celso Kipper, Data de Julgamento: 12/12/2018, Turma Regional Suplementar de SC.  Disponível 
em: < https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661689519/remessa-necessaria-civel-50048748920184047201-sc-
5004874-8920184047201?ref=serp >. Acesso em 07 out. 2019. 
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Não por acaso, pois a reabilitação total de doenças quaisquer nada mais é que 

evento futuro e, por óbvio, incerto. Não se trata de ciência exata, mas sim da unicidade 

de cada cidadão, compreendido como ser humano, biologicamente. 

Em se tratando de MPs, tramitou no Congresso a Medida Provisória nº 871, de 

18 de janeiro de 2019, hoje transformada em norma jurídica, instituindo o Programa 

Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade e outras 

providências. Porém, para o estudo aqui proposto, basta aquela.  

Ademais, a Lei nº 8.213/91 teve seu inciso I do §1º do Art. 101 revogado. Este 

dispunha que o aposentado por invalidez que não tenha retornado à atividade estará 

isento de exame médico a cargo da Previdência após completar mais de 55 anos de 

idade e 15 da concessão do benefício. Ou seja, mesmo o segurado nas condições 

supra deverá se submeter a exame médico a cargo do INSS. (GARCIA. 2019, p. 

13/14). 

O autor conclui ainda, quanto às mudanças propostas pela referida MP: 

 

Houve sensíveis alterações, em regra, prejudiciais aos beneficiários 
[...] Logo, pode-se dizer que as mencionadas revisões restritivas de 
direitos sociais não estariam consonância com os parâmetros 
constitucionais, uma vez que estabelecidas por Medida Provisória, 
sem os requisitos para isso, bem como sem a necessária legitimidade 
democrática decorrente do prévio diálogo com a sociedade e do 
debate com os interessados. (GARCIA. 2019, p. 20/21). 

 

Enfim, regressando ao proceder administrativo, ao ser indeferido requerimento 

de benefício por incapacidade, pode o segurado interpor recurso à Junta de Recursos 

do INSS (Conselho de Recurso da Previdência Social) no prazo de 30 dias contados 

do conhecimento da decisão. Neste ponto modifica-se o cunho do processo 

administrativo: passa a ser litigioso, por haver impugnação ao indeferimento interno.  

Caso haja a possibilidade de entrar com novo pedido e já exista um recurso 

julgado por uma das Juntas (1ª instância), este será enviado à Câmara de 

Julgamentos. Deve o processo ater-se às premissas do devido processo legal e às 

garantias do contraditório e ampla defesa. Este, mesmo não sendo revestido da 

“pompa” judicial, também possui princípios norteadores clássicos da Administração 

Pública, quais sejam a Legalidade Objetiva, Informalismo, Oficialidade, Garantia de 

Defesa e Verdade Material. 
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 Caso improcedente seja julgado, apesar da aplicação do Princípio de 

Legitimidade e Princípio da Veracidade, não se assume a idoneidade das conclusões 

da autarquia, segundo entendimento do TRF-24: 

 

Tal alegação é desprovida de amparo legal, já que a decisão 
administrativa não impede que a questão venha a ser também 
apreciada judicialmente, a teor do Princípio da Inafastabilidade do 
Controle Jurisdicional, estabelecido na Constituição Federal, em seu 
artigo 5º, XXXV.  

 

  Caso improcedente seja julgado o recurso, resta a tutela jurisdicional. Esta, 

cumpre ressaltar, depende de prévio requerimento pela via administrativa, e não 

exaurimento, como nos traz a Súmula 213 do extinto TFR: “O exaurimento da via 

administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária”. 

Ou seja, a título exemplificativo, o requerimento da benesse é imprescindível à ação 

judicial, um possível recurso às instâncias superiores internas do INSS não. Na prática 

confirma-se a utilização da referida Súmula, vide5:  

 

DIREITO PREVIDENCIARIO - EXAURIMENTO DA VIA 
ADMINISTRATIVA. I- A EXIGENCIA DA PREVIA EXAUSTÃO DA VIA 
ADMINISTRATIVA CONTRARIA FRONTALMENTE A ORIENTAÇÃO 
DA JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA NA SUMULA N. 213 DO 
EXTINTO TFR E REITERADAMENTE ACATADA POR ESTA CORTE 
REGIONAL. II - PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. 

 

 Ademais, havendo concomitância entre processo administrativo e judicial, nos 

ensina Fábio Zambitte: 

 

Em relação ao benefício, visando a melhor proteção dos beneficiários, 
a Portaria MPS/GM nº 32/07, no art. 36, prevê também que a 
propositura, pelo interessado, de ação judicial que tenha objeto 
idêntico ao pedido sobre o qual versa o processo administrativo 
importa em renúncia tácita ao direito de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso interposto. Todavia, afirma 
que, na hipótese da decisão por parte da Câmara ou Junta ter sido 
proferida sem o conhecimento da existência do processo judicial 
correlato, e caso ainda não tenha sido proferida decisão definitiva no 

                                                           
4 TRF da 2ª Região, AC 99.02.04693-2, 2ª Turma, Relator Des. Federal Guilherme Couto, Data de Julgamento: 
09/10/2001. Acesso em: 05 out. 2019. 
5 Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 - APELAÇÃO CIVEL: AC 30046 SP 92.03.030046-5, Relator: 
Desembargador Federal Pedro Rotta, Data de Julgamento: 07/06/1994, Primeira Turma. Disponível em: < 
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5139430/apelacao-civel-ac-30046-sp-9203030046-5?ref=serp >. 
Acesso em: 08 out. 2019. 



24 
 

 
 

processo judicial ou, se proferida, não houver transitado em julgado, o 
segurado poderá desistir da ação judicial e submeter-se ao decisório 
administrativo, quando lhe for mais favorável. (IBRAHIM, 2015, p. 
498). 

  

 

5. DA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE (JUDICIAL) 

 

 Como ilustrado acima, em casos de não reconhecimento de incapacidade pela 

autarquia previdenciária por sua péssima atuação (não por acaso é, nos dias de hoje, 

o maior réu do país), após o devido requerimento de concessão de benefício, o 

caminho comumente trilhado pelos segurados presos ao limbo previdenciário mostra-

se como sendo provocar o Poder Judiciário, a fim de fazer valer seu direito em última 

esfera. Entretanto, ressalta-se: diante da negativa do INSS e a protocolização da 

petição inicial até o desfecho do processo, o trabalhador já se encontra sem perceber 

qualquer tipo de remuneração há aproximadamente 2 anos! 

 Enfim, seguindo o trâmite processual, cabe referência ao conjunto probatório. 

Para Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel 

Dinamarco, (apud DALBELLO. 2019, p. 102) “a prova constitui, pois, o instrumento 

por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência 

dos fatos controvertidos no processo”. Neste diapasão, deve-se atentar à recepção 

das provas pré-constituídas, sendo estas obrigatórias, segundo o Art. 479 do CPC: 

 

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto 
no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o levaram a 
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando 
em conta o método utilizado pelo perito. 

 

Após o recebimento da inicial e posterior contestação, é nomeado pelo 

magistrado perito médico judicial a fim de apresentar parecer útil ao deslinde da 

demanda. Veja, segundo o CPC: 

 

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e 
fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. 
§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 
intimação do despacho de nomeação do perito: 
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 
II - indicar assistente técnico; 
III - apresentar quesitos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art371
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§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: 
I - proposta de honorários; 
II - currículo, com comprovação de especialização; 
III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 
onde serão dirigidas as intimações pessoais. [...] 

 

 Inclusive, na forma do inciso II do §2º, conclui-se, por conseguinte, que deve 

haver especialização do perito, sendo inclusive, possível, uma perícia multidisciplinar. 

Pois veja, é prática comum e reiterada o perito afirmar ser especializado em Medicina 

do Trabalho, e não ortopedia, cardiologia, psiquiatria, etc. Por óbvio, um médico que 

transita por todas as áreas não apresenta conhecimento superior em nenhuma delas. 

Aliás, este raciocínio não funciona apenas na área médica.  Cabe a menção ao 

conteúdo disponível no §4º do Art. 464/CPC, o qual afirma a necessidade de 

“formação acadêmica específica”, como visto abaixo: 

 

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 
§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando: 
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 
§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em 
substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica 
simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. 
§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de 
especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que 
demande especial conhecimento científico ou técnico. 
§ 4 o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação 
acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá 
valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e 
imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. 

 

 Certo é que no dia-a-dia forense são presenciados casos complexos que, para 

uma acurada conclusão pericial, necessitariam de um especialista ou grupo de 

especialistas experts nas áreas condizentes aos diagnósticos, quando plurais. Quanto 

à verificação da especialidade do perito frente às moléstias/lesões apresentadas pela 

parte autora, segue caso análogo curioso, onde o próprio INSS postula e requisita a 

substituição do referido médico designado para a examinação6:  

 

                                                           
6 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0037827-80.1999.8.19.0000 RIO DE JANEIRO 

VOLTA REDONDA 4 VARA CIVEL, Relator: José Pimentel Marques, Data de Julgamento: 29/11/2000, Décima quinta Câmara 
Cível, Data de Publicação: 15/01/2001. Disponível em: < https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425834332/agravo-de-
instrumento-ai-378278019998190000-rio-de-janeiro-volta-redonda-4-vara-civel?ref=serp >. Acesso em: 06 out. 2019. 
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Em ação de acidente de trabalho, onde de especial relevância a prova 
técnica, não se pode relegar a médico homeopata a perícia destinada 
à apuração de perda parcial de audição, onde imprescindível o exame 
de audiometria. Nos termos do Art. 145 §2º do CPC, os peritos 
comprovarão sua especialidade na matéria sobre a qual deverão 
opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem 
inscritos. Desta forma, justa a irresignação da autarquia 
previdenciária, procedendo o pedido de substituição do perito, nos 
termos do Art. 424, I, do CPC.  
 

  

 Por outro lado, deve ser levada em consideração a necessidade de celeridade 

ao procedimento processual e a busca cada vez maior pela produtividade na atividade 

judicial, haja visto o Poder Judiciário encontrar-se submerso em demandas. O 

surgimento destas é consideravelmente maior que a vazão de saída das mesmas, lê-

se resolução das causas. Pilhas e pilhas de processos, via de regra, tornaram-se 

peças decorativas de cartórios, varas, gabinetes e afins. Tal realidade acaba por 

sufocar e, consequentemente, desgastar via esgotamento a atuação dos servidores 

da Justiça, entre eles os médicos peritos. Condição perigosa, especialmente nesta 

última área, deveras delicada. Ora, lida-se de maneira direta com vidas humanas! 

Questão relevante e afeta à discussão relacionada à especialização do d. 

perito, consiste na alegação por parte do magistrado, ao indeferir recursos ou rejeitar 

impugnações, quanto à confiabilidade do Juízo no referido médico responsável pelo 

laudo pericial. Ora, este fator não basta! Fora olvidada a segurança jurídica?  

Além de que, espera-se confiança por se tratar de tutela jurisdicional do Estado 

em prol do povo, pois, caso contrário, estaria todo o procedimento eivado de vício, 

vide o devido processo legal. Ao acatar todas as conclusões apresentadas pelo perito 

por aquele “ser de confiança” nos parece um critério um tanto quanto subjetivo. Não 

por acaso o legislador trouxe, no Código de Processo Civil de 2015, seção exclusiva 

contendo dispositivos (Art. 464 a 480) destinados ao balizamento da atuação pericial, 

devendo ser seguidas as condições legais exigidas. Assim traz a melhor doutrina de 

Fredie Didier (2015, p. 270 e 290)7:  

 

O juiz brasileiro, no exercício do poder atribuído pelo art. 371, do CPC, 
avalia a cientificidade do resultado da perícia, a confiabilidade do 
laudo, buscando para tanto, dados não-jurídicos, como “a aceitação 

                                                           
7 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil Conforme Novo 
CPC: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10ª Edição. Salvador: Ed. 
JusPodivim. 2015. Pág. 270 e 290. 
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ou recusa do método perante os especialistas”. Daí a exigência legal 
de que o perito traga ao processo dados necessários para a aferição 
de sua capacidade técnica (antes da perícia) e elementos que se 
refiram à confiabilidade do método empregado (no bojo do laudo 
pericial). (DIDIER, BRAGA, OLIVEIRA. 2015, p. 270 e 290). 

 

Por óbvio, falta ao magistrado, via de regra, conhecimento médico (técnico e 

científico) suficiente a realizar o exame pericial do requerente. Caso contrário, não 

haveria necessidade de peritos. Entretanto, o juiz, como homem-médio, guiado pelo 

bom-senso, pode e deve analisar de forma crítica as situações cotidianas.  

Ora, há casos em que a incapacidade do trabalhador mostra-se tão latente que, 

teoricamente, bastaria ao doutor perito corroborar o que já se encontra explícito. 

Entretanto, as surpresas neste quesito são frequentes, apesar do substanciado no Art. 

375 do Código de Processo Civil. Veja: “O juiz aplicará as regras de experiência 

comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 

regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. ” 

O objetivo deste (e anterior) parágrafo consiste em demonstrar que o 

magistrado não está adstrito às conclusões periciais. Caso contrário, invertendo o 

status supra, não haveria necessidade de juízes. Como se sabe, a convicção destes 

pode ser formada através de vários outros elementos constantes nos autos.  Vejamos 

parte de decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concluindo pelo livre 

convencimento do juiz de direito8:  

 

A prova é de livre apreciação do julgador que, uma vez mostrando 
suas razões de convencimento, não está vinculado ao laudo pericial" 
(Apelação Cível n., de Capinzal. Rel: Desembargador Substituto 
Ricardo Roesler, j. em 7-7-09). "É equivocada a conclusão pericial que 
nega a existência de redução da capacidade laboral de obreiro que, 
em acidente típico, sofreu severa deformidade em dedo da mão, pois 
que esta 'funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos 
dedos tem função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão 
dos objetos, movimentação e posicionamento das estruturas a serem 
trabalhadas e manuseadas. A alteração funcional de um deles 
acarreta o dispêndio de energia’.  

 

                                                           
8 Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível: AC 510306 SC 2010.051030-6, Relator: Paulo Henrique Moritz 

Martins da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Câmara de Direito Público. Disponível em: < https://tj-
sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18800592/apelacao-civel-ac-510306-sc-2010051030-6?ref=serp >. Acesso em: 08 out. 
2019. 
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Em contraponto, a escassez de peritos médicos judicias impulsionada pela 

baixa remuneração da função quando comparada com a atuação particular dos 

doutores, contribuem negativamente nesse sentido. 

Na perícia posteriormente designada, deve o requerente ter consigo toda a 

documentação comprobatória das moléstias/lesões que alega apresentarem caráter 

incapacitante. Nos casos concretos, via de regra, são páginas e mais páginas do 

processo tomadas por vasta documentação médica anexa, entre laudos, pareceres, 

exames, atestados e afins. 

 Cabe vislumbrarmos neste momento dispositivo do Código de Ética Médico 

que, em seu capítulo VII versa acerca da relação entre médicos: 

 

Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, 
determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia 
ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o 
paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico 
responsável. 

 

  Ora, se tamanha documentação fora confeccionada por outro(s) companheiros 

de profissão - igualmente diplomados, especialistas, geralmente vinculados ao SUS e 

inscritos no CRM - o diagnóstico  trazido pelo perito médico judicial, embora conte 

com  assunção de veracidade, merece sobrepor-se aos demais? Há maior importância 

em relação aos responsáveis pela fabricação probatória anexa aos autos? Intrigante, 

no mínimo, visto o perito, ao ignorar todo o exposto anteriormente como provas, 

automaticamente desrespeita prescrição/tratamento determinados por outro médico, 

especialmente ao discordar daquele frente à incapacidade. 

 Ademais, F. Didier Junior assevera sobre o caso, empregando maior relevância 

à prova pré-constituída frente à pericial9: 

 

A prova pericial só deveria ser necessária e adequada quando a 
demonstração dos fatos dependesse de exames técnicos e científicos 
específicos, que exigissem conhecimento que estivesse fora do 
alcance do homem-comum, do homem-médio (art.156, c/c art. 375, 
ambos do CPC) ou quando houvesse dúvidas quanto a casos 
específicos que fugissem do entendimento e da capacidade de análise 
pelo magistrado. (DIDIER, BRAGA, OLIVEIRA. 2015, p.276) 

 

                                                           
9 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil Conforme Novo 
CPC: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10ª Edição. Salvador: Ed. 
JusPodivim. 2015. Pag. 276. 
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 Portanto, deve o médico responsável pela perícia não apenas tomar 

conhecimento dos pareceres do colega de profissão que realizara o acompanhamento 

do periciado, como também levar em consideração as conclusões deste, 

especialmente quanto à fixação do termo inicial da benesse, como visto em 

jurisprudência abaixo (TRF-4)10:  

 

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) 
qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 
12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 
garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da 
incapacidade. 2. Caracterizada a incapacidade laborativa total e 
temporária do segurado para realizar suas atividades habituais, 
mostra-se correta concessão do benefício de auxílio-doença a contar 
da data do requerimento administrativo. 3. O julgador não está 
adstrito à literalidade do laudo técnico, sendo-lhe facultada ampla 
e livre avaliação da prova para determinar a fixação do termo 
inicial do benefício. [...] 6. Reconhecido o direito da parte, impõe-se 
a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos 
do art. 497 do CPC.  

 

 

  Ora, qual profissional teria mais conhecimento sobre o caso específico do 

paciente: o perito (através de 15 minutos de examinação superficial) ou o médico que 

acompanha o trabalhador há anos? Inclusive, pode o perito requisitar informações ao 

assistente, a fim de dirimir qualquer dúvida.  

 Todavia, esse procedimento é extremamente raro na realidade. Profissionais 

de carreira da seara previdenciária relatam nunca ter presenciado tal ato. Da mesma 

forma, podem esses peritos serem penalizados diante de suas condutas temerárias 

perante o Conselho Regional/Federal de Medicina, hipótese também raríssima, pois 

se encontram sob asilo no intenso protecionismo dos magistrados quanto à atuação 

dos mesmos, além do “corporativismo” inerente - não apenas – à classe médica. 

 Cabe salientar a existência de códigos funcionais da seara médica, que vem 

instrumentalizar a comunicação entre os profissionais da área no que tange os 

                                                           
10 Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 5007681-64.2017.4.04.9999 5007681-
64.2017.4.04.9999, Relator: Luiz Fernando Wowk Penteado, Data de Julgamento: 27/03/2018, Turma Regional 
Suplementar do PR. Disponível em: < https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/562821219/apelacao-civel-
ac-50076816420174049999-5007681-6420174049999?ref=serp >. Acesso em: 07 out. 2019. 
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diagnósticos, como a CID (Classificação Internacional de Doenças). O que, na prática, 

não beneficia os requerentes. Ora, a improcedência de ações previdenciárias gira em 

torno de 70% do total (valor auferido de forma empírica – não oficial)! Inevitavelmente, 

são os peritos médicos judiciais responsáveis por esta alarmante situação. 

Atualmente, verdadeiros definidores de destinos. E não os magistrados, embora 

carreguem parte da culpa, por se omitirem diante de pífios relatórios periciais. 

Omissão esta bem representada no julgado a seguir, de 201511:  

 

DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Magistrados 
integrantes da Sétima Câmara Cível, à unanimidade de votos, em 
conhecer e dar provimento ao recurso, para cassar a sentença 
singular, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem. [...] 1. 
Havendo o pleito de impugnação ao laudo pericial e o magistrado 
singular restando silente acerca da matéria, há flagrante cerceamento 
de defesa, razão pela qual é de rigor decretar a nulidade processual e 
consequentemente cassar a sentença. 2. Recurso conhecido e 
provido.  

 

Juízes esses que, em caso de baixa qualidade da perícia realizada, podem, 

inclusive, de acordo com o disposto no Art. 465 do CPC, em seu §5º: “Quando a 

perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente 

arbitrada para o trabalho. ” Inclusive, o laudo pericial é passível de nulidade mediante 

impugnação do juiz de ofício. Porém, via de regra, o pedido de nulidade de laudo 

pericial advém da parte requerente, o qual, caso seja ignorado pelo magistrado, 

configurará cerceamento de defesa, segundo o TJ-MS em 201712: 

 

Ausente análise da impugnação ao laudo pericial produzido em juízo, 
em que a parte autora solicitou a complementação do laudo, 
formulando os quesitos que entendeu necessários ao esclarecimento 
da controvérsia, em afronta ao disposto nos artigos 93, inciso IX da 
Carta Magna, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, 
para declarar a nulidade da sentença hostilizada é medida que se 
impõe.  

 

                                                           
11 Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação: APL 13872530 PR 1387253-0 (Acórdão), Relator: Fábio Haick Dalla Vecchia, 
Data de Julgamento: 29/09/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2015 DJ. Disponível em: < https://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257207584/apelacao-apl-13872530-pr-1387253-0-acordao?ref=serp >. Acesso em: 08 
out. 2019. 
12 Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Apelação: APL 0802658-78.2015.8.12.0017 MS 0802658-
78.2015.8.12.0017, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 21/02/2017, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 22/02/2017. Disponível em: < https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/433372660/apelacao-apl-
8026587820158120017-ms-0802658-7820158120017?ref=serp >. Acesso em: 06 out. 2019 
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 Como anteriormente citado no tópico anterior, perícias-relâmpagos também 

ocorrem no panorama judiciário. Em muitos casos o perito deixa de responder aos 

quesitos propostos pelo Juízo e/ou pelas partes ou o faz de maneira imprecisa 

mediante respostas padronizadas. Obscuridade e omissão mostram-se presenças 

constantes.  

 Em caso concreto vivenciado recentemente, em que o requerente padece com 

câncer de boca e laringe, o perito pediu ao trabalhador para que este bebesse um 

copo d’água. Ao fazê-lo, afirmou oralmente o perito não haver incapacidade, pois o 

segurado havia acatado e cumprido sua ordem, ingerindo o líquido sem reclamar de 

incômodos ou afins.  

 Obviamente, esta justificativa não constara no relatório final. Ora, a perícia deve 

atender aos critérios profissionais e sociais, tendo em vista a todo tempo a dignidade 

da pessoa humana, ainda mais ao vislumbrarmos que a vida futura do obreiro, em 

todos os seus aspectos, está nas mãos do d. perito. 

 Além do mais, o Art. 473 do CPC mostra os requisitos básicos ao laudo pericial. 

Veja abaixo: 

 

Art. 473. O laudo pericial deverá conter: 
I - a exposição do objeto da perícia; 
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; 
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 
demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da 
área do conhecimento da qual se originou; 
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, 
pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 
§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 
linguagem simples e com coerência lógica, indicando como 
alcançou suas conclusões. 
§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 
como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 
científico do objeto da perícia. 
§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 
técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 
testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 
estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, 
bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, 
fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do 
objeto da perícia. 

 

 Grifou-se alguns breves trechos do dispositivo em destaque, não por acaso. Na 

realidade processual previdenciária, são os destaques falhas reiteradas na atuação 

médico-pericial. Ressalta-se o caráter cumulativo dos requisitos. A ausência de 
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qualquer um deles invalida o laudo pericial. A indicação do método utilizada muitas 

vezes é sumariamente omitida. A necessidade de resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados mostra-se totalmente falha.  

 Primeiro: não raras vezes o d. perito deixa de responder a quesitação das 

partes, sem qualquer motivação aparente ou justificativa. Segundo: quanto à 

adjetivação “conclusiva”, muito deixa a desejar o doutor responsável, diretamente 

conectado à coerência lógica presente no §1º.  

 Ora, após a confirmação de todos os diagnósticos colhidos perante análise da 

documentação médica anexa ao processo e, ao listá-las no próprio corpo do laudo 

pericial após examinação e interrogatório, todas altamente incapacitantes, como é 

possível o perito concluir pela aptidão do segurado?  

 Esta desconexão, aliada a respostas padrões empregadas por variados peritos 

refletem negativamente na reputação da classe, desqualificando, infelizmente, tão 

honrosa função. Fatores que contribuem para o chamado decisionismo/determinismo 

processual, pois influencia diretamente a tomada de decisão do magistrado, e, 

consequentemente, sua falha, como exemplificado em decisão do TJ-MT de 2018, 

onde tanto a sentença como o laudo pericial foram acertadamente anulados13:  

 

O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos 
benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo 
ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, 
sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, 
esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para 
exercer a atividade laborativa, por ela alegada.  

 

Além do que, há pacificidade jurisprudencial quanto ao tema, como demonstra 

o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fundamentado em entendimento do próprio 

STJ e refletindo posicionamento sumulado (Súmula 47) pela TNU14:  

 

Laudo pericial, sem afirmar categoricamente a existência de 
respectivo nexo de causalidade, estar-se-á diante de uma dúvida 
razoável que deve ser resolvida em favor do segurado, em 

                                                           
13 Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação: APL 000095731201081100461566862017 MT, Relator: Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 
22/01/2019. Disponível em: < https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/667253157/apelacao-apl-
95731201081100461566862017-mt?ref=serp >. Acesso em: 07 out. 2019. 
14 BRASIL. Súmula nº 47, de 15 de março de 2012. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 
Disponível em:  < https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=47&PHPSESSID=o91k8a4ribtrfrc1gvk9p2n8u1 >. 
Acesso em: 07 out. 2019. 
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observância do princípio do in dubio pro misero, devendo, por 
consequência, se considerar comprovados tais requisitos. 

  

Nesse sentido, caberia também ao Conselho Federal de Medicina participação 

mais ativa perante a atuação, por vezes falha, dos profissionais de sua classe, de 

modo a contribuir de maneira indireta e multidisciplinar com a alavancagem da tutela 

jurisdicional do país frente à concessão de benefícios por incapacidade na seara 

previdenciária. 

Além do que, não apenas fatores clínicos devem ser analisados pela 

concedente do benefício pleiteado. Ora, da mesma maneira que deveria ser 

promovida a perícia médica administrativa, de competência do INSS, trazendo à baila 

questões relacionadas às condições sociais e pessoais do segurado, fatores de 

extrema relevância na tomada de decisão posterior do magistrado, evitando e 

minimizando erros, pois trazem maior abrangência e conhecimento acurado frente ao 

panorama real do obreiro.  

Fatores como idade, escolaridade e condição financeira (estado de pobreza ou 

necessidade) merecem, além de lugar, a devida importância que merecem. 

Jurisprudência análoga reflete o pacificado entendimento, já citado na parte inicial do 

Capítulo III15:  

 

O autor possui idade avançada e baixo grau de instrução. Segundo 
jurisprudência dominante no STJ, o termo "incapacidade" de que trata 
a aposentadoria por invalidez deve ser interpretado em lato sensu, de 
forma que não deve abranger tão-somente uma incapacidade de trato 
biológico, morfológico e/ou patológico. Esta incapacidade também 
deve ter uma vertente em aspecto social, qual seja: a idade do 
segurado, seu grau de escolaridade, a atividade que desempenhava 
e se a doença que lhe acometeu acarreta incapacidade para o 
desempenho da atividade com a qual estava acostumado.  

 

Inclusive, orientação do STJ diz o seguinte:  

 

Desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial, se 
existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu 
convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade 
permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, 
não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. (AgRg nos 

                                                           
15 Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR: 8400628 PR 840062-8 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 
17/04/2012, 7ª Câmara Cível, Disponível em: <https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21794501/8400628-pr-840062-
8-acordao-tjpr?ref=serp >. Acesso em: 09 out. 2019. 
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EREsp 1229147/MG, 3.ª Seção, Rel. Min. Vasco Della Giustina 
(Desembargador Convocado do TJRS), DJe 30.11.2011). (LAZZARI, 
2015. p. 345). 

 

O STJ também firmou orientação de que para a concessão de aposentadoria 

por invalidez, na hipótese em que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade 

parcial para o trabalho, devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 

42 da Lei n.º 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado (AgRg no AREsp 283.029-SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

15.4.2013). 

Tal prática já é prevista na Lei nº 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Como o nome demonstra, este trata da concessão de benefícios aos 

deficientes. Entretanto, não se trata de verdadeira inovação no ordenamento jurídico 

nacional, haja visto já haver previsão afim na Lei nº 8.742 de 1993 (LOAS), que versa 

sobre a concessão de benefício assistencial (ou Benefício de Prestação Continuada 

– BPC), devido aos idosos com idade superior a 65 anos e deficientes, no valor de um 

salário mínimo. Benefício assistencial este, com previsão constitucional no inciso “v” 

do Art. 203 da CR/88. 

Neste diapasão, fora editada a Súmula 47 da TNU (Turma Nacional de 

Uniformização do Juizados Especiais Federais). Esta, em casos de comprovada 

incapacidade parcial para o labor, em se tratando da benesse de aposentadoria por 

invalidez, determina a verificação das condições sociais e pessoais do autor.  

Tal verificação consiste em visita de assistente social à residência habitual do 

segurado (e família) acompanhada de entrevista. Soma-se ainda as conclusões 

obtidas por perícia médica. Coleta de informações agrupadas e analisadas em 

conjunto, complementando-se entre si, concluindo pela concessão (ou não) do 

benefício. 

Quanto ao sistema pericial vigente, no que toca a concessão de benefício por 

incapacidade, nos diz José Ricardo Caetano Costa16: 

 

Sem dúvida alguma, podemos afirmar que a Perícia Médica é 
insuficiente para apontar a incapacidade de um indivíduo, eis que 
incompleta. Essa constatação a partir da perspectiva biopsicossocial 

                                                           
16 COSTA, José Ricardo Caetano. Perícia biopsicossocial: perspectiva de um novo modelo pericial. Caxias do Sul: 
Plenum, 2014. p. 117. 
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somente pode ser fornecida de forma interdisciplinar, vez que envolve 
outros aspectos que não o etiológico. (COSTA. 2014, p. 117) 

  

 E, ainda encontra respaldo o entendimento supra no Art. 475 do CPC, que 

prevê a possibilidade de nomeação de mais de um perito em casos complexos que 

abarcam mais de uma área específica. 

 Por outro lado, reconhece-se a morosidade inerente ao Poder Judiciário 

brasileiro, o que provavelmente seria agravada a partir da realização frequente de 

perícias dúplices. Todavia, certo é, perante análise da legislação vigente, em especial 

do dispositivo alhures citado, que a utilização do sistema biopsicossocial se daria 

apenas diante de casos de alta complexidade. 

 

 5.1 Entrevista/Comentários da Dra. Mônica Maria C. L. Cravo (Juíza Substituta 

 1ª Vara Federal de Macaé/RJ) 

 

 Como exposto no projeto submetido à disciplina anterior, visando a elaboração 

posterior da atual pesquisa, segue abaixo comentários colhidos junto à Juíza Mônica 

Cravo, de importância central às conclusões obtidas ao final deste estudo, em 

conjunto com o material pré-adquirido e cá exposto, visto tratar-se de visão interna ao 

Sistema Judiciário. 

 A exposição parte de blocos de hipóteses/problemas apontados como 

relevantes durante a elaboração desta análise, com os referidos comentários logo 

abaixo.  Vide: 

 

 Insuficiente contingente de peritos; 

 Honorários periciais irrisórios. 

  

“A carência de peritos é sentida especialmente em varas do interior. 
As causas para a falta de interesse dos profissionais envolvem o 
relativamente baixo valor dos honorários – sobretudo quando 
comparado com as Justiças Estadual e do Trabalho – e, mais 
recentemente, a crise orçamentária que vem resultando em atrasos 
nos pagamentos. Lembro que os valores das perícias via AJG são 
tabelados pelo CJF. Eu, particularmente, discordo da qualificação dos 
honorários pagos na Justiça Federal como “irrisórios”, mas acredito 
que a questão da fixação do quantum adequado deve passar por 
debates amplos e informados, em instâncias apropriadas, sobretudo 
porque faz parte do desenho de uma política pública de acesso à 



36 
 

 
 

justiça. Um locus onde esse debate vem sendo tangenciado é o Centro 
Nacional de Inteligência da JF. ” 

 

 Generalidade de especialização (Medicina do Trabalho vs. Ortopedia, 

Cardiologia, Psiquiatria, etc.); 

 

“Como regra, entendo que o profissional melhor habilitado para aferir 
a capacidade laboral de uma pessoa é o médico do trabalho. Logo, ele 
é, no mais das vezes, o profissional indicado para atuar em ações que 
versem sobre benefícios por incapacidade. Esse entendimento está 
fundado sobretudo na distinção entre o papel do médico assistente e 
do perito – enquanto àquele cabe propriamente assistir o segurado em 
seu tratamento de saúde, estabelecendo relação de confiança médico-
paciente e eventualmente encaminhando o paciente a um especialista, 
ao perito incumbe avaliar a capacidade para o trabalho do segurado, 
mediante exame clínico e análise de documentação médica (exames 
e laudos produzidos por médicos assistentes). ” 

 

 Omissão do Juízo; 

 Confiabilidade/vinculação excessiva do magistrado frente aos laudos; 

Perito de “confiança”?; 

 Falta de análise crítica/bom-senso por parte do Juízo; 

 Excesso de processos. 

 

“Estes temas contêm um conjunto de críticas à atuação do Judiciário. 
Na qualidade de juíza, me entendo como agente pública responsável 
pela prestação de um serviço à população e, como tal, sujeita ao 
saudável ambiente de crítica democrática. Acredito que a cobrança e 
a responsabilização perante a esfera pública do Judiciário e de seus 
membros são sintomas de amadurecimento de nossa capacidade de 
organização enquanto sociedade. Dito isso, estou certa de estar 
buscando adotar, dentro de minha unidade e em parceria com a juíza 
titular, uma série de medidas voltadas para a melhora da qualidade do 
serviço que prestamos – melhora essa que pode ser aferida 
procedimentalmente (com a alteração do procedimento para que 
passasse a ser dada vista do laudo pericial às partes) e materialmente 
(com análise dos casos e fundamentação das decisões cada vez mais 
concretas), além de numericamente (com a contenção do crescimento 
do acervo e início de uma trajetória de decréscimo). Esses esforços 
têm envolvido treinamento da equipe, com aulas e feedback, 
realização de cursos específicos junto à Escola da Magistratura, 
conversas e aproximações com os peritos, para explicitar informações 
decisivas e pontos fulcrais dos laudos, esforços para elaboração de 
convênios com universidades, entre outras medidas. De todo modo, 
as discordâncias com as conclusões da sentença fazem parte do jogo 
e o sistema institucional oferece os meios para canalização dessa 
insatisfação, com a possibilidade de impugnação fundamentada e 
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revisão pela superior instância. Nesse tópico, é de notar que as turmas 
recursais – assim como as turmas do TRF – estão especializadas, o 
que favorece a qualidade e agilidade de suas decisões. ” 

 

 Atuação falha/insuficiente do INSS; 

 Atuação integrada peritos-médicos e médicos particulares do periciado; 

 Fiscalização do Conselho de Medicina. 

 

“Acredito que estes tópicos estejam voltados para a qualidade do 
trabalho dos peritos, que, como pertencentes à corporação médica, 
estão sujeitos à fiscalização ética e disciplinar de seu próprio conselho 
– o que talvez cause uma dificuldade de responsabilização. Com 
efeito, a solução vigente no país é a de conferir a tarefa fiscalizatória 
a órgãos que são relativamente pouco permeáveis à sociedade, isto 
é, a quem não seja membro da corporação – é o caso do CRM, das 
Corregedorias do Judiciário, da OAB e de outros conselhos 
profissionais. Trata-se de questão que reputo importante, mas que não 
vislumbro, no cenário atual, perspectiva de alteração num futuro 
próximo. Quanto ao INSS, o processo geral de déficit crônico e 
crescente de servidores e o influxo de uma normatização que tende a 
restringir a cobertura previdenciária delineia um cenário de litígio 
estrutural na Previdência, em face do qual o Judiciário, na minha visão, 
tem dificuldade de exercer seu papel no registro individual, sendo mais 
adequado o tratamento da questão mediante ações coletivas”. 

 

 Impugnação ao laudo pelo Juiz; 

 Redução da remuneração anteriormente arbitrada ao perito; 

 Análise das condições sociais/pessoais do periciado (idade, escolaridade e 

afins). 

 

“As condições pessoais/sociais só são examinadas se forem 
constatadas limitações funcionais que impactem o exercício da 
atividade habitual do segurado – esse o entendimento do que seja 
incapacidade: uma função entre a limitação funcional e a atividade 
habitual desempenhada pela pessoa. Se a incapacidade constatada 
for permanente, será cabível a análise das condições pessoais/sociais 
para aferir se existe capacidade laboral residual e se é possível a 
reabilitação. Quanto às impugnações ao laudo, entendo que a aferição 
e descrição de limitações funcionais está inserida dentro da técnica 
médica e que, quanto isso, o julgador está adstrito ao laudo – em 
outras palavras, se o perito atesta a inexistência de determinada 
limitação funcional, dificilmente o magistrado terá elementos de prova 
para formar convencimento no sentido contrário. No entanto, o nexo 
entre as limitações e a atividade desempenhada pode ser valorado, de 
modo a afastar a conclusão do laudo, seja para reconhecer a 
incapacidade, seja para reconhecer a capacidade”. 
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 5.2 Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal 

 

 Em relação ao tema proposto no estudo aqui disposto, cabe menção ao referido 

CNIJF17, supra destacado pela MM.ª Juíza, instituído pela resolução CJF nº 499/2018, 

cuja função é a de: 

 
[...] monitorar e racionalizar a identificação de demandas repetitivas ou 
com potencial de repetitividade, além de aperfeiçoar o gerenciamento 
de precedentes. A ideia é estimular a resolução de conflitos massivos 
ainda na origem e, assim, evitar a judicialização indevida.  

  

 Este é parte integrante do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), que vem 

funcionar como agente de aperfeiçoamento da Justiça Federal, identificando e 

propondo soluções para os problemas que afetam a instituição, com vinculação direta 

à Corregedoria da Justiça Federal. 

 O CNIJF mostra-se relevante frente esta pesquisa, como alhures mencionado, 

especialmente pelo fato de o mesmo, a fim de cumprir seus objetivos, emite 

regularmente as denominadas “Notas Técnicas”, instrumentos que contêm estudos e 

recomendações sobre prevenção de conflitos, monitoramento das demandas e gestão 

de precedentes. 

 Nesse diapasão, foram publicadas as notas de nº 18 e 24, respectivamente 

dispondo sobre a “Operação pente-fino do INSS e os impactos no sistema de justiça” 

e o “Custo das perícias judiciais”, esta última que, embora em seu título se refira 

apenas à questão financeira, aborda variados aspectos correlatos às perícias médicas 

judiciais de modo geral. A seguir, ambas serão destrinchadas. 

 

 5.2.1 Operação Pente-fino 

  

 Publicada em 20 de novembro de 2018, abarca questões afetas ao aumento 

vertiginoso de ações judiciais versando sobre o restabelecimento de benefícios 

previdenciários por incapacidade como consequência direta da edição da Lei nº 

13.457/17. O objetivo da referida operação fora justamente revisar auxílios-doença e 

aposentadorias por invalidez não revisados há mais de 02 anos, sejam esses 

                                                           
17 CENTRO de Inteligência da Justiça Federal. Justiça Federal, Conselho da Justiça Federal. Disponível em: < 
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa >. 
Acesso em: 23 nov. 2019. 
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concedidos administrativa ou judicialmente, sem que o Poder Judiciário seja 

informado. Trata-se de revisão médica com a estimativa de corte de mais de 01 milhão 

de benesses. 

 Tal medida fora tomada, principalmente, como alternativa do Governo Federal 

para a redução de gastos com a Previdência Social. Entretanto, diante de análise de 

dados por parte do CNIJF, obtivera-se a seguinte e alarmante proporção: 40% dos 

segurados não conseguiram agendar a perícia revisional dentro do prazo estipulado 

pela autarquia! Em sua maioria por falta de datas disponíveis. Veja a íntegra da 

referida nota18:  

 

De acordo com as regras do pente-fino, o INSS envia carta para cada 
pessoa que precisa passar pela perícia. Depois de receber a carta, o 
beneficiário tem 5 dias úteis para agendar a perícia pelo 135. O mesmo 
prazo é dado ao notificado por edital. Caso não agendado, o 
pagamento fica suspenso até o convocado regularizar sua situação. A 
partir da suspensão, o beneficiário tem 60 dias para marcar o exame. 
Se não procurar o INSS neste prazo, o benefício será cancelado. 
(CARDOSO, MORAES, FERRAZ. 2018, p. 05) 

 
 

 Ao segurado que não cumprir tal prazo, independentemente de sua motivação, 

resta a suspensão do benefício até a regularização, ou seja, realização da perícia 

pendente. Procedimento que acarretou em aumento de 20% nas demandas judicias 

previdenciárias federais. 

 A fim de estudar alternativas frente à presente indisposição, reuniram-se em 

Brasília representantes da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, 

procuradores federais e INSS. A partir do debate interinstitucional supra ocorrido e 

havendo a possiblidade da realização de novas etapas da Operação Pente-fino (as 

quais realmente foram implementadas), com o intuito de balizar o entendimento entre 

os órgãos acima e garantir o cumprimento de direitos previdenciários em conjunto com 

a eficiência do emprego da tutela jurisdicional, obtiveram-se as seguintes conclusões 

(mesma nota):  

1. Que o INSS providencie a intimação da revisão por incapacidade e 
atualização de endereço no momento em que é realizada a prova de 
vida, como forma de assegurar a ciência do segurado e permitir um 
tempo razoável para a preparação (juntada de documentos, exames) 
à realização da perícia; 

                                                           
18 CARDOSO, Vânila. MORAES, André de. FERRAZ, Thaís Schilling. Operação Pente-Fino do INSS e os impactos no 
sistema de justiça. Nota Técnica n. 18/2018, Brasília: Centro Nacional de Inteligência, 2018. 
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2. Que o INSS passe a orientar os beneficiários que forem intimados 
a levarem para a nova perícia os documentos que comprovem a 
concessão judicial do benefício (quando for o caso); 
3. A interdependência entre o processo administrativo e judicial será 
oportunizada a partir da disponibilização da plataforma SABI, para que 
o juiz tenha acesso aos laudos periciais administrativos (da mesma 
forma que vem ocorrendo com o CNIS); 
4. Construção de um protocolo de alinhamento das perícias judiciais e 
administrativas. (CARDOSO, MORAES, FERRAZ. 2018, p. 11) 

  

 5.2.2 Custo das Perícias Judiciais 

 

 Publicada em 31 de maio de 2019, pouco mais de 06 meses após a emissão 

da nota técnica pré-comentada, vem abordar questões referentes aos custos das 

perícias médicas judiciais e seu impacto nos cofres da Justiça Federal. Ora, como 

visto acima, processos previdenciários, particularmente, impulsionam de forma 

considerável tais custos frente ao orçamento jurisdicional. 

 Assim, reuniões preparatórias para a prevista audiência pública (datada de 

outubro de 2018) foram realizadas contando com representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Secretaria de Orçamento do Conselho da Justiça Federal 

(CJF), Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União e INSS. 

 Seguindo a ordem cronológica dos fatos, Michel Temer, então Presidente da 

República editou Medida Provisória (nº 854), a qual transferia ao Poder Executivo o 

orçamento dos pagamentos dos peritos judiciais em processos contra o INSS nos 

JEFs. Todavia, perdera a vigência tal medida em março de 2019, por não ter sido 

apreciada pelo Congresso Nacional, o que afundara por completo a base 

orçamentária pericial, pois este ônus não fora previsto para o ano de 2019. Situação 

agravada pela alhures abordada Operação Pente-fino do INSS, desencadeada pelo 

repentino aumento no número de perícias realizadas e baixo contingente de peritos, 

o que, de forma inevitável, implicara em má qualidade da prestação aqui discutida. 

 Com texto19 na íntegra da Nota Técnica 24, percebe-se o crítico cenário então 

vivenciado:  

[...] os juizados especiais federais enfrentam um problema gravíssimo 
no país inteiro, com evasão de peritos médicos, às vezes antigos 
integrantes dos respectivos quadros, bem como risco imediato de 
paralisação parcial da prestação jurisdicional.  (CLEMENTINO. 2019, 
p. 06). 

                                                           
19 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Custo das perícias judiciais a cargo do orçamento da Justiça Federal. 
Nota Técnica n. 24/2019. Brasília: Centro Nacional de Inteligência, 2019. 



41 
 

 
 

 
 

 Durante a bateria de reuniões prévias à audiência pública, algumas sugestões 

mostraram-se deveras valiosas, como a elaboração de um Manual de Perícias 

Médicas da Justiça Federal seguida de incentivos aos juízes para conhecimento do 

mesmo. Padronização em âmbito nacional dos quesitos aplicados à esfera federal. 

Veja: 

 

Essa sugestão partiu, a rigor, tanto de representantes da Advocacia-
Geral da União (AGU), quanto da OAB, forte na premissa de que a 
“quesitação” única diminui o subjetivismo, promove segurança jurídica 
e isonomia, além de permitir melhor capacitação dos peritos para 
associação entre os conceitos jurídicos e médicos. (CLEMENTINO. 
2019, p. 08). 

  

 Da mesma forma, fora suscitada sugestão referente à instituição de uma 

política pública voltada à capacitação permanente dos peritos, via cursos e afins, 

aliada à coleta e análise de dados e estatísticas da atuação de cada perito, 

concomitantemente fiscalizatório-avaliativo e capaz de proporcionar melhor 

planejamento. Função clássica dos Centro de Inteligência. 

 Outro fator relevante surgido neste ínterim fora o surgimento da denominada 

“cultura pericial”. Esta consiste no apego exagerado das partes envolvidas - na prática 

previdenciária voltada aos benefícios por incapacidade – à prova pericial, inclusos 

juízes e advogados. Tal fato é pautado pelas frequentes anulações de sentenças 

pautadas em perícias falhas (subjetivismo), necessidade de realização de mais de 

uma perícia no mesmo processo e a desnecessidade de realização das mesmas, em 

diversos casos, logo após o despacho inicial. Padronização da quesitação e 

implementação de perícia social, de acordo com o texto, seriam possíveis soluções. 

 Inclusive, no trecho abaixo, retirado da nota aqui esmiuçada, analisa-se 

contraponto a argumento anterior utilizado (seção IV), quanto à especialidade médica 

do perito, fator que vem contribuindo com o supracitado refazimento de perícias, 

indevidamente. Cabe a menção: 

 

No que se refere às perícias médicas, foi possível detectar o 
desconhecimento, por muitos, de uma circunstância técnica 
importante: a perícia médica é, desde 2011, uma especialidade da 
Medicina. Por isso, é equivocado estimular a realização de perícias 
pelo médico especialista na doença do periciado (ex.: oftalmologista, 
ortopedista etc.), até porque este não é capacitado, em princípio, para 
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a análise histórico-ocupacional e da profissiografia, além de outros 
elementos necessários à realização do trabalho pericial. 
(CLEMENTINO. 2019, p. 11). 

 

 Outro tema debatido diz respeito à necessidade de uma maior comunicação 

entre o INSS e a Justiça, por meio de documentos e laudos médico-administrativos, a 

fim de que seja reduzida a burocracia que hoje cobra um elevado custo temporal e 

acaba por refletir na má qualidade das perícias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Cediça mostra-se a extrema relevância da seara previdenciária junto aos 

trabalhadores brasileiros. Sua importância eleva a Seguridade Social a patamar de 
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destaque na política social-econômica do país e, não por acaso, exige-se (e não 

poderia ser diferente) qualidade na prestação dos serviços atinentes à Previdência 

Social. 

 Ora, no que tange ao tema alvo deste estudo - lê-se benefícios por 

incapacidade – uma atuação de excelência da autarquia implicaria, de fato, em 

segurança proporcionada aos seus filiados e cidadãos que, em casos de excepcional 

necessidade por motivo de saúde sentir-se-iam devidamente representados. 

 Todavia, tal cenário, na corrente realidade brasileira, não passa de utopia. A 

constatação (ou não) da exaustivamente mencionada incapacidade laborativa mostra-

se deficiente e ineficaz. Por conseguinte, ao percorrer os trâmites administrativos em 

vão, a fim de obter seu benefício de direito, grande parte dos segurados não vislumbra 

alternativa a não ser adentrar a distante esfera judicial. E nesta, o protagonista não é 

o Magistrado, como era de se esperar. Surge a controversa figura do perito médico 

judicial. O mesmo atua com objetivo de verificar se as lesões/moléstias apresentadas 

pelo periciando são, de fato, incapacitantes, frente à função habitual deste. 

 Não obstante, esta atuação apresenta ramificações e consequências ímpares 

no desfecho do processo judiciário, abordadas no corpo da pesquisa nesta 

desenvolvida. Fatores como baixo contingente de peritos e honorários periciais, falta 

de especialização e afins contribuem para a má prestação de serviço dos mesmos. 

Entretanto, a pedra de toque do tema cinge-se à interação entre os experts médicos 

e os magistrados durante o desenvolvimento das causas. Omissão e confiabilidade 

excessiva por parte do Juízo diante dos laudos confeccionados pelos peritos surgem 

com destaque na análise proposta. Com ressalvas frente à generalização, a afirmativa 

de que o Juiz atua como mero homologador mostra-se deveras superficial e leviana 

perante todo o conturbado contexto em que este se encontra. 

 Enfim, diante de toda a análise jurisprudencial, legislativa e doutrinária, além 

de essencial apoio da Juíza Federal da Seção Judiciária de Macaé (Dra. Mônica 

Cravo), contribuindo com uma perspectiva interna ao Sistema, verifica-se falhas 

estruturais que permeiam, na atual conjuntura, a prática processual previdenciária no 

que tange benefícios por incapacidade. Desde a péssima atuação do Instituto 

Nacional do Seguro Social administrativamente e seu irrisório diálogo com a esfera 

jurisdicional, perpassando o excessivo número de processos a que são submetidas 
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as Varas Federais concomitante ao inerente déficit orçamentário das mesmas (e do 

INSS), culminando em cada vez mais frequentes operações pente-fino.  

 Tão complexo cenário implode de maneira geral todo o sistema de concessão 

de benesses e incide, de forma inevitável, no único meio de sustento dos inaptos a 

exercer atividade laborativa por motivos de saúde, qual seja, seu benefício 

previdenciário. Ou melhor, a não concessão de seu benefício previdenciário. 
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