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Concessão de benefícios por incapacidade à luz do princípio da verdade: 

análise processual administrativa e judicial. 

 

Cristine Emily Santos Nascimento 

 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo verificar o princípio da verdade material 
no processo administrativo para concessão de benefício por incapacidade 
(auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ambos previdenciários); e 
verificar o princípio da verdade real no processo judicial para os mesmos 
benefícios. A intenção é observar que, na esfera administrativa, o processo 
para concessão de benefícios segue princípios próprios, cuja previsão 
encontra-se na Lei de Processo Administrativo. Após a realização da perícia 
médica, a decisão é emitida; contudo, devem ser levados em consideração 
características e princípios próprios da administração pública que melhor 
consideram a aplicação do princípio da verdade real. Já em sede judicial, a 
concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, à luz do princípio 
da verdade real, tem possibilidade de ser interpretada de forma mais ampla 
pelo juiz, levando em consideração que são aplicáveis ao processo judicial 
princípios não somente processuais constitucionais, mas também processuais, 
estritamente aplicáveis à seara previdenciária. Após a perícia médica judicial, o 
juiz emite decisão em que se coaduna o ato interpretativo e os efeitos 
multidimensionais com a verificação pericial, o que concebe melhor aplicação 
do princípio da verdade real. Ao final, observam-se os efeitos da aplicação do 
princípio da verdade real no processo judicial e a jurisprudencialização, que é 
gerada por conta do trato interpretativo do juiz. 
 
Palavras-chave: Incapacidade. Trabalho. Processo Administrativo. Processo 

Judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disability benefit payments in the light of the principle of truth: 

administrative and judicial procedural analysis. 

 

Cristine Emily Santos Nascimento 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to verify the material truth principle in the administrative 
procedure for granting disability benefit (sickness and disability retirement 
pension both) as well as checking the principle of real truth in the judicial 
process for the same benefits. The intention is to note that the Administrative 
sphere the process for granting benefits, follows own principles, whose forecast 
is in the Law of Administrative Procedure. Upon completion of the medical 
report issued the decision is yet to be taken into consideration characteristics 
and principles of public administration to better consider the application of the 
principle of real truth. Already in judicial headquarters for the granting of 
sickness or disability retirement under the principle of real truth can possibly be 
interpreted more broadly by the judge, taking into account that apply to judicial 
proceedings, not only constitutional procedural principles, but strictly procedural 
principles applicable to pension harvest. After medical-legal experts, the court 
issues a move that meshes the interpretive act, multidimensional effects, with 
expert verification, which conceives better application of the principle of real 
truth. At the end we observe the effects of the application of the principle of real 
truth in the judicial process, and jurisprudential that is generated due to the 
interpretation  
of the judge tract. 

 

Keywords: Disability, Labor, Administrative Procedure, Judicial Process, 
Principles, truth 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O homem médio se mantém com seu trabalho. É dele que retira seu próprio 

sustento e pode também sustentar seus dependentes. Se, de repente, contudo, a 

manutenção do trabalho for afetada ou interrompida por um infortúnio, tal sustento é 

ameaçado.  

 

Essa impossibilidade de se manter pelo próprio trabalho merece ser 

protegida. Nesse sentido, o Estado concebe proteção ao homem trabalhador que 

contribuiu para o sistema previdenciário e do qual espera obter proteção.  

 

O Estado Democrático brasileiro, por meio do Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS), autarquia previdenciária, concebe proteção a seus segurados do 

Regime Geral de Previdência Social, mediante sistema contributivo obrigatório. 

 

O segurado obrigatório que contribui para o sistema, se for acometido de 

alguma doença, merece ser protegido, razão pela qual o INSS pode conceder de 

ofício o benefício previdenciário, tendo ciência da incapacidade do segurado por 

meio de documentos que comprovem tal situação e desde que a incapacidade seja 

confirmada pela perícia médica. Ou essa proteção pode ocorrer quando o segurado 

realiza protocolo do requerimento administrativo para concessão do benefício. 

 

Na hipótese em que não haja concessão de oficio, somente com o protocolo 

do requerimento administrativo para concessão do benefício é que o segurado 

obrigatório poderá saber se fará jus à proteção requerida e, se incapaz de trabalhar, 

se receberá a proteção cabível.  

 

É também com o protocolo do requerimento que se pode dar início ao 

processo administrativo de concessão de benefício e conceber aos sujeitos dessa 

relação processual a nomenclatura administração ou administrado. Essa relação 

processual segue trâmite elencado pela Lei 9.874, de 1999, que regula o processo 

administrativo federal. Nessa lei, está inserido todo o caminho processual que o 
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benefício requerido seguirá até que se obtenha ou não a concessão do benefício 

requerido. 

 

O problema surge quando o requerente, mesmo que tenha sido submetido a 

perícia médica, tem seu pedido indeferido. Embora a perícia seja ato indispensável 

ao processo administrativo de concessão de benefícios, não se pode deixar de 

observar que se trata de um processo originado na seara administrativa. 

 

Ainda que os benefícios estejam elencados no rol de direitos sociais, o 

processo de concessão do benefício, perante o INSS, tem tratamento específico de 

Direito Administrativo, cujo ramo autônomo do direito é detentor de princípios 

próprios. 

 

A administração pública, por meio do processo, deve se pautar em 

fundamentos que levem a encontrar a verdade que justifique a concessão ou não do 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do segurado obrigatório. 

 

Essa linha de raciocínio da administração pública deve se orientar por uma 

linha de ideias que valorizem e preservem seu ideal, dentre os quais estão a 

manutenção do interesse público, a legalidade, e a verdade material. 

 

A preservação do princípio da verdade material, utilizado pela administração 

pública, visa a observar a concessão de um benefício sob análise legalista, sem azo 

para a tarefa interpretativa. Não se dispondo dessa possibilidade interpretativa, 

muitas vezes o benefício é indeferido, pois a ausência da atividade interpretativa 

deixa de considerar o efeito multidimensional que a incapacidade impõe e que deixa 

de ser observada em lei. 

 

Em face do ato de indeferimento do processo administrativo é que o cidadão 

se socorre do Poder Judiciário e a lide ganha contornos próprios.  

 

A relação processual passa a ser constituída por três sujeitos, ganhando 

aspectos de uma relação triangular, em que, na base, estão autor e réu; e, no topo, 
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juiz. A esse juiz é concedida nova ótica concebida pelo Estado Pós-Moderno, a qual 

se resume na aplicação do princípio da verdade real, cuja atuação se reporta à 

realização da atividade interpretativa ampla. 

 

Essa atuação interpretativa, concedida ao juiz com o advento do Estado 

Pós-Moderno, permite visualizar a incapacidade que pode ensejar a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, sob foco ampliado e 

multidimensional. 

 

O presente trabalho é sistematizado com o intuito de verificar a concessão 

do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, comuns, da ótica do princípio da 

verdade, perante concepção interpretativa nos processos administrativo e judicial. 

 

Inicialmente, é apresentado o conceito doutrinário e normativo nacional e 

internacional de incapacidade, esclarecendo que, apesar da nomenclatura de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, não se protege a doença propriamente 

dita, mas sim a incapacidade para trabalhar decorrente de uma doença 

 

No segundo capítulo, demonstra-se a aplicação dos princípios aplicáveis ao 

processo administrativo federal e seus comportamentos, para, então, observar a 

análise do princípio da verdade material na concessão dos benefícios de auxílio-

doença e de aposentadoria por invalidez.  

 

No terceiro capítulo, analisa-se a aplicação de princípios ao processo judicial 

previdenciário, fazendo observar seu trato processual (observando, em especial, os 

efeitos multidimensionais da incapacidade) e interpretativo concebido pelo juiz que 

concede aos benefícios elencados análise acerca da concessão dos benefícios em 

voga sob aplicação do princípio da verdade real. 

 

Por fim, no quarto capítulo, a intenção é observar os efeitos práticos da 

aplicação do princípio da verdade real no processo judicial e a jurisprudencialização 

gerada por conta do trato interpretativo do juiz. 
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1.INCAPACIDADE LABORATIVA COMO RISCO SOCIAL 

 

 

O dano, quando ocorre, abala a estabilidade econômica e social da pessoa 

que, tão logo, necessita de proteção social. Embora possa ocorrer de forma 

individual, o dano merece ser protegido de forma ampla, recebendo guarida do 

Estado. Dessa forma, existe, expressamente, previsão legal que tipifica a razão pela 

qual o cidadão merece receber proteção. 

 

Ilídio das Neves1 identifica que o dano pode ser provocado pelo homem ou  

ocorrer de modo natural e será protegido em face de uma infortunística ocorrida. 

 

Wagner Balera2 cita que a concepção travada acerca de risco social se 

encontra definida na Recomendação 67, da Conferência Internacional do Trabalho, 

ocorrida em abril de 1944 e cuja ideia do seguro social, ou seja, da concepção de 

proteção ao risco, advém da ―[...] garantia dos meios de subsistência‖3. 

 

A Recomendação número 67, estatuída na 26ª reunião do Conselho de 

Administração, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada na cidade 

da Filadélfia, na América do Norte, elenca, no item 74, no capítulo relativo aos 

princípios diretivos, rol dos riscos que o seguro social outorga como prestação, ou 

seja, concedendo proteção em face da necessidade. Dentre eles, estão a doença, a 

maternidade, a invalidez, a velhice, morte do chefe da família, o desemprego, gastos 

extraordinários, e danos (lesões ou doenças causadas pelo trabalho).  

                                                 
1
NEVES, Ilídio das. Direito da Segurança Social: Princípios Fundamentais numa análise 

Prospectiva. Coimba.1996, p.449 
2
BALERA, Wagner, Noções Preliminares Direito Previdenciário. 2010, p.153 

3
Ibidem., p.153t 

4
―7. A fin de que las prestaciones otorgadas por el seguro social puedan ajustarse estrechamente a 

las diversas necesidades, los riesgos cubiertos deberían clasificarse como sigue: 
a) enfermedad; 
b) maternidad; 
c) invalidez; 
d) vejez; 
e) muerte del jefe de familia; 
f) desempleo; 
g) gastos extraordinarios; 
h) daños (heridas o enfermedades) causados por el trabajo. 

Sin embargo, no podrán acumularse las prestaciones de invalidez, vejez y desempleo. 
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Já no item 95, do mesmo capítulo, a referida Recomendação outorga à 

doença a concepção de prestação que deve ser paga quando existe perda de ganho 

financeiro decorrente da ausência de trabalho e é exigida por prescrição médica, 

podendo o estado de saúde ser acometido de doença aguda ou de lesão que exija 

tratamento ou vigilância médica.  

 

O item 116, do mesmo capítulo, indica que a prestação de invalidez deverá 

ser paga em caso de incapacidade para efetuar trabalho razoavelmente 

remunerado, decorrente de um estado de saúde crônico devido a enfermidade ou 

lesão ou a causa de perda de membro ou de uma função. 

 

Assim, verifica-se que a Recomendação7 67, da OIT, reconhece tanto a 

enfermidade como a invalidez como situações em que o sujeito se encontra 

momentaneamente sem condições de estabelecer atividade laboral para realizar a 

manutenção de suas necessidades e de sua família. 

 

Embora reste evidente, na Recomendação 67, da OIT, que as prestações 

decorrem de acometimento no estado de saúde, o uso desse vocábulo pode 

designar concepção ambivalente, como se vê em entendimento de Ilídio das Neves:  

 

Há uma certa ambivalência na base da definição desta contingência, 
dada a latitude com que a expressão saúde pode ser e é entendida. 
A este respeito costumam ser referidas três perspectivas. Assim, em 
sentido vulgar ou restrito, a saúde significa a ausência de 
enfermidade. Num sentido que se pode chamar académico ou 
normal, a saúde será o estado em que o ser orgânico exerce nor-
malmente todas as suas funções. Finalmente, em sentido lato ou 
técnico, em regra adoptado internacionalmente, a saúde representa 
um estado de completo bem-estar físico, mental ou social 8.

 

                                                 
5
 9.La prestación de enfermedad debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia sea debida a una 

abstención del trabajo exigida por prescripción médica, en estados agudos causados por enfermedad 
o lesiones que exijan tratamiento o vigilancia médica  
6
 11.La prestación de invalidez debería pagarse en caso de incapacidad para efectuar un trabajo 

razonablemente remunerado, a causa de un estado crónico debido a enfermedad o lesión, o a causa 
de la pérdida de un miembro o de una función.  
7
A Organização Internacional do Trabalho conceitua recomendação como: As recomendações são 

instrumentos não vinculativos – tratando, muitas vezes, dos mesmos assuntos que as convenções –
que definem a orientação das políticas e acções nacionais. 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm 
Acesso em: 3 nov. 2015. 
8
NEVES, Ilídio. Direito da Segurança Social: princípios Fundamentais numa análise 

prospectiva. Coimbra: Coimbra Editora,1996. p.452/453. 
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Assim, o que se verifica é que a concepção da prestação que pode ser 

concedida em decorrência do estado de saúde necessita de precisa determinação 

em qual concepção será tratado o estado de saúde, se sob o aspecto positivo, que é 

a presença dela; ou do aspecto negativo, que é a ausência integral ou parcial dela. 

 

Ademais, Ilídio ainda indica que 9: 

 

Qualquer que seja a latitude da noção adoptada e do quadro protetor 
definido, esta contingência produz necessidades específicas de 
ordem médico-sanitária, a satisfazer por meio de serviços 
especializados, a que os interessados possam recorrer, mas dá 
origem também a necessidades de ordem económica, visto que o 
recurso aos cuidados médicos e farmacêuticos provoca um 
aumento, pelo menos potencial, dos encargos e das despesas das 
famílias com a utilização daqueles serviços, quer públicos, quer 
privados. 

 

Dessa maneira, o que se aponta, quando há ausência de saúde, é uma 

consequência de fatores relativos não só a sua ausência, mas também ao aumento 

da despesa familiar, que envolve, direta ou indiretamente, o estado econômico da 

família e diversos outros direitos individuais, como, por exemplo, o direito de moradia 

ou alimentação.  

 

Verifica-se, também, que a ausência da saúde pode atingir a relação de 

emprego ou trabalho. Como se vê em Almansa Pastor10, a ideia de desemprego 

pode ocorrer em face de ausência do estado integral do bem-estar físico, mental ou 

social, e que gera a diminuição ou ausência do poder de ganho. Sem essa 

possibilidade de laborar, ocorre o impedimento de o trabalhador retornar ao mercado 

de trabalho, ser realocado em um novo posto de trabalho ou até mesmo de ser 

inserido no mercado de trabalho. 

 

A sociedade moderna impõe o trabalho como regra aos cidadãos, embora 

assuma a possibilidade de o homem escolher exercer ou não atividade remunerada. 

                                                 
9
NEVES, Ilídio. Direito da Segurança Social: princípios Fundamentais numa análise 

prospectiva. Coimbra: Coimbra Editora,1996. p.453. 
10

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.226 
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Foi o rumo que a sociedade moderna seguiu que impôs a indispensável condição de 

trabalho, sem a qual o homem não é dotado do poder de ganho e consumo. 

Ademais, a necessidade indispensável do labor se coaduna com a necessidade 

contributiva do sistema de proteção oferecida pelo Estado, que deve prever uma 

fonte anterior de custeio para cada prestação a ser concedida, ou seja, deve existir 

uma prévia relação entre receita e despesa, o que o ilustre professor Wagner 

Balera11 indica como regra da contrapartida. 

 

Assim, não basta apenas que seja constada e conhecida a incapacidade 

para o labor; mas, cumulativamente, para que o sujeito possa perceber qualquer das 

prestações concedidas pela Previdência Social, é indispensável haver contribuições 

de forma prévia, para que possa ser protegido pelo sistema. 

 

Ocorrendo qualquer tipo de incapacidade, o que se exige é a verificação da 

impossibilidade de trabalho, seja ela de caráter natural ou provocado, e ter como 

consequência uma necessidade, seja em face da diminuição da capacidade de 

trabalho ou da possibilidade do poder de ganho. 

 

Convém, aqui, tratar apenas das prestações de auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez, ambas comuns, pois outros benefícios incapacitantes 

como auxílio-acidente, por exemplo, não retira totalmente a capacidade laboral, mas 

é decorrente de proteção ao segurado após consolidação de lesão, sendo mantida a 

continuidade do sujeito protegido em desempenhar suas atividades laborais, porém 

de forma reduzida. Já o auxílio-doença acidentário, assim como a aposentadoria por 

invalidez acidentária, não são objetos do presente trabalho, pois ambos têm como 

causa uma incapacidade gerada pelo trabalho, devendo ainda verificar o nexo de 

causalidade entre a doença que acomete o segurado e o acidente ocorrido. 

 

Observando que a incapacidade é gerada pela ausência de saúde, Almansa 

Pastor12 chama atenção para a amplitude do vocábulo: 

 
                                                 
11

BALERA, Wagner, Noções Preliminares de Direito Previdenciário. 2. ed. rev e ampl. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010.p. 209 
12

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.401 
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El substantivo incapacidade em si y por sí solo no lo denota, pues 
hace referencia a uma situacíon personal del individuo, a quien fata 
su integridade psicofísica,sin outra consideracíon de tipo económico 
profesional . Es el calificativo laboral el que especifica la 
incapacidade, de manera que ésta alcanza consideracíon de 
contigencia protegible em la medida em que tiene repercusión en el 

ámbito económico professional del indivíduo que la sufre
 13.

 

 

Dessa forma, como exposto por Pastor, a expressão incapacidade necessita 

de contextualização para melhor adequação ao caso concreto; assim, a 

incapacidade pode ser econômica ou física, temporária ou permanente. 

  

Independente da nomenclatura utilizada, seja auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, a contingência ocorrida em ambas é a mesma, ou seja, 

a ocorrência de total ou parcial ausência de estado de saúde e que gera 

incapacidade laboral, o que enseja a concessão de uma das prestações. Pastor14 

exemplifica, ainda, que a concessão da prestação dependerá da expectativa de 

tempo que vai durar a alteração no estado de saúde do segurado, bem como de 

graus e tipos diferentes, podendo ser a incapacidade permanente ou provisória. Já 

no aspecto invalidez, a concessão pode verificar se se trata de invalidez permanente 

ou se é considerada grande invalidez. 

 

A proteção da necessidade requer objetivação com determinação expressa 

do bem jurídico a ser resguardado.  

 

A necessidade protetiva ocorre em face da redução ou perda de ganho 

financeiro ou, ainda, por conta da existência de um defeito que torne difícil ou 

impossível o reingresso no mercado de trabalho. 

 

Dessa forma, Pastor15 menciona que: 

                                                 
13

Tradução livre: O substantivo incapacidade em si e por si só não denota fazer referência a uma 
situação pessoal do indivíduo, a quem faça sua integridade psicofísica, sem outra consideração de 
tipo econômico profissional. É o adjetivo laboral que especifica a incapacidade  de maneira que ela 
alcança consideração de contingência protegida na medida em que tem repercussão no âmbito 
econômico profissional do indivíduo que a sofre.  
14

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.402 
15

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.402 
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[...] La capacidade de ganacia propriamente dicha, requiere el 
concurso, al menos, de la capacidade laboral y de la possibilidade 
objetiva de colocación adequada. Cuando alguno de esos términos 
desaparece o se reduce, hay incapcidad de ganacias. [...]16 

 

Assim, conforme transcrito, Pastor17 menciona que a capacidade de ganho 

propriamente dita requer a existência concomitante da capacidade de trabalho e da 

possibilidade de colocação adequada no mercado de trabalho (o que se pode 

depreender que se trata de mercado formal de mão de obra) e, quando há ausência 

de um ou de outro, seja capacidade de trabalho ou ausência da possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho, passa a existir a incapacidade do poder de ganho.  

 

A incapacidade de trabalho pode ocorrer de forma permanente ou 

temporária, o que Pastor18 chama de incapacidade laboral transitória. Essa ausência 

de capacidade para trabalhar pressupõe que, anteriormente, houve, em algum 

momento da vida do segurado, capacidade de trabalho em alguma proporção. Essa 

incapacidade de trabalho pode ser física ou psicológica; indispensável é que o 

trabalhador disponha integralmente da saúde.  

 

Essa ausência da capacidade de trabalho traz a ideia de que ela pode 

aparecer sob diversas formas e graus. Pode a incapacidade aparecer como uma 

forma de invalidez, o que traz uma ideia mais precisa, específica e pontual sobre 

essa ausência de capacidade de trabalho; já se a incapacidade for temporária, 

aplica-se uma concepção mais larga, sem maiores previsões, em face de seu 

caráter provisório.  

 

Interessa destacar que a Recomendação 67, da OIT, traz sutis diferenças 

acerca da proteção dessa incapacidade de trabalho. A Recomendação não trata 

expressamente de incapacidade temporária ou definitiva, mas da enfermidade como 

                                                 
16

Tradução Livre: ―[...]A capacidade de ganhar tal corretamente exige a concorrência, pelo menos, a 
capacidade de trabalho e a possibilidade objetiva da colocação adequada. Quando qualquer desses 
termos desaparece ou é reduzida, não há capacidade de lucros[...]‖. 
17

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.226 
18

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.401 
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ausência de trabalho exigida por prescrição médica, em doenças de estado agudo 

causado por doença ou lesão que requer tratamento ou vigilância médica, conforme 

prescrito no item 9, anteriormente citado. Ou seja, a expressão enfermidade concebe 

ideia de restabelecimento da saúde do segurado em sua integralidade, já que a ideia 

é possibilidade de uma suspensão do trabalho para tratamento médico. 

 

Por outro lado, a invalidez é tratada como situação em que a possibilidade 

de trabalho é interrompida em face de um estado crônico da lesão. Percebe-se que, 

na prestação por enfermidade, há a existência do vocábulo agudo; já na prestação 

invalidez, o vocábulo crônico. 

 

Empregando a conceituação literal das expressões agudo e crônico, vê-se a 

sutil diferença: 

 

Agudo a.gu.do adj. 1.[...] 3.Intenso,violento19. 

 

Crônico crô.ni.co. adj.1. Que dura há muito. 2. Persistente, inveterado.3. 

Med. De longa duração (doença)20. 

 

Em ambas expressões, existe um ideal comum, que é ausência de 

capacidade laboral decorrente de uma enfermidade, mas a ideia dessa ausência 

corresponde também aos aspectos intelectual, volitivo ou físico, mas todos 

destinados ao exercício de uma determinada atividade profissional. 

 

Nesse cotejo, importa salientar que a Recomendação 67, em seu 

preâmbulo, inclui em seu rol de proteção os trabalhadores e suas famílias, a 

população rural, e os trabalhadores independentes. Já a Convenção21 102, da OIT, 

                                                 
19

FERREIRA, Marina Baird, (Coord.) MINIAURELIO: o minidicionário da língua portuguesa 
dicionário.7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.p.104 
20

FERREIRA, Marina Baird, (Coord.) MINIAURELIO: o minidicionário da língua portuguesa 
dicionário.7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.p.278 
21

Segundo Organização Internacional do Trabalho, Convenção é: 
―As convenções da OIT são tratados internacionais sujeitos a retificação pelos Estados Membros da 
Organização‖. 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm 
Acesso em: 3 nov.2015. 
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que trata das normas mínimas para seguridade social, apesar de não incluir 

expressamente a população rural, é mais genérica nesse aspecto, quando, na parte 

IX, que trata de aposentadoria por invalidez, o artigo 55, itens a, b22, diz quem são 

as pessoas amparadas por essa prestação, sendo tais pessoas de determinadas 

categorias de assalariados.  

 

Assim, a ideia de incapacidade laboral se reverte em proteção concedida 

pelo Estado em face da população urbana ou rural, denotando concepções de que, 

em se tratando de incapacidade temporária, emprega-se a ideia de previsibilidade 

de melhora no estado de saúde; e, para a incapacidade permanente, a ideia de 

imprevisão de melhora, não se tratando da concepção de irreversibilidade. 

 

Pode haver ainda a concepção do grau máximo de incapacidade, o que 

Almansa Pastor23 chama de grande invalidez, nos seguintes dizeres: 

 

d) La gran invalidez, finalmente, contituye el grado maximo y se 
refiere a al trabajador afecto de incapacidade permanente absoluta 
para todo trabalho y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas 
o funcionales, necessita la assistência de outra persona para realizar 
los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazar-
se,comer,etc. (art. 135.6, L.G.S.S.) ( S.T.S.S. 13 de marzo de 1989).  

 

Premido da ideia de que a incapacidade laborativa tem expectativa de 

melhora no estado de saúde, vale indicar que a Convenção 102, ratificada pelo 

Brasil em 15 de junho de 2009, traz, no artigo 10, item 224, do capítulo que trata dos 

                                                                                                                                                         
Para as Convenções terem validade no Brasil, estão sujeitas a referendo do Congresso Nacional, do 
mesmo modo ocorre para celebrar tratados e atos internacionais, consoante regra do artigo 84, VIII, 
da Constituição Federal de 1988. 
22

Art. 55 — As pessoas amparadas devem abranger: 
a)quer determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade 
dos assalariados; 
b)quer determinadas categorias da população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 
totalidade dos residentes; 
c)quer todos os residentes cujos recursos durante o evento não ultrapassarem determinados limites, 
de acordo com os dispositivos do artigo 67; 
d)quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas categorias de 
assalariados, perfazendo, no mínimo 50 por cento da totalidade dos assalariados que trabalhem em 
empresas industriais que empreguem 20 pessoas, pelo menos. 
23

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.411 
24

Art. 10  
1.[...] 
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serviços médicos, o rol de beneficiários que esses serviços devem abarcar, inserindo 

aí a proteção em caso de doença, de modo que não impliquem ônus por demais 

pesado ao beneficiário ou responsável. 

 

Essa possibilidade de melhora no estado de saúde do segurado aparece na 

Parte III, artigo 18, da Convenção 102, da OIT, com o uso da expressão limitada25. O 

uso dessa expressão aparece como forma de delimitar a concessão da prestação 

em decorrência da doença, garantindo que sua concessão será possível até 26 

semanas.  

 

Já a Recomendação 67, na parte que trata da invalidez (artigo 11, item 6), 

não traz essa limitação temporal, mas traz a regra de que a prestação de invalidez 

deverá ser paga desde a data em que cessar a prestação de enfermidade (termo 

utilizado como sinônimo de auxílio-doença) ou durante todo o tempo em que persistir 

a invalidez.  

 

 

A esse contexto de incapacidade laborativa com limitação temporal trazida 

em normas de proteção internacional está atrelada a ideia de Pastor26, que elenca 

situações nas quais melhor ocorre a delimitação do enquadramento dessas 

incapacidades, quais sejam: 

 

Para actividad genérica, esto es, em relación com cualquier tipo de 
actividad laboral. 
Para uma actividad especifica, o sea, com relación a uma 
determinada actividad laboral, que se concreta normalmente em la 
actividad desarrolhada habitualmente com anterioridade. 
Criterio intermédio entre la amplia genericidad de cualquier actividad 
y la especificidade de la profesión habitual anterior puede ser el 
valoración de la incapacidade em atención a la actividad adecuada, 
es dicer, el conjunto de actividadd que el incapacitado podría 
desarrollar habida cuenta de su grado de especialización, así com de 

                                                                                                                                                         
2.O beneficiário ou o respectivo responsável podem ser obrigados a concorrer para as despesas com 
os serviços médicos recebidos em caso de doença; os dispositivos relativos a esta participação 
devem ser estabelecidos de tal forma que não impliquem ônus por demais pesado. 
25

Art. 18 – 1. A prestação mencionada no artigo 16 deve ser concedida durante todo o evento com a 
ressalva de que a duração da prestação possa ser limitada a 26 semanas por caso de doença, com a 
possibilidade de não ser paga a prestação nos três primeiros dias da suspensão dos ganhos. 
26

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.403 
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la aptitud residual que le quede para desempeñarlar. En general, 
puede estimarse como actividad adecuada aquélla cuyo desempeño 
no requiere nueva especialización professional, a la par que 
mantiene la misma categoria laboral y unos similares ingresos 27.

 

 

Nesse cotejo, seria possível estabelecer relação entre a atividade laboral e 

os critérios geral, específico ou intermediário, de modo que a incapacitante pudesse 

ser verificada dependendo da atividade laboral desempenhada pelo segurado.  

 

Entrelaçando, assim, a ideia da Recomendação 67, da OIT, com a ideia 

trazida por Almansa Pastor, o critério de classificação da invalidez, como 

permanente, decorre da ideia de que o trabalhador, depois de ser submetido a 

tratamento médico adequado, pode ter sofrido alta médica, mas, ainda assim, 

continua a apresentar limitações anatômicas ou funcionais, suscetíveis a serem 

consideradas de recuperação incerta de longo prazo ou até sem estimativa de 

melhora.  

 

Desse modo, a sutil diferença que atrela a invalidez e a enfermidade é ―[...] 

matizada por sua severidade, consistente em reduciones anatômicas o funcionales 

graves determinables objetivamente‖ 28 29. 

 

Como se verifica, a doutrina de Almansa Pastor, assim como o que está 

descrito em normas internacionais traçadas pela OIT, não trata a incapacidade para 

o trabalho, em regra, como situação definitiva. Ou seja, a incapacidade é vista como 

uma limitação; seja de duração mais prolongada ou menos extensa, o citado autor 

trata a incapacidade como a ausência integral da saúde e pressupõe que o 

                                                 
27

Tradução Livre: Para atividade genérica, isto é, em relação com qualquer tipo de atividade laboral. 
Para uma atividade especifica, ou seja, com relação a uma determinada atividade laboral, que se 
realiza normalmente na atividade desenvolvida anteriormente de forma habitual. Critério intermédio 
entre a ampla generalidade de qualquer atividade e a especificidade da profissão habitual anterior 
pode ser a valoração da incapacidade em atenção a atividade adequada, quer dizer, o conjunto de 
atividade que o incapacitado poderia desenvolver levando em conta seu grau de especialidade, assim 
com a atividade residual que lhe deixe desempenhar. No geral, pode estimar-se como atividade 
adequada aquela cujo desempenho não requer nova especialização profissional, mantendo a mesma 
categoria laboral e ingressos em atividades laborais similares.  
28

PASTOR. José Manuel Almansa. Derecho de la Seguridad Social.7. Ed. 
Madrid:Tecnos.1991.p.403 
29

 Em tradução livre:―[...]pela sua severidade, reduções consistentes em anatômicas ou funcionais 
graves objetivamente determináveis". 
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segurado, trabalhador urbano ou rural, possa vir a ter tratamento médico (seja 

público ou particular) e recuperá-la em sua integridade. 

 

O contexto trabalha com a ideia de previsibilidade de melhora da saúde, 

visto que a concessão de uma prestação por incapaciade tem por escopo substituir 

renda perdida em decorrência da doença acometida. 

 

 

1.1. AUXÍLIO-DOENÇA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Conforme se vê na Lei 8.213, de 1991, também chamada lei de benefícios, o 

auxílio-doença está previsto nos artigos 59 a 64, e, no mesmo diploma normativo, 

está prevista a aposentadoria por invalidez, nos artigos 42 até 47, que comtemplam 

as hipóteses de sua concessão, e ambas encontram regulamentação no Decreto 

3.048, de 1999. 

 

Originado na Alemanha, o primeiro benefício por incapacidade aqui tratado é 

o auxílio-doença. Como já descrito, o termo auxílio-doença é tratado na 

Recomendação 67, da OIT, com o uso da expressão enfermidade, que pressupõe 

temporalidade, quer dizer, pressupõe que, em determinado período de tempo, a 

doença que acomete o segurado pode sofrer redução ou cessação. 

 

O Estado brasileiro, como conhecedor e protetor do sistema de seguridade 

social, concebe aos segurados do sistema proteção em face da doença. Importa 

ressaltar que, apesar da apresentação acerca da incapacidade temporária e 

permanente, as Constituições Brasileiras, sejam outorgadas ou promulgadas, não 

fizeram, ao longo dos séculos, distinção entre o lapso temporal e as prestações 

possíveis de serem concedidas, apenas se utilizaram do termo doença ou invalidez, 

inserindo em seu rol protetivo a regra de proteção do segurado. 

 

Como cediço, a Previdência é integrante do sistema de seguridade social. A 

Constituição de 1934 traz, em seu artigo 121, parágrafo 1º, inciso h, a instituição da 
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previdência no Brasil. Já a Constituição Brasileira de 1946 garante, no artigo 157, 

inciso XVI, que o sistema de previdência social conceda proteção ao trabalhador 

como consequência de doenças. 

 

Mais tarde, a Lei nº 3.807/1960, que trata da Lei Orgânica da Previdência 

Social, traz expressamente a descrição da proteção do Estado brasileiro ao 

segurado com indispensabilidade de contribuição prévia (art.69, caput)30, sendo 

necessária a contribuição do trabalhador para que possa ser protegido e ter a 

contraprestação do Estado. Excetua-se dessa norma a proteção ao trabalhador 

rural, já que eles eram protegidos nesse período pelo extinto Funrural. 

 

Já a Constituição de 1967, artigo 158, inciso XVI, e, posteriormente, a 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969, artigo 165, inciso XVI, trazem previsão de 

proteção previdenciária aos trabalhadores em decorrência de doença.  

 

Interessa destacar que, antes da Constituição brasileira de 1934, a 

Constituição do mexicana de 1917, em seu artigo 123, inciso XXIX31, inseriu como 

escopo do Estado a proteção ao operário, o que, antes, não ocorria, pois, somente a 

partir de1917, é que as Constituições passam a apresentar o caráter social. 

 

Como já citado previamente, a concessão dos benefícios por incapacidade 

(auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ambos comuns), em algumas 

hipóteses, pode supor a existência de uma expectativa de melhora do segurado, 

independente da doença. Contudo, o professor Doutor Wagner Balera diz, em sua 

obra Noções Preliminares de Direito Previdenciário,32 que: 

 

O imperativo constitucional brasileiro é, talvez, a mais cabal 
demonstração da absoluta falta de sintonia entre a norma e a 
realidade Social. 
Dispõe o art. 196 da Lei  das Leis o seguinte: 
―Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

                                                 
30

Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas contribuições: 
31

BALERA, Wagner, Noções Preliminares de Direito Previdenciário. 2. ed. rev e ampl. São 
Paulo:Quartier Latin, 2010.p.175 
32

BALERA, Wagner, Noções Preliminares de Direito Previdenciário. 2. ed. rev e ampl. São 
Paulo:Quartier Latin, 2010.p. 175/176 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11818000/art-69-da-lei-3807-60
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risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
O preceito confere, em outras palavras, o tal do entendimento 
integral a que faz referência, igualmente, o art. 198, II, da 
Constituição. 
Afirmei, em escrito anterior à Constituição vigente, que todos temos o 
direito a não ficarmos doentes. Ora, assim colocada a questão, a 
primeira diretriz que emana do preceito constitucional acima 
transcrito é a redução do risco de doença e, portanto, da 
estruturação de planos e programas de prevenção. 

 

Tal preceito leva a indagar se seria adequada a concessão do auxílio-

doença por período expressamente designado, assim como aquele estipulado no 

artigo 18, Parte III, da Convenção 102, da OIT, haja vista a precariedade em que se 

encontra o sistema público de saúde brasileiro, já que se pressupõe a concomitância 

na percepção do benefício e a busca da realização de tratamento médico. Por outro 

lado, abre-se a possibilidade de o segurado não servido de forma adequada e 

eficiente do sistema público de saúde poder gastar além de sua possibilidade 

financeira, tendo despesas como consulta e exames médicos de saúde na tentativa 

de descobrir a doença que o acomete, além de medicamento e tratamento médico 

adequados para sua reabilitação. 

 

No Brasil, a primeira norma que expressamente concede proteção ao 

cidadão de um infortúnio foi o Código Comercial de 1850, em que o artigo 79 diz: 

 

Art. 79 - Os acidentes imprevistos e inculpados, que impedirem aos 
prepostos o exercício de suas funções, não interromperão o 
vencimento do seu salário, contanto que a inabilitação não exceda a 
3 (três) meses contínuos. 

 

A norma já revogada não estabelece diferenças entre a proteção à doença 

comum ou a doença decorrente do trabalho. Sergio Pinto Martins33 ressalta que, 

mesmo antes do Código Civil e até mesmo antes de abolir a escravatura, o Brasil 

prevê tal proteção, por seguir a regra das Ordenações Filipinas. Da mesma forma, 

também por conta do Decreto nº 2.711, de 1860, que dispõe sobre montepios e 

sociedade de socorro mútuo, é que se protege o sujeito em decorrência de 
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enfermidade ou acidente34. No mesmo contexto, seguem o Decreto nº 9.212, de 

188935 que cria o montepio obrigatório dos empregados dos correios e o Decreto 

10.229, de 20/7/188936, que cria o montepio dos empregados das oficinas da 

Imprensa Régia. 

 

No século XX, o Decreto-Lei 3724, de 1914, trata do acidente de trabalho, 

mas a Lei Eloi Chaves, considerada marco inicial37 da previdência social no Brasil, 

também não traz expressamente a concessão de auxílio-doença, mas garante ao 

empregado nas empresas de estrada de ferro receberem ―[...] socorros médicos e 

medicamentos necessários ao seu restabelecimento38‖. 

 

Somente com a edição da Lei 3.807/60, a Lei Orgânica da Previdência 

Social (Lops), é que passa a existir a nomenclatura de auxílio-doença. É 

interessante que tal lei exclui de seu rol de proteção (Artigo 3, incisos I,II) os 

servidores civis e militares da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios e 

do Distrito Federal, bem como das respectivas autarquias, que estejam sujeitos a 

regime próprio de previdência, salvo se forem contribuintes da Previdência Social 

Urbana; e os trabalhadores rurais, que, já explicado, eram integrantes do Funrural. 

 

Havia, porém, determinação, nessa lei, de que a prestação somente era 

concebível após 12 contribuições mensais e que permanecesse incapacitado por um 

certo tempo, o que antes as Constituições de 1947, de 1967 e a Constituição trazida 

pela Emenda nº de 69, não trazem.  

 

Convém esclarecer que, como o auxílio-doença pressupõe uma 

possibilidade de recuperação, é necessário que, antes de sua possível concessão e 

proteção do Estado, haja um lapso pelo qual essa possiblidade de recuperação seja 
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possível. É o que a Lei 3.807, de 1960, traz como período de espera, que 

compreende como período de recuperação do segurado o período de 15 dias. 

Somente em caso de não haver a recuperação integral da saúde é que se torna 

possível a concessão do benefício de auxílio-doença a partir do 16º dia. 

 

Anteriormente, o Decreto-lei 7.036, de 1944, previa a instituição do seguro-

acidente de trabalho aos empregados, ficando a cargo desse seguro a exclusiva 

proteção do trabalhador. Em seguida,  foi estatizado pela Lei 5.316, de 1967. 

 

Já a Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), criada pela lei 

6.439, de 1977, assim como a Lei 8.213, de 1991, conhecida como lei de benefícios, 

ambas mantêm o mesmo raciocínio acerca da proteção dada pela prestação de 

auxílio-doença. 

 

Diverso do que pressupõe o termo auxílio-doença, ―[...] Não se protege 

propriamente o segurado contra a doença, mas protege a capacidade laboral que é 

afetada em virtude da instalação de uma doença‖39, por essa razão é que existe a 

concepção disponível na Recomendação 67, da OIT, que traz, precisamente 

determinado, lapso temporal para a melhora no quadro de saúde. Nesse contexto, 

pode ser observada a razão para a existência do chamado período de espera. 

 

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, ambas são prestações, da 

espécie benefícios e são pagos em dinheiro aos segurados. O escopo do auxílio-

doença e a aposentadoria por invalidez, é ―[...] atenuar ou eliminar o estado de 

necessidade social, revestem-se de cunho alimentar‖40, bem como asseguram aos 

sujeitos protegidos o mínimo essencial para a vida.  

 

Para ser possível a concessão da aposentadoria por invalidez, é concebível 

que o segurado seja ―[...] considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 
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profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe 

paga enquanto permanecer nesta condição‖41. 

 

O auxílio-doença dispensa proteção ao segurado facultativo, contribuinte 

individual, ao segurado especial, além do segurado obrigatório. Sendo reconhecida 

a recuperação da capacidade de trabalho, ou sendo constatada a irreversibilidade 

da doença ou ainda habilitação do segurado para o desempenho de outra atividade 

laboral com a qual ele pode manter sua capacidade de ganho, podendo assim, 

manter o mínimo essencial para a vida. Dessa forma, se o segurado desempenhar 

duas atividades laborais, das quais a autarquia previdenciária deve previamente ter 

conhecimento, ―[...] será devido o auxílio-doença, mesmo no caso de incapacidade 

apenas para o exercício de uma delas [...]‖42. Será mantido o auxílio-doença 

indefinidamente apenas para aquela atividade à qual foi requerida, não cabendo 

transformação em aposentadoria por invalidez até que seja estendida essa 

incapacidade para as demais atividades concomitantes, como segue a regra do 

artigo 74, do Decreto 3.048/99.  

 

Para a verificação da existência de doença e da incapacidade do segurado, 

mister se faz a realização de exame médico pericial, assim como para aferir a 

progressão da doença, ou possibilidade de reabilitação ou até mesmo se existe 

insuscetibilidade de recuperação. Se a incapacidade laboral existe, pode então ser 

concedida a prestação em voga, mas também pode haver concessão de auxílio-

doença de ofício, quando se fizer evidente para o sistema previdenciário que o 

segurado se encontra incapaz, não deixando nenhuma dúvida para a concessão do 

benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria. 

 

A regra do tempo de espera foi trazida anteriormente pela Lei 3.807/60, no 

artigo 24, e repetida no artigo 31, do Decreto 77.077, de janeiro de 1976. Na Lei 

8.213, de 1991, originalmente o tempo de espera é de 15 dias, sendo concebível o 

auxílio-doença em caso de não recuperação no 16º dia. Foi matéria da Medida 

Provisória 664/2014, cuja intenção era majorar de 15 dias como na forma original, 
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para o período de 30 dias, período esse em que o segurado empregado deveria 

permanecer percebendo salário do empregador e, somente no 31º, é que seria 

concebível o benefício de auxílio-doença. 

 

Embora a Medida Provisória (MP) tenha entrado em vigor, a intenção do 

legislador em modificar o período de espera não prosperou. A Lei 13.135, de 17 de 

junho de 2015, Conversão da Medida Provisória 664, de 2014, entrou em vigor sem 

a alteração inicialmente proposta para o período de 30 dias, permanecendo como 

período de espera o período de 15 dias. 

 

 

1.2 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Prevista na Lei 8.213, mais precisamente nos artigos 42 a 47, é concebível 

como prestação em que o segurado esteja incapaz de forma permanente e seja 

impossível sua reabilitação, de modo que não possa garantir sua subsistência. Em 

regra, o benefício somente pode ser concebível após ser verificado se:  

 

[...] decorrente de acidente, ou quando o segurado é acometido por 
alguma das doenças elencadas no artigo 151, ou ainda, para no 
período anterior ao requerimento do benefício, pelo número de 
meses equivalente ao da carência (inciso I do art, 39)43. 

 

Par receber tal benefício, é indispensável que sejam ―[...] anexados um 

certificado médico e qualquer outro documento idôneo que prove a existência de um 

estado de invalidez‖44.  

 

Sergio Pinto Martins45 traz que a aposentadoria por invalidez, prevista na lei 

Eloi Chaves, era concedida ao segurado com dez anos de serviço (art.13), 

dispensando carência se decorrente de acidente de trabalho. 
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Existem ainda, nas Constituições de 1934, 1937 e 1946, a previsão de 

proteção do Estado brasileiro para cobrir o risco invalidez. A Constituição de 1934, 

na alínea h, parágrafo 1º, artigo 121, prevê a proteção social do trabalhador com 

instituição de previdência (termo expressamente incluído no artigo em comento), 

cobrindo o risco invalidez. 

 

Já na Carta Magna de 37, o artigo 137, alínea m, traz o termo seguro-

invalidez; e a Carta de 1946, no caput do artigo 157, prevê que a proteção ao 

trabalhador também ocorrerá por meio de normas que visam a melhorar a condição 

de quem trabalha. Assim, o inciso XVI, artigo 157, da Carta de 46, traz que a 

previdência será uma das formas de proteção, inserido no artigo como objeto de 

proteção o risco-invalidez. Prevê, ainda, a exigência da contribuição da União, do 

empregador e do empregado. 

 

A Lei 3.807, de 1960, traz esculpidos entre os artigos 27 a 29 aspectos que, 

em comparação com a legislação atual (Lei 8.213), evoluíram bastante. O caput do 

artigo 27, originalmente, trata que a invalidez é:  

 

Art. 27. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado 
que, após haver percebido auxílio-doença pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, continuar, incapaz para o seu trabalho e não estiver 
habilitado para o exercício de outro, compatível com as suas 
aptidões. 

 

Nesse trecho, existe a previsão de lapso temporal, que pressupõe uma 

possibilidade de melhora do segurado, e é o período de 24 meses que está 

implicitamente presente no §3º, artigo 24, da Lei 3.807/60, em que, não havendo 

melhora do segurado, somente aí será possível haver a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 

 

Merece destaque o emprego da expressão definitivo (artigo 27, § 2º, Lei 

3.807/60, já revogada), pois, embora tal termo sugira a ideia de insuscetibilidade de 

melhora no Estado de saúde do segurado, continua sendo empregado na lei vigente 

(art. 43, §1º). Nesse raciocínio, Daniel Machado Rocha melhor descreve porque o 

termo definitivo deveras não foi bem empregado. 
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Considerando-se o fato de o pressuposto fundamental do 
deferimento e da manutenção da aposentadoria por invalidez 
repousar sobre a ausência da capacidade laborativa do segurado, 
pode-se afirmar que a natureza do benefício é sempre precária 46 47. 

 

Dessa forma, a incapacidade de trabalho é o fator determinante para a 

concessão desse benefício, mas essa não capacidade de trabalho não é duradoura, 

é instável e, assim, necessária se faz a verificação acerca da continuidade ou não da 

doença, portanto: 

 

[...] se o dito estado ―definitivamente‖ incapacitante vem a ser 
alterado (seja pela imprecisão dos exames que atestaram a 
irrecuperabilidade, seja pela evolução das ciências medicas que 
permitiram debelar a moléstia diagnosticada na época como 
incurável), não subsiste razão para a manutenção da prestação 
previdenciária48. 

 

Contudo, a concepção doutrinária inicial de invalidez deve levar também em 

consideração a evolução tecnológica a serviço da saúde, cujos recursos eram 

parcos e evoluíram ao longo dos séculos. É o que deve ser observado com a Lei 

3.807/60. Seu rol traz valoração implícita de concepções de saúde e da tecnologia a 

ela agregada, bem como a concepção de reabilitação da década de 60 do século 20.   

 

A verificação da capacidade de trabalho (que compreende o estado de 

saúde debilitado) seria realizada pela previdência social, seja para concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O §6º, artigo 27, da Lei 3.807/60 

(com redação dada pelo Decreto-lei 66, de 1966), trazia a dispensa da realização 

dos exames médicos para verificação da incapacidade, quando o sujeito 

completasse 55 anos de idade, situação extraída, posteriormente, pela Lei 9.032/95. 
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É imperioso destacar que, hodiernamente, a expectativa de vida do ser 

humano vem aumentando, além do que, com o uso da tecnologia, exames e 

tratamentos médicos são colocados à disposição da população, modificando a 

expectativa da saúde do segurado. Justamente, então, com base nesses critérios 

médico-tecnológicos, que, quando colocados à disposição do cidadão, é permitido 

ao legislador que o debate sobre as normas de proteção do segurado amadureça e 

avance, acompanhando essa evolução médico-tecnológica. 

 

Além da extirpação do critério cronológico como dispensa para a realização 

de perícia, a outra justificativa pela qual o termo definitividade não se coaduna bem 

está amparada pela reaquisição da capacidade de trabalho, em decorrência de o 

Estado brasileiro garantir proteção à saúde com tratamento gratuito. Assim trata 

Daniel M. da Rocha, na obra de Coordenação de Vladimir Passos de Freitas49 : 

 

[...] esta exigência busca atender não só a necessidade de propiciar, 
por conta da Previdência Social, um tratamento que possibilite a 
reaquisição da capacidade de trabalho ou a readaptação profissional 
daqueles que tiveram sua força laboral tolhida pelo risco social-
desiderato que poderia ser dificultado se o tratamento não fosse 
compulsório e gratuito – busca-se também não estimular que 
pessoas aptas deixem de trabalhar, ou recebam o benefício, 
indevidamente, quando já se encontram desempenhando outra 
atividade de maneira informal. 

 

Com a Constituição de 1967, a proteção ao risco invalidez é previsto no 

inciso XVI, do art. 158; e, ao mesmo modo, na Constituição de 69. Mas, em ambas, 

o termo previdência vem acompanhado do uso da expressão social. 

 

Com o advento da Constituição de 1988, a lei de benefícios entra em 

vigência em 25/7/1991. Ela abrange o segurado especial como segurado, ampliando 

o rol de protegidos. 

 

Como já citado, a prestação por invalidez é benefício instável e, dada sua 

imprevisibilidade, faz-se indispensável a realização de exames periódicos do 

segurado para constatar acerca ou não da recuperação da capacidade de trabalho. 
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Dada essa imprevisibilidade, o contrato de trabalho do segurado resta suspenso, 

conforme previsão expressa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)50, por 

essa razão. Mesmo que constatada a invalidez do segurado, o contrato de trabalho 

não se finda, pois, a qualquer momento, a capacidade de trabalho pode retornar. 

 

Essa relação existente entre incapacidade laboral e invalidez é esboçada 

pelo ilustre professor Wagner Balera51. 

 

Esse problema apresenta, aliás, uma dimensão mundial. Em 
diversos países da Europa, o número de afastamentos em razão da 
invalidez está aumentando e, o que é mais preocupante, a idade dos 
trabalhadores que se retiram por essa razão é cada vez menor. 

 

Pinto Martins52 postula que a OIT tem três conceitos de invalidez, sendo um 

deles a ―[...] invalidez física, que compreende a perda total ou parcial de qualquer 

parte do corpo ou de faculdade física ou mental [...]‖, por isso, nesse mesmo rumo, 

Balera53 diz: 

 

[...] a mais importante instituição mundial de seguridade social 
constata que é cada vez mais difícil, para o aposentado por invalidez, 
retornar ao trabalho. Também anota que houve significativo 
incremento na concessão de benefícios em razão de doenças 
mentais provocadas pelo tipo de trabalho exercido pelos segurados, 
nos quais se destacam aquelas decorrentes das atividades no setor 
de serviços, causadoras de maior stress e, igualmente, as exercidas 
nos ambientes da computação, que manifestamente provocam 
inumeráveis lesões físicas e mentais. 

 

Embora a ideia pareça se ater à exigência prévia de concessão de auxílio-

doença:  

 

O preceito põe de manifesto que a concessão da aposentadoria por 
invalidez não tem como conditio sine qua non o deferimento de 
auxílio-doença prévio, como pareceu ocorrer, durante largo tempo, 
na práxis administrativa da Previdência Social. Se, desde logo, ficar 
demostrada a incapacidade total e definitiva para o exercício de 
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qualquer trabalho, é direito subjetivo do segurado a outorga dessa 
prestação54

 . 

 

Para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, mister 

se faz verificar a existência da incapacidade para o trabalho, mediante a realização 

de exame médico-pericial a cargo da previdência, mas sendo facultado ao segurado 

que médico de sua confiança o acompanhe. 

 

Essa perícia é etapa do processo administrativo para concessão do auxílio-

doença e da aposentadoria por invalidez. É imprescindível também para a 

verificação da manutenção da incapacidade, bem como em caso de suspensão do 

processo. 

 

O artigo 47, da Lei 8.213, apresenta hipótese em que pode ocorrer a 

recuperação de capacidade para o trabalho. Nela, está insculpida também a 

reabilitação profissional, que tem natureza jurídica de serviço e proporciona a 

possibilidade do segurado em reingressar no mercado de trabalho. 

 

Mas, para Wagner Balera55  

 

Em trinta anos, deixaram de existir os vinte e três centros de 
reabilitação mantidos em todo o território nacional pelas antigas 
instituições de previdência social, depois substituídas pelo INAMPS 
que, afinal, também foi extinto. 

 

Por isso é que Helmut Schwaerzer, citado por Wagner Balera56, diz que 

―atualmente, não é feito esforço para tentar trazer esses trabalhadores de volta ao 

mercado de trabalho‖. 

 

Em observação à Lei 8.213, vê-se, no art. 45, o acréscimo de 25% na 

aposentadoria, se houver a necessidade de assistência permanente de terceiro, é o 
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que a doutrina chama de grande invalidez. Segundo Horvath57, a grande invalidez, 

também nominada de invalidez maior: 

 

É a incapacidade total e permanente de tal proporção que acarreta a 
necessidade permanente do auxílio de terceiros para o 
desenvolvimento das atividades cotidianas, em virtude da amplitude 
da perda da autonomia física, motora ou mental que impede a 
pessoa de realizar os atos diários mais simples, como, v.g., a 
consecução das necessidades fisiológicas, higiene, repouso, refeição 
dentre outros.  

 

Para ser diagnosticada, é imprescindível que sua verificação seja realizada 

por meio de exame médico pericial, podendo a verificação e o acréscimo, ambos 

ocorrerem em qualquer momento da percepção da prestação de invalidez.  

 

Apesar de a Constituição de 1988 ter como fundamento no Estado 

Democrático de Direito os valores sociais do trabalho (art.1º, IV), a situação do não 

trabalho por conta de ocorrências imprevisíveis que podem incapacitar para o 

trabalho e, por consequência, não gerar poder de ganho e subsistência, merece 

proteção do Estado por conta de doença inesperada. Essa doença que incapacita 

para o trabalho por período mais extenso e se apresenta como invalidez tem ideia 

trazida por Daniel Pulino58: ―... típico exemplo de conceito jurídico indeterminado, o 

qual se caracteriza por sua fluidez, sua vagueza, enfim, por referir-se a um campo 

de significação não precisamente delimitado na norma‖.  

 

Embora essa vagueza se apresente pela não possibilidade de designação 

precisa da ocorrência da invalidez, existem situações que Pulino59 chama de zona 

de luminosidade intensa, pois aí ―[...] importa na impossibilidade de exercício para 

qualquer tipo de trabalho‖. 

 

É importante, ainda, aduzir que o ilustre citado autor considera que o uso da 

expressão total e definitiva para designar a concessão da aposentadoria por 
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invalidez, prevista no artigo 42, d Lei 8.213/91, não seria a mais adequada. Isso 

pode ser percebido a partir da observação de que o conceito de invalidez é conceito 

pouco preciso, bem como a partir da compreensão de que poderiam ser adotadas 

60―[...] em substituição, as palavras ―substancial‖ (ampla) e ―permanante‖ para nos 

referimos, na exposição da matéria, àquilo que ordinária e respectivamente se 

designa com os vocábulos ―total‖ e ― definitiva‖.  

 

Essa substancialidade tratada por Daniel Pulino61 está atrelada à 

possibilidade de atuação em atividade que garanta a subsistência do segurado. 

Logo se vê que é necessário que não haja possibilidade de reabilitação para outra 

atividade. 

 

Pode se ver, dessa forma, que para a concessão tanto do auxílio-doença 

como para a aposentadoria por invalidez, ainda que haja a proteção decorrente da 

doença, a ideia é sempre a possibilidade de retorno ao labor com capacidade de 

trabalho e que sua verificação ocorra com a realização de exame médico-pericial. O 

avanço tecnológico empregado na saúde pode, em alguns aspectos, auxiliar no 

tratamento médico-hospitalar e permitir ao segurado a integralidade de seu bem-

estar físico e mental. Por outro lado (como já indagado), apesar de tais 

possibilidades, como o Sistema Único de Saúde (SUS), e apesar de a CF/88 garantir 

a proteção gratuita a todos, a realidade é um tanto diferente, decorrente da 

precariedade. 

 

Ao ser concebida, a seguridade social previa um conjunto integrado de 

ações, mas, mesmo que as normas gradativamente sofram alterações, elas não são 

suficientes para normatizar todas as possíveis ocorrências no estado de saúde que 

podem acometer o segurado e, por consequência, constatar incapacidade laboral: 

―[...] é necessário ter sempre em mente que o ponto de referência e a base de 
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PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no Direito Positivo brasileiro. São Paulo: Ltr, 
2001. p.113. 
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PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no Direito Positivo brasileiro. São Paulo: Ltr, 
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comparação devem ser as condições daquele próprio examinado enquanto 

trabalhava, e não a da média da coletividade operária‖ 62. 

 

Ainda que haja digressões a respeito da incapacidade para o trabalho, em 

termos práticos, somente com a realização de exame médico é que essa 

possibilidade passa a ser constatada. Mas o sistema abarca uma grande quantidade 

de segurados no Brasil e todos os dias existe o ingresso de milhares de segurados 

no sistema, da mesma maneira que centenas de segurados requerem seus 

benefícios por incapacidade. Entretanto, para configurar a incapacidade laboral, sua 

ocorrência não merece proteção, como quer o segurado, mas deve seguir regras em 

que o sistema previdenciário se pauta para analisar o enquadramento da situação 

requerida à prestação adequada. 

 

 

1.3 VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE 

 

 

É necessário que seja realizada perícia médica oficial63 para verificação da 

incapacidade laboral. Da mesma forma, é necessária a realização da perícia médica 

para verificar a situação de recuperação da capacidade laborativa do segurado ou 

progressão da incapacidade. 

 

Seja para a concessão do auxílio-doença (comum ou acidentário) ou para a 

concessão da aposentadoria por invalidez (comum ou acidentário), é preciso que 

seja realizada a perícia médica, consoante reza o artigo 4264, §1º, da Lei 8.213, de 

1991. 
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JÚNIOR, Miguel Horvath. Direito Previdenciário. 9. ed. Compl. rev e ampl., São Paulo: Quartier 
Latin, 2012.p.261. 
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PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no Direito Positivo brasileiro. São Paulo: Ltr, 
2001.p.183 
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Art. 42.  
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, 
às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 
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Do mesmo modo ocorre perícia quando há ocorrência de pedido de 

reconsideração ou prorrogação, conforme prescrito nos incisos I e II, §2º, artigo 

30465, da Instrução Normativa do INSS 77. 

 

Cabe indagar que a perícia médica se trata de procedimento realizado para 

verificar a incapacidade laboral do segurado e deve ser realizada a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar 

de médico de sua confiança, como descreve o artigo 4264, §1º, da Lei 8.213, de 

1991. 

 

O artigo 43, do Decreto 3.048, de 1999, que trata do Regulamento da 

Previdência Social, em seu §1º, também indica que a atividade pericial deve ser 

realizada por médico perito, a cargo da previdência social.  

 

A atuação do médico perito deve ocorrer na área dentro da Agência da 

Previdência Social (APS) ou da Unidade de Administração Avançada (UAA), como 

dispõe o item 3.1, que trata do Setor de Perícia Médica, presente no Manual de 

Perícia Médica da Previdência Social66. Sua atuação consiste em emitir parecer 

técnico conclusivo na avaliação da incapacidade laborativa, como dispõe o item 1.1, 

que trata dos preceitos básicos, também presente no citado Manual.  

 

Porém, pode, excepcionalmente, não ser possível de forma imediata a 

realização do exame médico pericial nas dependências da APS, como, por exemplo, 

quando ocorre a designação de perícia hospitalar ou domiciliar67. 

 

Também quando ocorre a concessão de um benefício por incapacidade por 

meio de um processo de ofício, havendo internação hospitalar, será reconhecido o 
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Art. 304.  
§ 2º: 
I -nos quinze dias que antecederem a DCB, solicitar a realização de nova perícia médica por meio de 
pedido de prorrogação - PP; 
II - após a DCB, solicitar pedido de reconsideração - PR, observado o disposto no § 3º do art. 303, até 
trinta dias depois do prazo fixado, cuja perícia poderá ser realizada pelo mesmo profissional 
responsável pela avaliação anterior; ou 
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http://www.ieprev.com.br/userfiles/file/tabela%20de%20teto%20inss/manualdepericiasmedicasdoIN
SS.pdf 
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JÚNIOR, Miguel Horvath. Direito Previdenciário. 9. ed. Compl. rev e ampl., São Paulo: Quartier 
Latin, 2012.p. 274. 
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direito presumido ao benefício, retomando os procedimentos de perícia médica na 

APS, após fim da internação hospitalar68.  

 

Horvath67 também indica que pode ocorrer a realização da perícia em 

trânsito, quando ―o beneficiário que se encontra em outra cidade por qualquer motivo 

(turismo, visita a parentes, passeio) e tem uma perícia marcada pode solicitar em 

qualquer agência da Previdência Social a Perícia em Trânsito. [...]‖.  

 

A perícia médica, como se pode observar, é realizada por um médico, e o 

local para a realização do ato pericial deve ser adequado para a realização da 

atividade médica. Assim, o Manual de Perícia Médica da Previdência Social66, em 

seu item 3.4 até o item 3.4.4, cita as características que o setor de perícia médica 

deve conter, sendo elas: 

 

3.4 – O Setor de Perícia Médica obedecerá a características 
determinadas, visando a proporcionar conforto e segurança ambiental 
tanto para os servidores quanto para os usuários: 
a) será dimensionada de acordo com o porte da Agência da Previdência 
Social, tendo tantos consultórios médicos e salas de atendimento para 
os demais setores quantos forem necessários; 
b) localização de fácil acesso, inclusive para deficientes e idosos; 
c) pisos de material resistente, não escorregadio, lavável e de acordo 
com as condições climáticas; 
d) paredes e teto de fácil conservação, duráveis e sem aspereza; 
e) divisórias de cores claras, material leve e removível que facilite 
modificações necessárias para adaptação ou expansão dos setores; 
f) aeração e iluminação, se possível naturais, e na impossibilidade, a 
iluminação artificial; 
g) instalação elétrica planejada e dimensionada para ligar todos os 
equipamentos técnicos dos consultórios médicos e os específicos da 
unidade; 
h) instalações sanitárias masculinas e femininas para servidores, 
independentes das destinadas ao público, sendo que estas deverão ser 
localizadas próximo às áreas de espera, facilitando a utilização pelos 
usuários. 

                                                 
68

22 – PROCESSO DE OFÍCIO 
22.1 – O processo de ofício será instaurado sempre que o Instituto tiver conhecimento de que o 
segurado encontra-se incapacitado para o trabalho e impossibilitado de se comunicar com a 
Instituição, sendo obrigatória, porém, a realização do exame médico pericial para comprovação da 
alegada incapacidade. 
22.2 – O processo de ofício é limitado às situações imediatas, no decurso das quais o Instituto tem 
ciência do fato, não se aplicando, pois, a situações pregressas. 
22.3 – Nos casos de internação hospitalar será reconhecido o direito presumido ao benefício, pelo 
menos no período de internação, após os procedimentos próprios da perícia médica. 
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3.4.1 – Sala de espera – as salas de espera nas Agências da 
Previdência Social serão dimensionadas de acordo com padrão 
preestabelecido, localizando-se ao lado dos consultórios. 
3.4.2 – Salas de exames médicos – as salas de exames médicos terão 
área de, no mínimo, 9 m². 
3.4.3 – Mobiliário, equipamentos técnicos e material de consumo do 
Setor: 
a) para os consultórios médicos: escrivaninha, cadeira giratória, mesa 
de exame clínico com o respectivo colchonete, escadinha para a mesa 
clínica, cadeira comum para o examinado, armário guarda-roupa com 
chave e cabide, cesta de papéis, porta-toalhas, lavatório com a 
respectiva instalação hidráulica, lençóis (em número de dois), escova de 
mãos, ventilador ou aparelho de ar condicionado, balança 
antropométrica, esfigmomanômetro, estetoscópio, negatoscópio, 
termômetro clínico, flash-light, martelo de Babinsky ou de Dejerine, fita 
métrica, régua milimetrada transparente, abaixadores de língua 
descartáveis, dois uniformes completos para cada técnico e duas 
toalhas de mão, no caso do não fornecimento de papel-toalha; 
b) para a sala de espera: ventilador tipo comercial ou aparelho de ar 
condicionado, bebedouro e cadeiras (ou bancos em número suficiente), 
no caso de Unidades de Administração Local e de acordo com o layout 
padronizado das Agências da Previdência Social. 
3.4.4 – Telefone: todas as unidades de perícia médica possuirão 
telefones, preferencialmente com linha direta e ramais. 

 

Além de tais caraterísticas, o item 5.3.1569, do Manual de Perícia Médica, 

utiliza as expressões ―[...] exame clínico cuidadoso e bem conduzido [...]‖, o que 

demonstra a forma ideal pela qual deve ser conduzida a perícia no segurado.  

 

Embora haja designação das características do setor da perícia médica, bem 

como a forma pela qual ela deve ser conduzida, nem sempre tais ocorrências são 

possíveis de ser realizadas. 
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5.3.15 – Ao término de um exame clínico cuidadoso e bem conduzido, o profissional da área 
médico-pericial, quase sempre tem condições de firmar um diagnóstico provável, pelo menos 
genérico ou sindrômico, de modo a lhe permitir uma avaliação de capacidade funcional e de 
capacidade laborativa. Quando o resultado do exame clínico não for convincente e as dúvidas 
puderem ser aclaradas por exames subsidiários, poderão estes ser requisitados, mas restritos ao 
mínimo indispensável à avaliação da capacidade laborativa. Requisições desnecessárias geram 
despesas inúteis, atrasam conclusões e acarretam prejuízos aos examinados e à Previdência Social. 
Somente serão solicitados quando indispensáveis para a conclusão médico-pericial. Os Sistemas 
PRISMA/SABI não permitem a solicitação de exames/pareceres na perícia inicial. Entendendo-se 
que, cabe ao segurado o ônus da prova de sua doença, o qual no momento da solicitação do 
requerimento inicial deverá ter um diagnóstico e tratamento devidamente instituído com os exames 
complementares que comprovam sua causa mórbida, fica a Perícia Médica dispensada das 
solicitações dos respectivos exames. Nos exames subseqüentes, no estrito objetivo de dirimir dúvidas 
quanto a manutenção do benefício, poderão ser solicitados os exames complementares 
indispensáveis. 
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Infelizmente, é fato a difícil situação na qual se encontra o segurado perante 

a realização da perícia70, ou até mesmo a não existência de médico perito na APS71.  

 

Em artigo denominado Evolução Recente das Aposentadorias por Invalidez, 

publicado no Informe de Previdência Social72, são apresentados dados crescentes 

de benefícios de invalidez concedidos entre os períodos de junho de 1995 a junho 

de 2012, passando de 2.026.141 Aposentadorias por Invalidez Emitidas, para o total 

de 3.036.022 em junho de 2012. O artigo demonstra que o número desse benefício 

concedido entre 1995 e 2012 aumentou, pois ―[...] uma das possibilidades são as 

dificuldades de acesso dos segurados a esses procedimentos [...]‖. 

 

O crescente número de benefícios de aposentadoria por invalidez emitidos 

entre os anos de 1995 a 2012 somente evidencia que a quantidade de perícias 

realizadas diariamente pelo médico perito gera uma carga de trabalho intensa e, por 

isso, infelizmente, resulta em atendimentos de baixa qualidade73. 

 

A Controladoria Geral da união (CGU), em Relatório de Avaliação da 

Execução de Programas de Governo 42, pagamento de auxílio-doença 

previdenciário, auxílio-doença acidentário e auxílio-reclusão área rural e urbana74, 

destaca que: 

 

[...] parte dos Laudos Periciais Médicos (LPM) ainda não possui os 
elementos mínimos necessários que atestem a incapacidade laboral 
do segurado. Sem levar em consideração a Data de Entrada do 
Requerimento (DER), constatou-se que 53% da amostra de 9.416 
LPM analisados não possuem os elementos mínimos necessários 
para atestar a incapacidade laboral do segurado.  
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São consideráveis por esse relatório como elementos mínimos necessários 

a estarem presentes nos laudos periciais médicos cinco condições, são elas: 

 

1: A ocupação do segurado está definida no corpo do laudo? 

2: A data de início da doença (DID) está fundamentada no corpo do laudo? 

3: A data de início da incapacidade (DII) está fundamentada no corpo do 

laudo? 

4: A isenção de carência foi adequadamente estabelecida? 

5: Há coerência entre história/exame físico e a caracterização da 

incapacidade laborativa? 

 

Ainda que designadas as características que o ambiente pericial deve 

conter, bem como a melhor forma de o perito conduzir o ato pericial, a atuação 

médico-pericial para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez (ambos benefícios objetos do presente trabalho) resta comprometida 

em face das inadequadas condições de trabalho. 

 

A atuação do profissional médico, na perícia do INSS, ocorre com o intuito 

de comprovar a existência da incapacidade laboral do segurado. O laudo médico 

pericial deve conter informações suficientes que permitam que a autarquia 

previdenciária possa emitir sua decisão. O ato pericial é como descreve a Lei 9.784, 

de 1999, como ato administrativo; e, como tal, serve como meio de prova para 

motivar a concessão ou não dos benefícios de auxílio-doença ou de aposentadoria 

por invalidez.  

 

A submissão do segurado à perícia médica é ato administrativo capaz de 

produzir efeitos jurídicos no processo administrativo. Processo esse mais bem 

explicado no tópico que se segue. 
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2.PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

O Processo Administrativo Federal é regulado pela Lei 9.784/99. Tem 

vigência a partir de sua publicação, o que ocorreu em 29 de janeiro de 1999. 

 

Embora houvesse, na Constituição Democrática de 1988, previsão expressa 

no artigo 5º, incisos LV e LXXII, alínea b, acerca do processo administrativo, o 

mesmo, no âmbito Federal, permaneceu durante mais de uma década sem 

regulamentação, o que viria ocorrer no ano de 1999. 

 

No ano de 1998, o Estado de São Paulo instituiu a Lei 10.17775, 

regulamentando o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Estadual, mas, antes, em 1996, a Lei Complementar 33, no Estado de Sergipe76, 

institui o Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do 

Estado de Sergipe, fazendo observar aqui o uso da expressão procedimento e não 

processo. 

 

Com a Emenda Constitucional 45, de 2004, foi inserido o inciso LXXVIII ao 

artigo 5º, assegurando a razoável duração do processo e meios que possam garantir 

a celeridade da tramitação processual. 

 

Observando que se trata de processo administrativo, a concepção da 

expressão processo pode seguir diversas definições, dentre elas a concepção 

filosófica, que, segundo Nicola Abbagnano77, é: 

 

PROCESSO (lat. Processas: in. Process-, fr.Processas-, ai. Process; 
it. Processo). 1. Procedimento, maneira de operar ou de agir. P. ex., 
"o P. de composição e de resolução", para indicar o método que 
consiste em ir das causas ao efeito, ou do efeito às causas (cí., p. 
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ex., S. TOMÁS de Aquino, .V. Th.. III, q. 14, a. 5); "P. ao infinito", que 
é ir de uma causa a outra, infinitamente (Ihid.. I, q. 16. a. 2). 
2. Devir ou desenvolvimento, p. ex.. "o P. histórico". K nesse sentido 
que Whitehead emprega o termo para designar a formação dounindo 
(Process and Realily, 1929). 
3. Concatenação qualquer de eventos, como p. ex. o "P. digestivo" 
ou "o P. químico". 

 

Já a concepção gramatical do termo processo é:  

 

78sm (lat processu) 1 Ato de proceder ou de andar. 2 Sociol 
Sucessão sistemática de mudanças numa direção definida. 3 
Concatenação ou sucessão de fenômenos. 4 Seguimento, decurso: 
O processo dos tempos. 5 Série de ações sistemáticas visando a 
certo resultado: O processo de fazer vinho. 6 Ação ou operação 
contínua ou série de ações ou alterações que ocorrem de uma 
maneira determinada: Em adiantado processo de decomposição. 
7 Ação de ser feito progressivamente. 8 Filos Série de fenômenos 
que apresentam certa unidade. 9 Med Marcha ou progresso das 
lesões e sintomas. 10 Dir Ação, demanda. 11 Dir Forma ou maneira 
de tratar no foro uma demanda ou questão. 12 Dir Conjunto das 
peças que servem à instrução do juízo; autos. 13 Processamento. 14 
Conjunto dos papéis relativos a um negócio. P. administrativo, Dir: 
aquele que a administração promove para apurar faltas ou 
irregularidades que o funcionário público pratica no exercício de suas 
funções. P. contencioso: o que é provocado por uma parte e 
contestação de outra, a fim de se julgar caso jurídico controvertido. 
P. de aprendizagem, Sociol: verificação, nos grupos humanos, das 
mudanças e desenvolvimentos culturais. P. de desapropriação: 
expropriação, por parte do governo, de propriedade particular julgada 
de interesse público, mediante pagamento. P. especial: o que tem 
rito próprio. P. filho, Inform: V programa filho. P. incidente: o que 
aparece no decorrer da causa. P. matrimonial: aquele que é 
instruído pelo oficial do cartório ou pelo ministro religioso, a fim de 
verificar a inexistência de impedimentos que anulem o contrato 
matrimonial. P. ordinário, Dir: aquele que deve ser seguido por 
todas as ações para as quais a lei não prescreve ou não estabelece 
rito especial. P. pendente: aquele que se acha em curso, 
dependente de sentença definitiva não proferida. P. preparatório: o 
que é promovido com o fim de melhor instruir uma causa ou 
ressalvar direitos. P. preventivo: o que é promovido a fim de 
acautelar interesses ou evitar lesão de direitos sujeitos a pleito 
judicial. P. proibido, Dir: emprego criminoso de substâncias 
falsificadas, na confecção de produtos alimentícios industrializados. 
P. social, Sociol: mudança efetuada numa sociedade em virtude da 
interação dos seus componentes. P. teleológico, Sociol: sucessão 
de atos destinados a conseguir um fim ou os meios com que se 
consegue um objetivo determinado. P. sumário: aquele em que os 
atos, prazos e formalidades são reduzidos. P. sumaríssimo: aquele 
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cujos atos, prazos e formalidades são reduzidos ao estritamente 

indispensável. Meter em processo: chamar a juízo. 
 

Percebe-se que, na concepção filosófica e na concepção gramatical, ambas 

intencionam a formação de eventos concatenados que consistem em ir até a causa 

ou o efeito, buscando um determinado resultado.  

 

Já a concepção jurídica de processo é muito ampla para que, em poucas 

linhas, seja possível designá-lo. Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho 

Filho79 que ―A noção de processo, entretanto, é mais ampla que a de processo 

judicial, esta, na verdade, uma de suas espécies‖.  

 

Maria Silvia Zanella di Pietro80 traz a concepção de processo como ―[...] 

sentido de marcha para frente, avanço, progresso, desenvolvimento‖.  

 

Ainda que a Constituição Federal de 1988 utilize a expressão Processo 

Administrativo, e a Lei 9.784/99 tenha sido criada também com o uso da expressão 

Processo, Celso Antônio Bandeira de Melo81 demonstra que: 

 

Temos, até o presente, nos referido a procedimento ou processo 
porque os autores e até as leis mencionadas divergem sobre a 
terminologia adequada para batizar tal fenômeno. Não há negar que 
a nomenclatura mais comum no Direito Administrativo é 
procedimento, expressão que se consagrou entre nós, reservando-
se, no Brasil, o nomen juris processo para os casos contenciosos, a 
serem solutos por um ―julgamento administrativo‖, como ocorre no 
―processo tributário‖ ou nos ―processos disciplinares dos servidores 
públicos‖.  

 

Bandeira simplifica, deduzindo que: ―É provável [...], que, a partir da lei 

federal, em sintonia com ela, comece a se disseminar no País a linguagem 

―processo‖ 82.  
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Mesmo após a promulgação da Lei 9.784/99, que trata do Processo 

Administrativo Federal, o questionamento acerca de ser processo ou procedimento 

ainda está latente. Por isso, Bandeira, mais uma vez, trata de elucidar tal 

questionamento, dizendo que:  

 
Quanto a nós, tendo em vista que não há pacificação sobre este 
tópico e que em favor de uma milita a tradição (―procedimento‖) e em 
favor de outra a recente terminologia legal (―processo‖) [...]83. 

 

Maria Silvia Z. Di Pietro84 é mais precisa ao afirmar a diferença entre 

processo e procedimento, sendo processo:  

 

[...] instrumento indispensável para exercício de função 
administrativa; tudo o que a Administração Pública faz, operações 
materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo; cada 
vez que ela for tomar uma decisão, executar uma obra, celebrar um 
contrato, editar um regulamento, o ato final é sempre precedido de 
uma série de atos materiais ou jurídicos, consistentes em estudos, 
pareceres, informações, laudos, audiências, enfim, tudo o que for 
necessário para instruir, preparar e fundamentar o ato final objetivado 
pela Administração.  

 

Dessa forma, fica claro que, em se tratando de processo administrativo, ele 

não trata exclusivamente com a intenção de julgamento, como em um processo 

contencioso. O processo administrativo é cabível para todo e qualquer procedimento 

administrativo que visa a um ato administrativo final.  

 

Já procedimento, no entendimento de Zanella Di Pietro, é: 

 

[...] conjunto de formalidades que devem ser observadas para a 
prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de 
proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo 
administrativo85. 

 

Assim, depreende-se que o processo administrativo é o meio pelo qual a 

administração e o administrado, dentro de uma relação jurídica, utilizam meios 
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próprios para a prática de um ato com finalidade específica. Já procedimento é um 

conjunto de formalidades para praticar determinados atos.  

 

Carvalho Filho86 pontua três aspectos que podem ser dados como 

elementos constituintes de um processo administrativo, são eles: a relação jurídica 

formal, o objetivo e, por fim, a matéria que será tratada no processo  

 

Em primeiro lugar, processo retrata uma relação jurídica formal, 
própria do direito administrativo, que vincula todos os sujeitos que 
dela participam, sejam eles agentes da Administração, sejam 
terceiros. Como se trata de ação administrativa, a relação é 
subordinada ao princípio da publicidade e da solenidade das formas; 
daí ser formal a relação jurídica. 
O segundo elemento consiste no objetivo a ser alcançado pelo 
processo. [...], de duas, uma: ou a Administração instaura um 
processo administrativo para buscar determinado objetivo, ou, se não 
tem objetivo a perseguir, nenhum processo haverá para ser 
instaurado. 
Por fim, temos o elemento material, que é a própria dinâmica do 
processo, ou seja, o procedimento a ser adotado, indicativo de modo 
e da forma de desenvolvimento dos atos e das atividades integrantes 
do processo87. 

 

Dessa forma, pode ser concebida como marcas do Processo Administrativo 

Federal a existência de uma relação jurídica formal entre dois sujeitos, a constituição 

de um objetivo, e, por fim, um procedimento específico a ser adotado para a 

realização de um ato específico. 

 

O processo administrativo de concessão de benefícios pode ser iniciado 

mediante requerimento do administrado perante a autarquia para obter da 

administração pública uma resposta. Mas o processo administrativo não se resume 

apenas no anseio de o administrado perquirir direitos, pois, consoante classificação 

realizada por Carvalho Filho88, o processo administrativo, quanto a sua natureza, 

pode ser litigioso ou não litigioso.  

 

                                                 
86

FILHO, José dos Santos C., Processo Administrativo Federal. Comentários à lei nº 9.784, de 
29.1.1999. 5. ed. rev., ampl. e atual até 31.3.2013. São Paulo: Atlas. 2013. p.20 
87

FILHO, José dos Santos C., Processo Administrativo Federal. Comentários à lei nº 9.784, de 
29.1.1999. 5. ed. rev., ampl. e atual até 31.3.2013. São Paulo: Atlas. 2013. p.20 
88

FILHO, José dos Santos C., Processo Administrativo Federal. Comentários à lei nº 9.784, de 
29.1.1999. 5. ed. rev., ampl. e atual até 31.3.2013. São Paulo: Atlas. 2013. p. 22-23 



49 
 

É marca do processo não litigioso, por exemplo, o processo de mera 

apuração, cuja finalidade é apurar determinado fato. Por outro lado, o processo 

litigioso assume característica de conflito, no qual a intenção é ver satisfeita a 

pretensão, ainda que possa não ocorrer essa satisfação em sede administrativa. A 

decisão proferida no processo administrativo litigioso não é revestida de caráter 

imutável, podendo, assim, aqueles que não obtiveram sua satisfação alcançada se 

utilizar da esfera judicial.  

 

Hely Lopes Meireles89 melhor explica sobre o caráter da imutabilidade. 

 

[...] o que ocorre nas decisões administrativas finais, é apenas, 
preclusão administrativa, ou a irretratabilidade do ato perante a 
própria Administração. É a sua imodificabilidade na via 
administrativa, para estabilidade das relações entre as partes. [...] 
Essa imodificabilidade não é efeito de coisa julgada administrativa 
mas é consequência da preclusão das vias de impugnação interna 
(recursos administrativos) dos atos decisórios da própria 
Administração. 

 

Quanto à natureza do processo administrativo previdenciário, Alexandre 

Schumacher Triches90 exemplifica como sendo não litigioso aquele que: 

 

No âmbito da Administração Pública, são os de maiores números e 
por meio deles que se concretiza o desempenho da função 
administrativa previdenciária, pois não há que falar em litígio na 
formalização da atividade administrativa de concessão ou não de 
benefício previdenciário. 

 

Já Triches91 exemplifica o processo de natureza litigiosa, como o processo 

administrativo disciplinar.  

 

Carvalho Filho92 também apresenta a característica do processo 

administrativo quanto ao objeto, sendo ele classificável em genérico e específico. Os 
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objetos genéricos ―[...] classificam-se em processos legislativos, judiciais e 

administrativos, [...]‖91. Já o objeto específico, conforme Carvalho Filho91, leva em 

consideração os fins administrativos específicos. São, portanto, processos 

administrativos com objetos específicos os de mera tramitação, de controle, punitivo, 

contratual, revisional e de outorga de direitos.  

 

Quanto ao objeto de mera tramitação, não tem procedimento próprio, mas 

requer que seja seguido o princípio da solenidade das formas ―[...] que caracteriza 

toda a atuação dos agentes e órgãos admisnitrativos‖91. Quanto ao objeto de 

controle, seu próprio nome remete à intenção do processo, que é controlar as 

atividades da administração pública. Os processos de objeto punitivo ―[...] têm por 

objeto a averiguação de irregularidades ou situações ilegais na Administração [...]‖93. 

Quanto ao objeto contratual, seu escopo é a celebração de contrato que tem uma 

das partes a administração pública. O processo, cujo objeto é revisional, tem por 

finalidade a revisão de um ato ou conduta administrativo; por fim, o processo, cujo 

objeto é a outorga de direitos.  

 

No processo cujo objeto é a outorga de direitos, está presente a real 

possibilidade de o requerente (administrado) realizar seu requerimento para ter 

obtenção de determinado direito, sendo indiferente que, nesse tipo de processo, a 

resposta do ente administrativo seja negativa. Dessa forma, em se tratando de 

concessão de benefício previdenciário, é indispensável que haja o requerimento 

realizado pelo segurado, pois, sem a realização do mesmo, a administração pública 

não toma conhecimento da necessidade de receber uma prestação94. 

 

Trabalhada a concepção existente entre processo e procedimento, há de se 

pontuar que, assim como no processo judicial, o processo administrativo é 

constituído por fases, sendo elas as fases de instauração, instrução e decisão, todas 

fases previstas na Lei 9.789, de 1999. Uma das diferenças existente entre o 

processo administrativo e o processo judicial é que aquele assume característica de 

ser gracioso; dessa forma, ―no processo gracioso, os próprios órgãos da 
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Administração são encarregados de fazer atuar a vontade concreta da lei [...]‖95. Por 

outro lado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro96 destaca que o processo administrativo 

contencioso é marcado pela ―[...] força de coisa julgada sobre as lides surgidas entre 

Administração e administrado‖. Assim, como previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da 

CF/88, que trata de permitir a apreciação do Poder Judiciário em caso de lesão ou 

ameaça de direito, entende-se que o processo administrativo brasileiro assume 

característica de um processo gracioso, já que sua decisão administrativa não faz 

coisa julgada97.  

 

Desse modo, Fábio Zambitte98, no Curso de Direito Previdenciário, traz a 

ideia de que:  

 

[...] usualmente, do critério de jurisdição única, pelo qual somente o 
Poder Judiciário teria o poder de resolver os litígios apresentados ao 
Estado-juiz, enquanto que a Administração, na melhor das hipóteses, 
faria mero controle de legalidade de seus atos, sendo tal autoridade 
submetida a procedimento fixado em lei. 

 

Existe também diferença entre os sujeitos que integram a relação 

processual, que, na seara administrativa, se denomina administração e 

administrado. Mas a nomenclatura específica de cada um dos sujeitos ocupantes 

dessa relação dependerá exclusivamente do tipo de objeto a ser perseguido, sendo 

do mesmo modo no processo judicial, cuja nominação dos sujeitos dependerá 

exclusivamente do curso da relação processual. 

 

Na seara administrativa, não trata de ser qualquer administração, mas da 

administração pública, em que o Estado pode tanto desempenhar por si só as 

atividades que lhe são próprias, como conceber a outros agentes administrativos o 

papel para desempenhar suas atividades.  

 

Se as atividades são desempenhadas pelo próprio Estado, há de se falar em 

atividade centralizada; já se o Estado transfere o desempenho de suas atividades 
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para terceiros, essa atividade será descentraliza. Essa transferência pode ocorrer, 

seja para terceiros ou particulares, mediante criação de órgãos específicos, e pode 

ser classificada em territorial ou geográfica, ou ainda ser classificada em 

descentralização por serviço. 

 

Tratando-se de descentralização por serviço, ela ocorre quando: 

 

O poder público (União, Estados ou Município) cria uma pessoa 
jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a 
execução de determinado serviço público. No Brasil, essa criação 
somente pode dar-se por meio de lei e corresponde, basicamente, à 
figura da autarquia99. 

 

Na esfera previdenciária, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

representa a atividade descentralizada, cuja criação e extinção somente ocorre por 

lei própria, uma das características da autarquia.  

 

A atual autarquia previdenciária foi criada pela Lei 8.029/1990, mediante a 

fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

(Iapas) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), e representa o órgão 

da administração pública indireta, cuja personificação dos sujeitos envolvidos na 

relação processual, ganhará denominação própria, dependendo da relação jurídica a 

ser constituída. 

 

Assim, a constituição dos sujeitos no processo administrativo previdenciário 

dependerá exclusivamente se a relação se tratar de custeio ou de benefício. 

Horvath100 a relaciona da seguinte forma: 

 

A expressão processo administrativo designa: 
1) Conjunto de atos administrativos tendentes ao reconhecimento 
pela autoridade competente de uma situação jurídica pertinente à 
relação segurado-órgão previdenciário ou fisco-contribuinte; 
2) Em sentido estrito significa a espécie do processo 
administrativo destinada à conferência e outorga dos direitos 
previdenciários ou determinação e exigência do credito tributário; 
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Embora caiba a designação como processo administrativo, tendo mais 

explicitamente sua utilização após a outorga da Lei 9.874, de 1999, sua formação 

segue regras e princípios indispensáveis para manter o rumo e as características 

próprias da administração pública. 

 

 

2.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR 

INCAPACIDADE 

 

 

Com a promulgação da Lei 9.784, de 1999, que trata do Processo 

Administrativo Federal, foi possível tornar mais uníssono o trabalho dos agentes 

públicos (de modo que esses agentes não omitissem informações ou praticassem 

atos arbitrários ou ilegais). Ademais, coibir a prática de qualquer ato autoritário é 

essencial para a cidadania, bem como para a construção e manutenção do Estado 

democrático de Direito.  

 

Convém salientar que a citada lei trata do Processo Administrativo Federal, e 

sua atuação é cabível no INSS, autarquia previdenciária criada pela Lei Específica 

8.029/1990.  

 

Em face da concessão de um benefício, a Lei Ordinária 8.213, de 1991, que 

trata dos Planos de Benefícios, atua concomitante com a lei de processo 

administrativo. Conforme descrito nos itens 1.1 e 1.2 do capítulo anterior, a previsão 

legal nacional do benefício de auxílio-doença está presente no artigo 59 a 64, e a da 

aposentadoria por invalidez está inserida no artigo 42 a 47. 

 

Contudo, o processo administrativo não se atrela somente à lei de 

benefícios, pois ela necessita de regulamentação. Assim, a elaboração do Decreto 

3.048, de 1999, tornou-se indispensável como forma de melhor executar a lei.  

 

Com a criação da autarquia previdenciária, a intenção era tornar, 

gradativamente, o sistema previdenciário do Regime Geral de Previdência Social 
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cada vez melhor. Assim, foi inserido pela Emenda Constitucional 19, de 1998, o 

princípio da eficiência, cuja ideia é tratada por Sergio Ferraz e Adilson Abreu 

Dallari101 como indispensável para a modernização do modelo de administração, que 

passou a utilizar o modo gerencial em substituição ao modelo burocrático. 

 

Com essa mudança para o modelo gerencial, a intenção foi melhorar o 

atendimento concebido pela autarquia, além de acompanhar a intensificação e a 

dinâmica das relações sociais que se tornavam cada vez mais acentuadas.  

 

Com isso, as Instruções Normativas que tratam de estabelecer rotinas para 

agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da 

Previdência Social sofrem alterações drásticas102, visto a necessidade de os agentes 

públicos acompanharem a mudança nas rotinas administrativas.  

 

Instrução Normativa, consoante Hely Lopes Meireles103: 

 

[...] são atos administrativos expedidos pelos Ministros de Estado 
para a execução das leis, decretos e regulamentos (CF, art. 87, 
parágrafo único, II), mas são também utilizadas por órgãos 
superiores para o mesmo fim.  

 

Cabe observar que a Instrução Normativa 77/2015 traz em seu bojo a 

observância aos princípios estabelecidos no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988, quais sejam, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

O processo administrativo de concessão de benefício por incapacidade 

requer, como já citado no item 1.3, que seja verificada a suposta incapacidade. 

Suposta, pois somente será considerada como tal após realização de procedimento 

médico pericial oficial realizado pela autarquia (salvo situação em que o segurado 

estiver hospitalizado).  
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Nesse sentido, convém reiterar que a intenção do presente trabalho é tratar 

especificamente do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, 

quando o segurado efetue seu requerimento perante a autarquia e não quando pode 

ocorrer a concessão do benefício de ofício. Naquela situação, o segurado realiza, 

por meio de um dos canais próprios, seja pelo número 135, pela internet104, ou na 

própria APS, conforme diz o Art. 667 da IN 77/2015, o agendamento de seu 

benefício por incapacidade e aguarda a realização da perícia. 

 

A perícia médica oficial está contemplada na fase instrutória do processo 

administrativo e, como tal, é destinada a averiguar e comprovar os requisitos legais 

para o reconhecimento de direito aos benefícios e serviços da Previdência Social, 

sendo realizada a perícia a cargo do INSS, seja o processo constituído por meio 

físico ou eletrônico, consoante artigo 680, da Instrução Normativa 77/2015. 

 

A concessão previdenciária do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez previamente requeridos somente ocorre após constatada a incapacidade 

alegada pelo segurado, ou seja, quando restar demonstrada a inaptidão para o 

trabalho, de modo que impeça o segurado obrigatório de trabalhar. 

 

O fim do processo administrativo ocorre com a exteriorização de um ato, 

podendo esse ato final ocorrer com o deferimento ou indeferimento do processo 

administrativo de benefícios. Além de a Lei 9.784 ter sido esculpida sob sólida base 

principiológica, normas que a explicam, e explicam outras leis tipicamente de 

atuação administrativa, sofrem interferências das chamadas fontes subsidiárias ou 

atos administrativos normativos105, que ‖[...] são secundárias porque visam a 

desenvolver, unificar e facilitar a correta aplicação da lei, revelando uma força reflexa 

e derivada da lei‖.  
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Hely Lopes Meireles106 exemplifica o que são os atos administrativos 

normativos, dizendo que: 

 

Atos administrativos normativos como aqueles que contêm um 
comando geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei. O 
objetivo imediato de tais atos é explicar a norma legal a ser 
observada pela Administração e pelos administrados. Esses atos 
expressam em minúcias o mandamento abstrato da lei e o fazem 
com a mesma normatividade da regra legislativa, embora sejam 
manifestações tipicamente administrativas. A essa categoria 
pertencem os decretos regulamentadores e os regimentos, bem 
como as resoluções, deliberações e portarias de conteúdo geral.  
Tais atos, conquanto normalmente estabeleçam regras gerais e 
abstratas de conduta, não são leis em sentido formal. São leis 
apenas em sentido material, vale dizer, provimentos executivos com 
conteúdo de lei, com matéria de lei. Esses atos, por serem gerais e 
abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam 
para fins de controle judicial, mas quando, sob a aparência de norma, 
individualizam situações e impõem encargos específicos a 
administrados, são considerados de efeitos concretos e podem ser 
atacados e invalidados direta e imediatamente por via judicial comum 
ou por mandado de segurança se lesivos de direito individual líquido 
e certo. 

 

Cumpre observar que comandos como decretos, instruções normativas, 

portarias, portarias internas, por exemplo, estão concatenados com os princípios 

trazidos pela administração e pelo processo administrativo. 

 

 

2.2 FINALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Restando estabelecido que a relação processual administrativa ocorre de 

forma bilateral e que a administração ―[...] não age como terceiro, estranho à 

controvérsia, mas como parte que atua no próprio interesse e nos limites que lhe são 

impostos por lei‖107, é, assim, adequado chamá-la de interessado.  

 

Por atuar em interesse próprio, mesmo que agindo sob designação legal, o 

escopo do processo visa a garantir aos administrados e à administração pública 
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meios constitucionais e legais de produzir um ato administrativo final, seguindo 

caminho específico dependendo da matéria a ser aduzida (pois cada procedimento 

administrativo contém rito procedimental diverso). 

 

Contudo, se não houver uma prévia sistematização, pode ocorrer o perigo 

de que atitudes ilegais possam ser realizadas por agentes públicos, sob afirmação 

de que sua realização decorre da lei. Não basta apenas que o ato final seja legal, 

mas é preciso que todo o percurso realizado seja na mais lídima consonância 

democrática (ideia indispensável para o processo administrativo conceber seus 

efeitos). E assumindo a característica democrática, determinados direitos se 

agregam à construção contínua do processo tal como o princípio do devido processo 

legal.  

 

Bandeira de Melo108 cita que os objetivos do processo são dois: ―[...] a) 

resguarda os administrados; e b) concorre para a atuação administrativa mais 

clarividente‖.  

 

O primeiro objetivo traz a possibilidade de o administrado ser ouvido pela 

administração seguindo um caminho e o segundo objetivo possibilita que o 

administrado tenha conhecimento de forma clara de todos os atos praticados no 

processo, sem possibilidade de desvirtuamento da função administrativa do Estado, 

que tem o dever de resguardar pela função social e jurídica do Estado.  

 

O contrário do Estado democrático é o Estado autoritário e não concebe voz 

ao administrado, a não ser que ele mesmo permita dentro de seus limites 

previamente estabelecido. Mesmo após a promulgação da Constituição Democrática 

de 1988, era necessário que o servidor público fosse o mais transparente possível 

com o administrado, fazendo evidenciar que os atos praticados seguiam critério legal 

e que estes atos eram utilizados. Essa necessidade de evidência é apreciada com 

espanto por Ferraz e Dallari109, que diz: ―É quase um escândalo (com vênias pela 
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utilização da palavra, de sabor bem jurídico) que date de 1999 a primeira lei federal 

geral de processo administrativo!‖. 

 

A justificação para utilizar o processo administrativo como defesa de direitos 

surge em decorrência de algumas situações existentes, dentre elas Dallari e 

Ferraz110 citam:  

 

Nomearemos alguns deles: (a) as atitudes da Administração Pública, 
de regra arredia a ouvir sugestões, encastelada que está numa tão 
messiânica quanto infundada crença de infalibilidade; (b) a omissão, 
a leviandade mesmo, de ponderável parcela da população, pronta a 
opinar e sugerir apenas no que diga respeito a seu egoístico 
interesse; (c) certas construções teóricas do direito administrativo, 
envoltas em teias de aranha, a exigirem uma remef5ditação que 
tarda sensivelmente. Exemplos? ―Poder de polícia‖, ―insindicabilidade 
judicial do mérito do ato administrativo‖ etc.; (d) a resistência do 
administrador em delegar funções e competências, nisso divisado 
redução de status.  

 

Posto que o processo administrativo é marca contra o autoritarismo e 

garantia de um Estado democrático de direito, princípios são invocados para que 

sua finalidade possa concretamente ser atingida. O artigo 2º, da Lei 9.784/99, elenca 

expressamente que, além dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência, a administração pública obedecerá 

também, dentre outros princípios, para que possa atingir sua finalidade. 

 

Essa previsão destacada no artigo 2o, que pressupõe a possibilidade de 

invocar outros princípios, além daqueles já expressos, é justificável para quem ―[...] 

sempre se considerou senhora e dona do processo administrativo 111[...]‖, pois 

concebe garantias legais seja para a administração pública, seja para o 

administrado, seguindo a adoção do paradigma democrático, adotado na 

Constituição de 1988. 
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Não cabe confundir a característica do ato vinculado com a pretérita atuação 

impositiva da administração pública, pois sua atuação corresponde à produção ―[...] 

a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato; ela 

fixa todos os requisitos, cuja existência a administração deve limitar-se a constatar, 

sem qualquer margem de apreciação subjetiva‖. 

 

Cabe verificar que o ato administrativo vinculado é praticado no processo de 

concessão de benefício por incapacidade, pois, diverso do ato discricionário, que é 

emitido diante do caso concreto conforme critérios de oportunidade e conveniência, 

o ato vinculado não permite ao agente público emitir ato administrativo diverso 

daquele constatado em perícia médica oficial; assim, somente é cabível conceder 

benefício por incapacidade, se verificada a ocorrência de incapacidade laboral. 

 

 

2.3 PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, é clara ao prever que ―a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]‖. 

 

Do mesmo modo, a lei que trata do Processo Administrativo Federal 

(9.784/99) elenca em seu artigo 2o que a administração pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência. 

 

A instrução normativa, conforme conceituada por Hely Lopes Meireles112: 

 

[...] atos administrativos expedidos pelos Ministros de Estado para a 
execução das leis, decretos e regulamentos (CF, art. 87, parágrafo 
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único, II), mas são também utilizadas por órgãos superiores para o 
mesmo fim.  

 

Também se utiliza de base principiológica para estabelecer rotinas para 

agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da 

Previdência Social. O artigo 606, da Instrução Normativa 77, de 21 de janeiro de 

2015, traz os princípios da ampla defesa e do contraditório em seu rol normativo, 

mas a referida instrução se utiliza de forma precípua dos princípios elencados pelo 

caput do artigo 37, da Constituição Federal de 1988. 

 

Segundo Ferraz e Dallari113:  

 

[...] princípios não são meras declarações de sentimento ou intenção, 
desprovidos de qualquer positividade. Princípios também são 
―normas‖, ou seja, são dotados de positividade, determinam condutas 
obrigatórias ou, pelo menos, impedem a adoção de comportamentos 
com eles incompatíveis. 
Além disso, os princípios são vetores interpretativos; servem para 
orientar a correta interpretação das normas isoladas. É pacífico na 
doutrina que as normas jurídicas podem comportar uma pluralidade 
de interpretações, os princípios servem exatamente para indicar, 
dentre as interpretações possíveis diante do caso concreto, qual 
deve ser obrigatoriamente adotada pelo aplicador da norma, em face 
dos valores consagrados pelo sistema jurídico.  

 

Em face da ampla possibilidade interpretativa da norma processual 

administrativa é que o parágrafo único, do artigo 2º, da Lei 9.784/99, elenca ainda 

critérios nos quais o Processo Administrativo deverá observar, como forma da 

interpretação da norma, seguir os valores consagrados pelo sistema jurídico. Por 

isso Paulo Nader114 diz: ―[...] A qualidade da lei depende, dentre outros fatores, dos 

princípios escolhidos pelo legislador‖. 

 

Em se tratando de Direito Previdenciário, sua normatização segue a regra 

esculpida na Carta de 1988. Na relação de benefício, a normatização segue a 

disposição da Lei Ordinária 8.213, de 1991, bem como a Lei 9.784/99, que trata do 

processo administrativo, onde ambas seguem ideais valorativos específicos. 
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A Lei de Benefícios (8.213/91) não elenca, em seu bojo, trâmite processual 

administrativo previdenciário, trata especificamente de benefícios. Já a Lei 9.784/99, 

que trata de forma específica sobre o Processo Administrativo Federal, exclui de sua 

esfera protetiva qualquer outro tipo de processo que não seja administrativo federal. 

A atuação conjunta das Leis 8.213/91 e 9.784/99 faz com que se complementem, 

conforme Carvalho Filho115: 

 

As normas básicas, logicamente, não são as únicas regras 
incidentes, mas as que devem ser aplicadas com prevalência sobre 
quaisquer outras. [...] pode o administrador utilizar-se de regras 
suplementares, nunca ofensivas das normas básicas, que se façam 
em razão de certas particularidades passíveis de ocorrer na 
variadíssima esfera administrativa. 

 

Cabe destacar que o Decreto 3.048/99, na forma de Regulamento da 

Previdência Social, atua ―[...] para suprir a omissão do legislador, desde que não 

invadam as reservas da lei [...]‖116, ou seja, atua de modo a suprir a omissão da lei 

de benefícios (Lei 8.213/91). Ainda como regra suplementar encontra-se a Instrução 

Normativa, conforme serve na execução das leis e decretos na autarquia 

previdenciária.  

 

Cabe salientar que as normas infraconstitucionais encontram 

complementação entre si, pois a base principiológica esculpida no artigo 37, caput, 

da Constituição Democrática de 1988, traz estrutura para a administração pública de 

forma uníssona. Da mesma forma ocorre com a Instrução Normativa que estabelece 

a rotina do processo de concessão de benefícios.  

 

Dada a essência democrática do Processo administrativo de benefício, o 

princípio da legalidade ganha destaque porque117 ―O arcabouço normativo, 

especialmente na esfera do processo administrativo, gira em torno da legalidade‖. O 
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professor Wagner Balera destaca118 que, além do princípio da legalidade, é o 

princípio da isonomia que ilumina a interpretação das regras processuais 

previdenciárias, pois são aplicáveis aos homens e, como seres diversos, estão 

inseridos em contextos sociais diferentes. O caput do artigo 5º dispõe que todos são 

iguais perante a lei e elenca em seus incisos previsões que possibilitam equilibrar 

todos os cidadãos diante das diferenças sociais nas quais estão inseridos.  

 

O rol de princípios traçados pelo artigo 37, da CF/88, esboça a carga 

valorativa adotada pela Administração Pública. Já o artigo 2º, da lei que trata do 

processo administrativo, traz a carga valorativa adotada pela processualista 

administrativa. Embora exista para ambos a previsão de princípios expressos, não 

se trata de um rol exaustivo. Outros princípios podem ser aplicados, devendo ainda 

observar sua existência, mesmo que de forma implícita, ao longo de toda Superlei 

nacional e que pode vincular a administração pública. Devem ainda ser observados 

os princípios existentes na Lei 8.213/91, que trata especificamente dos benefícios. 

 

Há, então, que se verificar que o processo administrativo de concessão de 

benefícios tem como sua fonte subsidiária normas que visam à correta aplicação da 

lei, já que servem para ―[...] explicar a norma legal a ser observada pela 

administração e pelos administrados[...]‖119. Duas são as normas legais que serão 

explicadas, quais sejam: as Leis 8.213/91 (que dispõe sobre os planos de benefícios 

da Previdência Social e dá outras providências) e 9.784/99 (que trata de Regular o 

processo administrativo no âmbito da administração pública federal), ambas 

cognominadas de leis ordinárias e reconhecidas como fontes principais do Direito. 

 

Como já citado, o rol de princípios do processo administrativo é um rol que 

apresenta princípios expressos, porém, não apresenta um rol taxativo, mas um rol 

exaustivo. Assim, vários outros princípios podem ser evocados para a interpretação 

da norma. Diante da ampla possibilidade de aplicação principiológica, cabe indagar 

se não restaria muito ampla a interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto. 
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A previsão do inciso I, parágrafo único, do artigo 2º (Lei 9.784/99), trata que, 

nos processos administrativos, um dos critérios de aplicação do princípio (já que o 

parágrafo único e o inciso se referem ao caput do artigo 2°) é a conformidade entre a 

lei e o Direito. Dessa forma, à indagação levantada sobre se a grande quantidade de 

princípios aplicáveis ao processo administrativo de benefícios não ensejaria uma 

interpretação muito ampla da lei, incube responder permitindo interpretar que a 

aplicação dos princípios ocorre em decorrência do caso concreto. 

 

Não é a intenção exaurir os contornos concebidos por todos os princípios 

utilizados pela administração, muito menos tratar exaustivamente de todos princípios 

traçados na Lei 9.784/99, mas trazer à baila aqueles expressamente esculpidos pela 

lei da processualista administrativa e tratar em especial de princípio implícito que se 

atrela à processualista de concessão de benefícios por incapacidade, que é o 

princípio da verdade material, e permite a autarquia interpretar a lei e a concessão 

dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de forma mais 

restrita. 

 

 

2.3.1PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 

É com o princípio do devido processo legal, presente na Constituição 

Federal de 1988, que o processo administrativo ganha contorno democrático, ou 

seja, é com base nesse princípio que ocorre a busca para que a administração 

pública atue conforme preceitos legais, na resguarda dos administrados, bem como 

que ela atue de forma clarividente120.  

 

Permite o princípio em epígrafe que, ao longo de todo o processo 

administrativo de concessão de benefício por incapacidade, exista garantia que 

todos os atos praticados estejam em consonância com a norma legal, que, por sua 

vez, segue os ditames do Estado Democrático de Direito. São garantidos aí que não 

haja usurpação ou omissão de direitos.  
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O princípio do devido processo legal garante que não somente a 

Constituição Federal de 1988, as Leis 8.213/91 e 9.784, de 1999, mas também a 

Instrução Normativa 77/2015 concorrem para ocorrer o deferimento ou indeferimento 

dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; todas as fases 

processuais serão realizadas conforme os ditames da lei. 

 

O princípio em tela garante a concepção do processo como série de atos 

que marcham para frente e, como tal, todos os atos são realizados com um fim 

específico, que, no processo de concessão de benefício por incapacidade, é verificar 

a incapacidade laboral. 

 

Por tal concepção é que esse princípio congrega a necessidade da 

realização da perícia médica oficial após prévio requerimento, para concessão dos 

benefícios previdenciário de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, sem 

a qual a autarquia não pode emitir sua decisão, pois restaria impossível a 

administração se pronunciar acerca da capacidade laboral ou não do segurado. 

 

Credita esse princípio confiabilidade, seja para o administrado seja para a 

própria administração pública (INSS), na realização concatenada dos atos 

administrativos, sendo dirigido a um ato, seja para conceder ou não o benefício por 

incapacidade requerido.  

 

 

2.3.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

 

Existente tanto na Lei Magna Nacional vigente, como na lei ordinária que 

trata do processo administrativo, o princípio da legalidade se resume na submissão 

da prática dos atos da administração pública (INSS) e do administrado (segurado) 

com os termos fixados na lei. 
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Presume-se que todos os atos praticados no processo administrativo foram 

realizados conforme descrição legal. Da mesma forma, presume-se que os atos 

praticados pelo agente público ocorrem em consonância com a lei e, do mesmo 

modo, que os atos realizados pelo administrado seguiram a norma legal. 

 

O princípio determina que a administração, através do administrador, 

somente realize aquilo que a lei permitir; se os atos administrativos concatenados 

não são realizados conforme a lei, podem ser dados como ilícitos, devendo ser 

corrigidos para eliminar tal ilicitude.  

 

A lei de processo administrativo dispõe, no artigo 6º, caput121, que o 

processo, quando requerido pelo interessado, o que ocorre no caso em voga, será 

realizado perante a autarquia previdenciária e de forma escrita. Está previsto na 

Instrução Normativa 77 (norma expedida pelo Ministro de Estado, cuja atuação tem 

por escopo auxiliar a execução de leis, decretos e regulamentos, conforme regra do 

artigo 87, II, da CF/88) que as possibilidades de início do processo podem ocorrer 

mediante solicitação realizada em uma das agências de atendimento da Previdência 

Social, por telefone ou ainda por meio eletrônico na internet. 

 

Na contemplação das fases do processo administrativo, a fase instrutória 

contempla, no artigo 29, da lei 9.784/99, que a instrução é destinada a averiguar e 

comprovar os dados necessários à tomada de decisão, sem prejuízo do interessado 

de propuser atuações probatórias. O princípio da legalidade resguarda, nesse 

aspecto, a realização da atividade probatória, indispensável para verificação da 

incapacidade. 

´ 

No processo de verificação de incapacidade nos benefícios de auxílio-

doença ou de aposentadoria por invalidez, o agente público (perito médico) deve 

atuar na aferição dessa incapacidade para a tomada da decisão final do processo; 

sem a realização desse ato, torna-se o ato ilícito.  
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2.3.3 PRINCÍPIO DA FINALIDADE 

 

 

Expresso no caput do artigo 2º como um dos princípios a ser seguido pela 

administração pública, Carvalho Filho diz que tal princípio ―[...] indica que o 

administrador somente pode perseguir objetivos que atendam ao interesse da 

coletividade‖ 122 e justifica tal princípio alegando que ―[...] os administradores, como 

gestores da coisa pública, possam estar voltados para fins diversos daqueles que 

possam beneficiar o público em geral‖.  

 

Ferraz e Dallari ressaltam que ―[...] toda lei visa ao atendimento de 

determinado fim de interesse público [...]‖123, assim, pode se depreender que a lei 

que regula o processo administrativo federal visa a atender ao interesse de todos os 

administrados, sem gerar delimitações. Essa relação pode ser decorrente de um 

tributo, quando ocorre o processo administrativo federal tributário, cuja relação 

jurídica se estabelece entre o Fisco e o contribuinte, ou processo administrativo 

federal previdenciário, cuja relação jurídica se estabelece entre o segurado e o 

INSS. 

 

Carvalho Filho bem pontua que, embora o princípio da finalidade não esteja 

expresso no artigo 37, da Constituição da República de 1988, ―[...] ele ressai de 

outros princípios lá mencionados, como o da impessoalidade e da moralidade 

administrativa‖124. Já que o agente público deve ter como alvo de sua atuação a 

proteção do interesse coletivo, não é cabível que sua atuação ocorra mediante 

interesse próprio. 

 

Nesse sentido, observando, mais uma vez, a citação de Carvalho Filho125 

que ―[...] indica que o administrador somente pode perseguir objetivos que atendam 
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ao interesse da coletividade‖, tem-se que o processo administrativo federal 

previdenciário visa a analisar acerca da incapacidade do segurado, pois é de 

interesse coletivo que todos aqueles que requereram seu benefício sejam 

examinados em perícia médica oficial, bem como é de interesse coletivo que 

somente aqueles que, após previamente periciados e comprovadamente estiverem 

incapacitados, tenham a concessão de seu benefício por incapacidade, como ato 

administrativo final. 

 

 

2.3.4 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO 

 

 

A expressão traz a ideia de que, para a formalização de um processo de 

benefícios, o segurado deve ter uma razão/motivo para ter provocado a autarquia 

previdenciária, pois ele não pode provocar a máquina da administração pública por 

mero desejo, deve sua pretensão ter amparo na norma legal. 

 

De outro lado, está o INSS, que deve apresentar suas decisões de 

deferimento ou indeferimento, sejam elas qual forem, e de forma motivada. Devem 

ser demonstradas as razões que levaram à conclusão pela concessão ou não do 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

 

Vale indagar que não se confundem motivação e fundamentação. A decisão 

emitida pela autarquia, cuja fundamentação deve ser demonstrada, é apresentada 

por Dallari e Ferraz126 como ―[...] simples indicação da específica norma legal que 

supedâneo a decisão adotada‖, já a motivação é apresentada por Bandeira de 

Mello127 como dever que a administração tem em justificar seus atos apontando a 

relação existente entre o fato e a lei que serviu de base para emitir a decisão. É 

necessário que a motivação emitida pelo segurado seja contemporânea à solicitação 

realizada, tornando-se inválida se o motivo apresentado pela administração foi 

posterior ou anterior à pràtica do ato administrativo. 
                                                 
126

FERRAZ, Sergio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3. ed. ver e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2012.p.95 
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DE MELO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 20. ed. rev. e atual até a 
Emenda Constitucional 48, de 10.8.2005. São Paulo: Malheiros, 2006.p. 100 
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Dessa forma, fica claro e evidente que a autarquia previdenciária, ao emitir 

decisão de indeferimento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, 

verifica que essa incapacidade deve ser contemporânea ao requerimento do 

segurado, caso não seja, o ato será dado como inválido. Vale ainda ressaltar que, 

ao emitir sua decisão, o INSS traz como supedâneo a fundamentação e o motivo, 

fatos que evidenciam ao segurado que a autarquia não se insurge contra ele. 

 

 

2.3.5 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE e PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE  

 

 

O princípio da razoabilidade almeja manter as decisões proferidas pela 

administração da forma ponderada. A administração deve proferir decisão coerente 

com aquilo que foi solicitado, resguardando relação entre o motivo e o objeto. 

 

O agente público (seja o técnico previdenciário ou médico perito), devendo 

analisar e emitir ato administrativo relacionado àquilo que foi requerido, não pode 

emitir ato diverso ou aquém do que foi requerido. 

 

É interessante notar a digressão trazida por Ferraz e Dallari128, quando 

afirma que ―num primeiro momento, poderia parecer até absurdo falar em princípio 

da razoabilidade, pois todas as pessoas habitualmente consideram que suas ações 

são sempre ditadas pelo bom senso‖. 

 

O uso da expressão bom senso, acima utilizada, não se relaciona com a 

discricionariedade concedida ao agente público, que concebe ―[...] critérios de 

oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não 

definidos pelo legislador‖129, mas se relaciona estritamente à atuação do agente 

público conforme critério razoável estabelecido em lei. 

 

                                                 
128

FERRAZ, Sergio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3 ed. ver e ampl., São 
Paulo: Malheiros, 2012.p.97-98 
129

DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 219 



69 
 

Não havendo essa razoabilidade, ou havendo o desvio dela no processo 

administrativo de benefício, ―[...] a lei pretende invalidar aqueles atos que, nos 

processos administrativos, apresentem incongruência entre o motivo e o objeto‖130. 

 

Já o princípio da proporcionalidade, embora possa ser confundido com o 

princípio da razoabilidade, esculpe que os meios a serem utilizados pela 

administração pública deverão manter relação entre os fins e os meios. Ou seja, 

deve manter relação com o fim a que se propõe o processo de concessão do auxílio-

doença ou da aposentadoria por invalidez, com o meio possível para constatação da 

doença incapacitante laborativa.  

 

Dallari e Ferraz131 trazem que ―[...] não é lícito à Administração Pública valer-

se de medidas restritivas ou formular exigências aos particulares além daquilo que 

for estritamente necessário para a realização da finalidade pública almejada‖. Assim, 

pode se depreender que é desproporcional exigir do segurado que, à suas custas, 

faça-se acompanhar de médico de sua confiança, diverso do que expresso no artigo 

213, §1º, da Instrução Normativa 77, de 2015. 

 

 

2.3.6 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

 

Princípio evocado pela lei de processo administrativo federal, como dispõe o 

artigo 2º, caput, é também chamado pela Constituição de 1988 no artigo 37, caput. 

Foi inserido na CF/88 pela Emenda Constitucional 19, de 1995. 

 

A inclusão desse princípio como disposição expressa almejava modificações 

no modelo da administração pública. O modelo, que antes era burocrático, sofreria 

modificações em prol de um modelo de gerenciamento que pudesse otimizar 

resultados e obter o maior rendimento possível. A ideia principal era vetar o excesso 

de rigor burocrático atendido pelos entes administrativos e utilizar da eficiência, 
                                                 
130

FILHO, José dos Santos C. Processo Administrativo Federal. Comentários à lei nº 9.784, de 
29.1.1999. 5. ed. rev., ampl. e atual até 31.3.2013. São Paulo: Atlas. 2013.p. 50 
131

FERRAZ, Sergio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3 ed. ver e ampl., São 
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concedendo maior agilidade aos benefícios ou serviços solicitados perante a 

autarquia previdenciária. 

 

Nesse cotejo, pode-se citar Ferraz e Dallari132: ―[...] Em termos práticos, 

deve-se considerar que, quando mera formalidade burocrática for um empecilho à 

realização do interesse público, o formalismo deve ceder diante da eficiência‖. 

 

Dessa forma, se permite entender que a não apresentação de documentos 

diante da exigência de uma formalidade não pode servir de empecilho para a 

realização final de um ato administrativo, embora a instrução processual reste 

prejudicada.  

 

Mais uma vez recorrendo a Ferraz e Dallari133, destaca-se a decisão 

proferida pela desembargadora Federal Suzana Camargo, afirmando que: 

 

Aplicando ao processo, administrativo da eficiência exige que este, 
no mínimo, chegue ao seu final com celeridade, com uma decisão 
conclusiva que afirme ou negue um direito ou solucione uma 
controvérsia. O quê é importante não admitir delongas, protelações, 
descumprimento de prazos, omissão de providencias ou o puro e 
simples ―engavetamento‖, para não se falar em extravio ou em 
subtração delituosa. Enfim, o administrador deve afastar formalismo 
inócuos ou burocráticos, pois, segundo bem assentou o TRF-3ª 
Região, não podemos conviver com ―processos administrativos 
infindáveis, que dependam exclusivamente do alvedrio e a 
discricionariedade da Administração Pública. 

 

Dessa forma, deve o INSS, em pleno exercício de sua função, aplicar o 

princípio da eficiência. Isso significa que o segurado deve obter da administração 

pública uma prestação a mais eficiente possível. Melhor identificar o princípio com 

todo o aparelhamento e restruturação das agências da Previdência Social, com a 

mudança de administração para o sistema de gerenciamento, com fito de na maior 

brevidade possível, ser proferida decisão acerca do benefício requerido. 
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FERRAZ, Sergio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3 ed. ver e ampl., São 
Paulo: Malheiros, 2012.p. 122 
133
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2.3.7 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA  

 

 

Embora esteja esse princípio expresso na lei de processo administrativo134, 

ele pode ocorrer de maneira implícita tanto em normas que vinculam a administração 

pública, como em normas esparsas pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Sua principal atuação provém da necessidade de manter a estabilidade da 

sociedade, que, independente de obter um benefício ou sofrer prejuízo, precisa ter a 

segurança nos atos administrativos, para não sofrer com qualquer instabilidade 

social e ser pego de surpresa. 

 

A ideia trazida por Ferraz e Dallari135 é de que o princípio da segurança 

jurídica é fracionado em duas vertentes, quais sejam a certeza e a estabilidade do 

Direito. 

 

A estabilidade engloba a possibilidade de normas futuras não alterarem ou 

atingirem normas passadas, inclui aí, por exemplo, o instituto jurídico do direito 

adquirido. 

 

Já a certeza como nuance desse princípio ganha convicção de que novas 

regras não geram alterações repentinas. Garante, em termos práticos, que o 

segurado não sofrerá nenhuma modificação em seus direitos, caso haja qualquer 

modificação na lei. Sendo criadas novas normas, em decorrência de modificações 

na sociedade e das relações sociais, elas não podem abalar todo o direito 

conquistado pela sociedade. 

 

 

 

 

                                                 
134

Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 
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FERRAZ, Sergio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3 ed. ver e ampl., São 
Paulo: Malheiros, 2012. p.116 



72 
 

2.3.8 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

 

A administração pública não pode realizar seus atos sozinha, necessita de 

mãos humanas para realizá-los, pois não é uma engrenagem de maquinaria como a 

de uma fábrica que, sozinha, realiza a produção de um artefato.  

 

O ser humano é munido de paixões, ambições, raivas, interesses; é detentor 

de qualidades e defeitos, mas, no exercício da função de servidor público de 

qualquer órgão da Administração pública, não pode seu ego se sobrepujar, ao 

interesse da população, ao interesse de toda coletividade bem como não pode a 

pessoa do servidor público atender aos seus interesses particulares para prejudicar 

ou favorecer um determinado administrado. 

 

No exercício da função pública, o agente deve estar desprovido de seus 

sentimentos e se personificar na própria administração pública. Ou seja, esse 

princípio está atrelado à ideia de lealdade e boa-fé do agente público, não pode 

confundir a realização dos atos do agente público com interesse particular. 

 

A adoção da ideia de lealdade está intrínseca na ideia de moral, critério esse 

relativo, pois cada pessoa tem sua concepção de moral; cada pessoa vive em 

contexto social diverso, espaços geográfico, cultural e religioso diferentes e, a partir 

disso, podem se considerar concepções diversas de moral.  

 

Conforme essas concepções diversificadas, pode se abstrair a conduta que 

é aceita perante a administração pública e que visa ao bem geral de todos. O agente 

revestido da função pública não adota o critério do senso comum, mas sim aquele 

compatível com sua função de agente público. 

 

Interessa chamar atenção para a aplicação desse princípio perante o INSS, 

pois a aplicação dele deve ser exigida mediante todos os agentes integrantes do 

órgão. Estão inseridos nesse contexto os técnicos da previdência social, assim como 

os médicos peritos, devendo garantir que sua atuação não prejudique o segurado. 
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Devem também seguir a ideia de lealdade e boa-fé do agente público, assim como 

os conselheiros que compõem as Juntas de Recursos. 

 

O princípio da moralidade está presente na Constituição Federal, artigo 37, 

como forma de preservar o critério ético-moral do agente público. Importa que o 

processo de concessão de benefícios, perante a autarquia, deve seguir tal critério e, 

caso não haja atendimento a esse princípio, estão previstas sanções136, 

considerando tal ato como ato de improbidade administrativa. 

 

 

2.3.9 PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO 

 

 

Está atrelado à própria função da administração pública, que é agir em prol 

dos administrados; atuar em favor da coletividade. Não pode o interesse privado, 

onde a vontade individual é considerada, ganhar espaço em detrimento do interesse 

público; também não pode a vontade do particular confrontar com o interesse 

público, pois, na seara administrativa, sempre é o interesse da coletividade que se 

sobrepõe. 

 

Contradiz os preceitos desse princípio, quando ocorre ato de improbidade 

administrativa, quando não há serviço público prestado com eficiência, quando há 

decisão sem motivação, ou ainda quando não segue nenhum ou algum dos 

princípios expressos ou implícitos da administração pública e princípios que também 

podem vincular a processualística administrativa. 

 

Ferraz e Dallari137 trazem a concepção de interesse público como primário e 

interesse secundário. Sendo considerado como primário o interesse realizado em 
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Art.37 
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
137
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favor da coletividade;  e o interesse público secundário, por sua vez, é a intenção do 

administrador de buscar a melhor atuação da administração pública. 

 

Se o processo administrativo tem como função buscar de forma democrática 

a verificação de requisitos que permitam conceder um benefício, tão logo o 

atendimento ao interesse público do processo de concessão de benefícios se atrela 

à atuação conforme ditames legais de verificação de incapacidades, sem critério de 

distinção entre os segurados. 

 

 

2.3.10 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA  

 

 

O princípio da ampla defesa está imbrincado ao implícito princípio do devido 

processo legal, termo que aparece pela primeira vez na Carta de João Sem Terra 

em 1215.  

 

A imposição de ambos princípios concebe a indispensável necessidade de 

atrelar a prática de atos (sejam judiciais ou administrativos) em observância ao 

princípio da legalidade. Entretanto, em consonância aos princípios aplicáveis à 

administração pública, deve haver atuação conjunta dos princípios, sejam eles 

expressos ou implícitos, como, por exemplo, a atuação do princípio do devido 

processo legal, com o princípio da isonomia ou, ainda, o princípio da verdade 

material. 

 

A aplicação do princípio em comento também visa à garantia da igualdade 

processual, permitindo que ambos sujeitos do processo (autarquia e segurado) 

tenham igual possibilidade de defesa. Isso não significa que a ausência de 

advogado para apresentação de defesa técnica impeça ou obstaculize o alcance do 

princípio da legalidade, pois a presença do advogado não é pressuposto para a 

validação do ato administrativo.  
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Embora a ideia de processo pressuponha a concepção de que há resistência 

por uma das partes em realizar um direito; o emprego do termo litígio não bem se 

adequaria à relação processual administrativa, pois somente haverá uma suposta 

resistência se houver indeferimento do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez. Como bem ressalta o professor Wagner Balera138 , a pretensão até então 

se enlaça ao direito de petição, o direito do segurado de se utilizar do requerimento 

para se socorrer da processualística administrativa. Convém dizer que a Instrução 

Normativa 77/2015 aplicou de forma inteligente, em seu artigo 658, a designação de 

que o processo administrativo previdenciário é um conjunto de atos administrativos, 

que pode ser iniciado por meio de um requerimento formulado pelo interessado via 

um dos canais de atendimento da previdência social. Por conta dessa concepção de 

não litigio é que Carvalho Filho139 traz curiosa indagação: 

 

No caso do processo sem litígio incide o princípio inquisitório, de 
natureza tipicamente investigatória, razão por que Então não se 
aplica a garantia da ampla defesa e contraditório. Como bem 
consigna reconhecida doutrina, tal princípio tem duas características 
básicas: [...] e a segunda consiste na gestão da prova pelo órgão 
administrativo. A primeira dá origem ao princípio da oficialidade e a 
segunda, ao princípio da verdade material. 

 

É interessante observar tal indagação, primeiro porque aqui traz à tona mais 

um princípio, embora implícito, que é o princípio inquisitório, já que se agregam às 

ideias de investigação, e o princípio da verdade material.  

 

Por outro lado, parece estranho afirmar que não se aplica a garantia da 

ampla defesa e do contraditório em face de não haver litígio entre os sujeitos 

processuais. O fato da inexistência de litígio não pode extrair a aplicação dos 

princípios em comento, pois restaria inócua a previsão constitucional descrita no 

artigo 5°, inciso LV. 

 

Embora trazida à baila a suposição da existência da aplicação do princípio 

inquisitório e não dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a mera 
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suposição se atrela exclusivamente às fases iniciais do processo, a saber as fases 

inicial, instrutória e decisória. Mas a aplicação descrita pela norma constitucional do 

artigo 5º, inciso LV, diz respeito a todas as fases do processo, incluindo a fase 

recursal. 

 

Não há previsão legal afirmando ser exigível a existência de laudo médico 

prévio para o segurado requerer e iniciar o processo administrativo de concessão de 

auxílio-doença140 ou aposentadoria por invalidez. Mas, no curso desse processo, a 

realização da perícia é indispensável, pois, conforme Alexandre Schumacher 

Triches, em sua obra Direito Processual Administrativo Previdenciário, o laudo 

médico é meio de prova e servente na instrução processual. 

 

Já a ideia trazida pelo princípio do contraditório abre sobremaneira toda a 

dialética promovida pelo Estado Democrático de Direito. Não devem somente as 

afirmações, provas, fundamentações serem produzidas por apenas uma das partes 

e consideradas como verídicas em todo o processo. Se a processualista 

administrativa busca preservar e observar os princípios delineados na Superlei 

nacional, de modo a preservar os ditames democráticos. Atrelada a isso está a 

possibilidade de atuar perante o processo, cedendo espaço para um ou outro sujeito 

da relação processual dizer em momento oportuno algo a seu favor e não cair na 

penumbra do autoritarismo. Por óbvio que não é trazer como fundamentação 

alegações inócuas, devem-se observar os ditames legislativos preservados na 

Constituição, de mesmo modo que, ao trazer à tona indagação acerca da 

incapacidade para o trabalho, não pode o segurado trazer como fundamentação 

documento que não seja de profissional específico para verificação da suposta 

incapacidade. 

 

É por garantir o uso do princípio do contraditório, que, expressamente, o 

legislador incluiu sua atuação no artigo 3º, inciso III, da Lei 9.784/99, mas vale 

ressaltar que a lei prevê que o direito ao contraditório será exercido antes da decisão 

que será objeto de apreciação; logo, o exercício desse direito ocorrerá na fase de 

instrução do processo de concessão de benefício.  
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Ainda que tratado na processualística administrativa, vale pontuar que esse 

princípio é utilizado tanto no processo civil, como no processo penal, por isso está 

expresso no artigo 5º, inciso LV, da Constituição de 88, garantindo a aplicação 

também do princípio da ampla defesa.  

 

No processo de concessão de benefícios, a atuação do Estado é 

representada pelo Instituto de Previdência, órgão esse responsável para verificar 

incapacidade, em se tratando de benefício incapacitante. Entretanto, o INSS é, na 

relação jurídica (segurado – administração pública), parte mais forte na relação. O 

segurado requerente é parte vulnerável, não dispõe, assim como o Estado, de meios 

suficientes para realizar defesa técnica ou apresentar documentos indispensáveis. É 

por isso que, na aplicação desse princípio, a possibilidade de ambos sujeitos se 

manifestarem acerca daquilo que foi requerido perante a autarquia visa a privilegiar 

a isonomia, como maneira de garantir a igualdade no processo de concessão de 

benefício. 

 

Para que a administração garanta a preservação desse princípio, e contra a 

possibilidade de produção unilateral de provas, é que a Instrução Normativa 77, de 

2015, traz a hipótese de apresentação de perícia técnica, de modo que haja garantia 

de ambas as partes demonstrem a possibilidade de, por meio de agente técnico 

especializado, indicar pontualmente hipóteses que reforcem positivamente para a 

concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Com base no 

entendimento do professor Wagner Balera141 , ―[...] pode-se dizer que o contraditório 

carrega implícita consigo a ideia da busca da verdade [...]‖, e é em decorrência da 

aplicação do princípio do contraditório que se pode chegar, sob aspecto processual, 

à versão da verdade, importando destacar, mais uma vez, que a busca dessa 

verdade é realizada pela própria autarquia, que aplica, submete e julga sobre a 

incapacidade requerida.  

 

Convém indicar que o Estado não é sabedor de uma verdade indiscutível, 

por isso que, após expedir ato decisório, sua decisão pode ser submetida a 
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e Prática. São Paulo: Conceito Editorial, 2012. p.33 



78 
 

apreciação do Poder Judiciário, pois a verdade por ela encontrada não é absoluta e 

indiscutível, pode ser questionada. 

 

 

2.3.11PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 

 

 

Como já citado, no entendimento do professor Wagner Balera142, a busca da 

verdade está inserida na aplicação do princípio do contraditório. Sendo necessário 

verificar a verdade sobre a existência ou não de uma incapacidade, indispensável é 

a realização de exame médico pericial conforme ditam as normas previdenciárias. 

 

A perícia médica tem por escopo averiguar e comprovar os dados 

necessários para a tomada de decisão (artigo 29, da Lei 9.784/99); é indispensável 

como meio de prova para verificar a condição de incapacidade e, assim, pode 

conceder ou não um dos benefícios previdenciários em voga. 

 

Essa verificação da incapacidade se atrela à necessidade de encontrar a 

verdade. A verdade, aqui, surge como princípio da verdade material, entretanto, não 

se encontra explícito143. Até o tópico anterior, os princípios, em sua maioria, são 

encontrados explicitamente na Constituição Federal de 1988 ou na lei de processo 

administrativo federal, mas o princípio da verdade material que não está explícito 

tem valoração de fundamental importância para a análise do processo de concessão 

de benefícios por incapacidade, em especial o auxílio-doença e a aposentadoria por 

invalidez, ambos previdenciários. 

 

O processo administrativo de benefício por incapacidade se apresenta como 

oportunidade para a administração pública exercer sua função, podendo essa 
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BALERA, Wagner e DE RAEFFRAY, Ana Paula Oriola (coord.). Processo Previdenciário Teoria 
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obrigatoriamente, e integram o rol de princípios que é aplicável a todo e qualquer tipo de 
procedimento. 



79 
 

atuação se atrelar tanto ao ato de conceder benefícios, como ao ato de 

indeferimento do benefício requerido.  

 

A preservação e manutenção da Previdência Social é interesse de todos os 

contribuintes, e interessa a essa coletividade que somente aqueles que efetivamente 

preenchem os requisitos constitucionais e legais venham receber a prestação 

requerida. Para isso, é indispensável e necessária a ordenação de atos 

concatenados para ter conhecimento acerca da razão que leva o administrado 

solicitar seu benefício, pois poucas são as hipóteses em que a previdência social 

brasileira age de ofício, sem a prévia provocação do administrado. 

 

No primeiro capítulo, restou esclarecido que, apesar da nomenclatura de 

auxílio-doença, não se protege a doença propriamente dita, mas sim a incapacidade 

para trabalhar decorrente de uma doença. Ao mesmo modo, se existe requerimento 

de aposentadoria, a invalidez supostamente alegada deve ser suficiente para gerar 

incapacidade para o trabalho e conceder o benefício almejado. Mas, se o benefício 

almejado for o auxílio-doença, a incapacidade considerada é aquela que o segurado 

se encontra impossibilitado de trabalhar de modo temporário, já que, para a 

aposentadoria por invalidez, a incapacidade ocorre de modo permanente. Esclarece, 

ainda, que a verificação da incapacidade segue regra ditada em norma legal e 

também em manual próprio144, embora a realidade fática obstaculize e comprometa 

em determinados momentos na qualidade dessa verificação. 

 

A Constituição brasileira de 1988 prevê a proteção ao segurado em 

decorrência da invalidez, mas a mera alegação no requerimento administrativo não é 

suficiente para que o segurado tenha concedida a prestação almejada. Deve haver 

meio idôneo e suficiente que possa verificar a ocorrência ou não da incapacidade 

para o trabalho. 

 

Cabe deixar claro mais uma vez que não se trata de aferir aspectos 

médicos, mas a realização da perícia é o que verifica o aspecto incapacitante da 

doença. Tão logo se verifique que a doença que atinge o segurado impede ou não 
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de exercer qualquer atividade laboral, chega-se a concluir acerca da veracidade dos 

fatos. 

 

Não se pode, porém, afirmar que a verdade encontrada pela autarquia 

previdenciária é a verdade plena. A aplicação dos princípios contidos no caput do 

artigo 2º, da Lei 9.784/99, é utilizada como valores para garantir que o Estado 

Democrático de Direito possibilite que, através do meio processual adequado, possa 

ser perseguida e encontrada essa verdade. 

 

Porém, assim como a concepção de moral e a aplicação do princípio da 

moralidade, o critério de justiça e verdade será aplicado e melhor interpretado, 

dependendo do caso concreto a ser estudado; é como entendem os autores Ferraz 

e Dallari145. 

 

Antes de adentrar precisamente no princípio em comento, foi necessário 

apresentar os princípios invocados pelo legislador na Constituição Federal de 1988, 

bem como na lei de Processo Administrativo Federal, com o intuito de observar a 

atuação de cada um deles na dinâmica do processo administrativo de concessão de 

benefício por incapacidade. 

 

Por se tratar de um conjunto de atos processuais que são dirigidos a 

concessão de benefícios, a norma previdenciária e sua aplicação podem até sofrer 

distorções interpretativas, mas o administrado não pode se escusar de cumpri-la 

alegando que não a conhece, como salienta o disposto no artigo 3⁰ , da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro146. 

 

Não basta apenas que a lei previdenciária seja interpretada à luz do princípio 

da legalidade, é necessário que haja atuação entre princípios e regras de forma 

harmoniosa147. E analisar a concepção sobre a verdade, da ótica da administração 
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DALLARI. Adilson A. e FERRAZ, Sergio. Processo Administrativo.  3 ed. ver. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2012.p.89 
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Art. 3
o
 Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
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AVILA. Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15. 

ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2014.p 148 
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pública, merece análise mais detida, para que possa melhor entender sua 

ocorrência.  

 

A verdade é princípio utilizado pela processualística civil e penal. Michael 

Foucault148 apresenta o inquérito como forma de pesquisa da verdade durante o 

período da Idade Média. Mas a concepção de verdade pode variar entre as formas 

filosófica, gramatical ou administrativa. Eis que há de iniciar a análise da concepção 

filosófica de verdade. 

 

Segundo Marilena Chauí149, a busca pela verdade acaba por ―[...] suscitar 

em muitas pessoas dúvidas, incertezas, desconfianças e desilusões que as façam 

desejar conhecer a realidade, a sociedade, a ciência, as artes, a política. [...]‖. Ela 

ainda cita150 que, em face dessa incerteza é que nasce a célebre indagação do 

filósofo Descartes, ―penso, logo existo‖. 

 

Marilena Chauí151 considera como rompimento de uma atitude dogmática a 

necessidade de reconstruir tudo o que se sabe, em face das incertezas e dúvidas 

geradas, por decorrência da busca pela verdade. Ela constata, ainda, que a verdade 

pode ser vista em face do sentido empregado para as palavras, mas: ―Se as 

palavras tivessem sempre um sentido óbvio e único, não haveria literatura, não 

haveria mal-entendido e controvérsia‖152. 

 

Observando essas indagações iniciais elaboradas por Marilena Chauí, torna-

se salutar observar a concepção para a administração pública acerca da verdade. 

 

Essa verdade pode ser buscada pelo homem como uma verdade divina 

(decorrente do advento do Cristianismo) ou ainda pode ser buscada e alcançada 

através de um exercício intelectivo. 
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Chauí153 cita que nossa concepção de verdade foi construída em face das 

linguagens grega, latina e hebraica: 

 

Em grego, verdade se diz aletheia, significando: não-oculto, não-
escondido, não-dissimulado.[...] 

[...] 
Em latim, verdade se diz veritas e se refere à precisão, ao rigor e à 
exatidão de um relato, no qual se diz com detalhes, pormenores e 
fidelidade o que aconteceu. 
[...] 
Em hebraico verdade se diz emunah e significa confiança. Agora são 
as pessoas e é Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou 
um amigo verdadeiro são aqueles que cumprem o que prometem, 
são fiéis à palavra dada ou a um pacto feito; enfim, não traem a 
confiança. 

 

Nicola Abbagnano154 cita como sendo quatro os conceitos de verdade, quais 

sejam: a verdade como correspondência; revelação ou manifestação, como 

conformidade; e a verdade como coerência. 

 

Do mesmo modo, Marilena Chauí155 enumera como sendo quatro as 

diferentes teorias da verdade: 

 

Na primeira teoria (aletheia/correspondência), as coisas e as idéias 
são consideradas verdadeiras ou falsas; na segunda 
(veritas/coerência) e na terceira (emunah/consenso), os enunciados, 
os argumentos e as idéias é que são julgados verdadeiros ou falsos; 
na quarta (pragmática), são os resultados que recebem a 
denominação de verdadeiros ou falsos.  
Na primeira e na quarta teoria, a verdade é o acordo entre o 
pensamento e a realidade. Na segunda e na terceira teoria, a 
verdade é o acordo do pensamento e da linguagem consigo 
mesmos, a partir de regras e princípios que o pensamento e a 
linguagem deram a si mesmos, em conformidade com sua natureza 
própria, que é a mesma para todos os seres humanos (ou definida 
como a mesma para todos por um consenso). 

 

Marilena Chauí destaca que a transição ocorrida entre as diferentes teorias 

trazidas tanto por ela como por Nicola Abbagnano variam conforme as diversas 
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mudanças históricas156. Nesse contexto é que, mais uma vez, Chauí ressalta que: ―A 

verdade, portanto, como a razão, está na História e é histórica‖157. 

 

Embora diferentes concepções de verdade tenham sido consideradas ao 

longo da História, Chauí, cita que algumas exigências foram conservadas entre elas. 

O que melhor evidencia a concepção da verdade utilizada perante a administração 

pública é a ―[...] 7. liberdade de pensamento para investigar o sentido ou a 

significação da realidade que nos circunda e da qual fazemos parte‖. 

 

Munido da possibilidade de investigar a significação da realidade que nos 

circunda é que se pode observar o critério legal como modo de observação da 

realidade perante a administração pública. Nesse sentido, é interessante destacar 

que a compreensão da administração será conforme a realidade utilizada pelo 

princípio da legalidade, a qual a Previdência Pública observará para emitir suas 

decisões. 

 

Buscando perceber a disparidade existente entre a realidade processual 

administrativa e o processo judicial, podemos citar que a verdade, conforme Chauí, é 

―[...] ao mesmo tempo, frágil e poderosa. Frágil porque os poderes estabelecidos 

podem destruí-la, assim como mudanças teóricas podem substituí-la por outra [...]‖.  

 

Cabe conceber a observação da verdade, conforme a movimentação da 

História. Se houve um tempo em que havia a busca da verdade em face do divino, 

atualmente a busca pela verdade há de se realizar em prol de normas e princípios, 

sem os quais, em atuação conjunta, acabaria em ―[...] um sistema só de regras, 

aplicadas de modo formalista, seria demasiado rígido [...]‖158. 

 

Do aspecto processual, ao adotar o critério lógico, é o ato intelectivo que 

leva a conceber a definição de verdade. 
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José Cretella Neto define em sua obra Dicionário de Processo Civil159 o 

princípio da verdade formal, (também denominado como principio da verdade 

material) como: 

 

Princípio segundo o qual a veracidade dos fatos alegados é apurada 
mediante critérios formais, segundo as provas trazidas aos autos 
pelas partes. Segundo esse princípio, de natureza eminentemente 
política, importa mais à ordem jurídica a manutenção ou 
restabelecimento da paz social do que a apuração completa e 
verdadeira dos fatos. Assim, num dado momento, deve o julgador 
decidir sobre o mérito da causa, ainda que não corresponda à 
verdade real. [...]  

 

Já na forma gramatical, a verdade aparece como: 

 

160sf (lat veritate) 1 Aquilo que é ou existe iniludivelmente. 2 
Conformidade das coisas com o conceito que a mente forma delas. 3 
Concepção clara de uma realidade. 4 Realidade, exatidão. 5 
Sinceridade, boa-fé. 6 Princípio certo e verdadeiro; axioma. 7 Juízo 
ou proposição que não se pode negar racionalmente. 8 
Conformidade do que se diz com o que se sente ou se pensa. 9 
Máxima, sentença. 10 Cópia ou imitação fiel. 11 Representação fiel 
de alguma coisa existente na natureza. 12 Caráter próprio. Antôn 
(acepção 8): mentira. sf pl Princípios fundamentais de uma doutrina; 
dogmas de uma religião. Meia verdade: afirmação parcialmente 
verdadeira ou parcialmente urdida, de modo a iludir pessoas ou 
escapar a críticas. V. verdade: a verdade primeiro que tudo; diga-se 
a verdade, salve-se a verdade. Dizer a verdade nua e crua: falar 
sem ambages, sem disfarce, sem rodeios. Dizer as verdades a 
alguém: a) expor abertamente o que se sabe ou se julga de alguém; 
b) criticar sem medo; c) manifestar os defeitos ou as faltas de 
alguém. Ser a pura verdade: ser a verdade clara e positiva, ser a 
verdade incontestável. Ser a verdade em pessoa: nunca mentir. 
Tirar a verdade a limpo: averiguá-la. Valha a verdade: diga-se a 
verdade. Verdade é que: na realidade. 

 

Segundo Fernanda Marinela161, a dicotomia entre o princípio da verdade 

material e o princípio da verdade real, surge com a contraposição entre o processo 

civil e o processo penal. 
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Hely Lopes Meireles162 também denomina o princípio em comento como 

princípio da liberdade na prova e ressalta a possibilidade de a administração se valer 

de qualquer prova lícita, desde que levada para o processo. 

 

Nohara e Marrara163, em comento ao artigo 38, caput da Lei 9.784/99, 

indicam que: 

 

No âmbito do processo administrativo, as provas são atípicas. Os 
meios de provas não estão nem devem estar enumerados de modo 
exaustivo em qualquer tipo de norma. A atipicidade da prova 
administrativa é decorrência direta do princípio do formalismo 
mitigado ou do informalismo, ajustando-se, ainda, à necessidade de 
busca da verdade material. Sendo assim, o art. 38 da LPA não deve 
ser lido de modo exaustivo. Dizendo de outro modo: os meios 
probatórios ali contidos são apenas exemplificativos. Resta, portanto, 
ao particular o direito de utilizar quaisquer outros meios de provas 
necessários para a comprovação de suas alegações, desde que, 
obviamente, os empregados não sejam ilícitos, impertinentes, 
desnecessários ou protelatórios. 

 

Nesse contexto, cabe ressaltar que, em regra, o meio probatório admitido 

em lei e indispensável para a verificação de incapacidade para concessão de 

benefícios previdenciários é a realização da perícia médica. Mas, sob os 

entendimentos de Demetrius Nicheli Macei164 e Irene Nohara e Thiago Marrara 

acerca da verdade, existe a possibilidade de que outros critérios, provas ou 

elementos possam ser utilizados validamente para encontrar a verdade quanto à 

incapacidade ou não de labor165. 

 

Para perseguir a verdade material no processo administrativo de concessão 

de benefícios por incapacidade, é necessário que seja realizada perícia médica, 

porém, como já citado pelos autores Irene Patrícia Nohara e Thiago Marrara, não 

existem meios de provas enumerados de modo exaustivo, contudo a prova é atípica, 

podendo se valer de outros meios de prova para verificar a respeito da verdade. A 
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realização de prova pericial é produzida de ofício, no qual, para a constatação de 

eventual incapacidade laboral, é necessário que haja a análise médica do que é 

alegado pelo segurado ao realizar o requerimento. 

 

Embora a designação de realização de prova pericial seja um dos meios de 

prova esculpido no artigo 38, da Lei 9.784/99, Nohara e Marrara citam que: 

 

Do ponto de vista interpretativo, as normas do art. 38 como um todo 
devem ser interpretadas na seguinte ordem: caput, §§ 1º e 2º. Isso 
significa que, em primeiro lugar, devem ser aduzidas alegações e 
solicitada a produção de provas; em segundo lugar, deverá a 
autoridade administrativa julgar a admissibilidade das provas nos 
termos do §2º; em terceiro lugar, deverão ser aceitas as provas pré-
constituídas (principalmente documentais) e realizadas as provas 
não existentes (diligências, perícias, etc.); enfim, caberá à autoridade 
considerar os elementos probatórios que foram admitidos no 
processo, solicitar alegações finais e proferir, motivadamente, sua 
decisão final. 

 

Assim, verifica-se que quando o segurado requer seu benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, são levados em conta informações 

preexistentes na autarquia, tais como a profissão desempenhada pelo segurado. 

Aliados à prova pré-constituída e após a realização da perícia médica administrativa, 

hão de ser observados critérios como o grau e a duração da doença. 

 

Nas normas que tratam de concessão de benefício por incapacidade na 

esfera administrativa, não é exigível para a realização do requerimento a existência 

prévia de laudo médico. É possível, contudo, que o segurado, na tentativa de 

contrapor o laudo médico-oficial e comprovar a alegação realizada no requerimento, 

faça-se acompanhar de médico de sua confiança. Mas a autarquia previdenciária 

não se satisfaz apenas com realização de prova unilateral e trazida pelo segurado 

acerca de sua suposta incapacidade laboral, pois as provas produzidas 

unilateralmente podem ser falsas. 

 

A administração, justamente por atuar em observância ao interesse público, 

exige a realização da perícia médica oficial, de modo que o perito, revestido de sua 

função pública e atendente aos interesses da coletividade, realize atos que 

produzam efeitos dotados de boa-fé. 
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Assim, a administração não restará satisfeita com a versão ofertada pelo 

segurado, deve a autarquia utilizar-se de elementos próprios. Não basta que sejam 

juntados ao requerimento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez 

documentos como atestados ou relatórios médicos, é em respeito e observância ao 

princípio da material que o administrador deve buscar meios que resultam na busca 

efetivamente dos fatos que constituem essa verdade166. 

 

A mera suposição e o interesse público é o que impulsionam a adoção da 

verdade material. A verificação da verdade não será utilizada apenas com base na 

prova pericial, mas nos critérios idade, grau de doença, além da possibilidade de 

recuperação da capacidade laborativa. Como não é possível que haja a constatação 

da verdade absoluta, ao menos deve a administração dispor de meios possíveis de 

encontrar a verdade que mais se aproxima da realidade, sob a ótica administrativa.  

 

Não se trata apenas de observar a respeito da verificação de existência ou 

não de doença, mas de perseguir a verdade sobre a incapacidade ou não para o 

trabalho. E, atrelada à análise médica pericial, também está a análise quanto ao 

grau e à duração da doença e à profissão desempenhada. 

 

Dessa forma, observando a ideia principal do princípio em tela, vem à baila 

que a verificação de aspectos para a concessão ou não do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez se atém em observar a coletividade de requerentes 

daquele benefício, além de citar a aplicação dos princípios do processo 

administrativo167, pode ainda destacar a aplicação do princípio do interesse público, 

princípio não expresso na Instrução Normativa 77/2015. 

 

O princípio do interesse público está imbricado ao princípio da verdade 

material, pois ambos, quando aplicados, vislumbram a concessão dos benefícios em 
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comento, unicamente para aqueles que realmente necessitem dele. Assim, é de 

interesse da coletividade que o INSS encontre a verdade pautada em critérios que 

achem a realidade da incapacidade. 

 

Como já citado, o critério de invalidez não pode ser observado apenas da 

ótica do administrado, daquele que tem interesse em demonstrar a existência de 

uma incapacidade e receber benefício. Não vai ao encontro da finalidade da 

administração pública (revestida na figura do INSS) quando se trata de observar 

restritamente o interesse individual do segurado sem que haja observação do 

interesse da coletividade. A proteção previdenciária deve partir do pressuposto que 

busca proteger a coletividade de homens e mulheres, desde que estejam 

contribuindo para o sistema e efetivamente tenham perdido a capacidade de 

trabalho em período superior a 15 dias, seja essa perda temporária ou permanente. 

 

O processo administrativo de concessão de benefícios assume característica 

ímpar nesse aspecto a partir do momento em que o deferimento ou indeferimento do 

benefício em voga deve ser exteriorizado em face da contemporaneidade do pedido.  

 

O requerimento, ao ser analisado, não pode ser verificado com base em 

perícias anteriores, pois diversas delas podem ser as doenças que podem acometer 

o segurado ao longo de sua vida laborativa, bem como diferentes podem ser as 

atividades laborais e as funções desempenhadas durante a vida laboral do 

segurado. Além disso, pode ocorrer o requerimento sobre um mesma doença, que 

pode, posteriormente, progredir e comprometer o exercício da atividade laborativa do 

segurado. 

 

Observando o segurado individualmente, é possível que a doença objeto do 

requerimento gere incapacidade laboral, mas, se ocorrer observação da mesma 

doença do ponto de vista coletivo, serão realizadas comparações entre sujeitos 

partindo de critérios tais como faixa etária, ocupação profissional, sexo, grau da 

doença e possibilidade de recuperação168. 

                                                 
168

Consoante Manual de Perícia Médica da Previdência Social, no Capítulo II, item 4 – CONCEITO 
DE INCAPACIDADE E DE INVALIDEZ, o sub tópico 4.2 diz que: O conceito de incapacidade deve ser 
analisado quanto ao grau, à duração e à profissão desempenhada. 



89 
 

 

É importante pontuar aqui mais uma vez que, conforme Hely Lopes 

Meireles169, a prova deve ser levada para o processo, mas em se tratando de 

elementos tais como faixa etária, ocupação profissional e sexo do segurado, são 

informações pré-constituídas, ou seja, já existentes perante a autarquia. 

 

Ao tratar da aplicação do princípio da verdade material, José dos Santos 

Carvalho Filho170 ressalta que, por conta do Processo Administrativo Federal, não há 

partes, mas sim interessados; é que também interessa à administração ―[...] alcançar 

o objeto do processo e, assim, satisfazer o interesse público pela conclusão calcada 

na verdade real, tem prevalência sobre o interesse do particular‖. 

 

É importante destacar que, apesar de o requerimento ser realizado de forma 

individualizada pelo segurado requerente, há de ser observado o segurado como 

parte integrante da coletivamente de segurados que requerem seu benefício sob a 

mesma alegação, e não observando o segurado individualmente considerado. 

 

Por definição, a verdade material ―[...] não pode satisfazer-se com os fatos 

apresentados pelas partes [...]‖171; dessa forma, entende-se que a verdade material 

deve perseguir a realidade e afastar possibilidades de presunções de incapacidade. 

O INSS afasta possibilidade de presunção de incapacidade; deve sua decisão ser 

atrelada ao binômio verdade – interesse público, sem o qual não seria possível 

conceder ou não os benefícios que geram incapacidade temporária ou definitiva. 

 

Na obra de coordenação de Wagner Balera,172 citando Sergio André Rocha, 

indica-se como três as ocorrências que geram a indispensável aplicação da verdade 

material 
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[...]i) a necessidade de demonstrar com maior grau de 
verossimilhança possível a veracidade dos fatos alegados no âmbito 
do processo; ii) a limitação das situações em que se presume a 
ocorrência dos fatos relevantes; iii) o deferimento às partes do direito 
de produzir as provas necessárias para bem demonstra a 
procedência de sua alegações. 

 

Embora a administração não possa satisfazer-se com a mera alegação de 

incapacidade do segurado, é impositiva a necessidade de o INSS demonstrar 

incapacidade, conforme preceitua a Lei de benefícios (8.213/91). Essa 

demonstração se vincula à necessidade de realizar prova pericial, mas não cabendo 

apenas à prova médico-pericial a constatação sobre a incapacidade.  

 

Melhor se exemplifica a aplicação do princípio da verdade material, quando 

Ferraz e Dallari173 afirmam que:  

 

Isso se deve, por sua vez, ao princípio da indisponibilidade dos 
interesses públicos. Não pode o julgador cingir-se ao que 
conveniente ao interessado, ou aos interessados, trazer ao processo; 
seu dever é sempre o de assegurar a melhor satisfação possível do 
interesse público. 

 

É de interesse da coletividade que o benefício seja concedido, pois seria 

desumano permitir que o sujeito trabalhe doente e exceda suas forças físicas que já 

se encontram parcas. Mas se existe doença e existe capacidade para o trabalho, é 

também de interesse da coletividade que o benefício não seja concedido. Não se 

trata de insurgência ao direito individual do segurado que restou indeferido, mas 

preservação de direito fundamental de toda a coletividade, que, mesmo após a 

realização de sua perícia médica, há o sopesamento de critérios de comparação do 

segurado individualmente considerado em detrimento da coletividade, possibilidade 

de melhora, atividade laboral ou idade, o que permite ao agente público (médico 

perito) entender ser cabível ou não a concessão do benefício requerido.  

 

O ato indeferitório não é mera decisão emitida como sorteios de loteria, mas 

é a exteriorização de ato administrativo submetido a aplicação harmoniosa de 

princípios aliada à observação de rotinas médicas, critérios de percepção e 
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previsibilidade de recuperação, possibilidade de reabilitação, faixa etária, situações 

econômica, social, cultural e educacionais, ou seja, observam-se efeitos 

multidimensionais.  

 

O que o segurado pode perceber é que a concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez não se atrela à concepção de ausência de saúde, mas à 

presença dela, ainda que seja de modo temporário ou indefinido  

 

O ato de indeferir o benefício por incapacidade e não conceder os benefícios 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez supera a análise médica pericial, 

elemento da fase instrutória do processo administrativo federal. O manual de perícia 

médica do INSS destaca que a incapacidade será analisada quanto aos critérios de 

grau da doença, sua duração, e  profissão desempenhada pelo segurado. 

 

Busca, assim, o administrador encontrar a verdade sopesando critérios 

quanto ao grau da incapacidade laborativa que pode ser parcial ou total, quanto à 

sua duração, que pode ser temporária ou de duração indefinida; considerando como 

temporária a incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo 

previsível. 

 

Por fim, o critério de incapacidade há de ser observado quanto à profissão 

do segurado, que pode ser de única profissão ou diversas profissões. 

 

Cabe salientar que a atuação do administrador em atuar com zelo perante o 

processo administrativo de benefícios demonstra que ―[...] o órgão julgador não está 

limitado aos fatos discutidos pelas partes; sua atividade investigatória estende-se 

automaticamente a todas as circunstâncias que reputar relevantes‖174.  

 

Dessa forma, ao emitir ato que conceda ou não benefícios por incapacidade, 

existe análise apurada dos critérios já citados tratando de analisar o requerimento do 

segurado em detrimento da coletividade. 
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3. PROCESSO JUDICIAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO  

 

 

Como já citado, não se pode afirmar que a verdade material, princípio 

utilizado e aplicado ao processo administrativo de concessão de benefícios pelo 

INSS, se trate de verdade única e absoluta. O ato de indeferir os benefícios por 

incapacidade em voga não se resume na ocorrência da realização da perícia 

médica, mas é com base nela que se permite estabelecer critérios para emitir o ato 

processual administrativo de deferimento ou indeferimento do benefício requerido. 

 

É a atuação conjunta e harmônica dos princípios aplicáveis à administração 

pública com sua correlata processualística que concebe ao INSS que seja realizada 

a busca pela verdade acerca do infortúnio ocorrido no processo de concessão de 

benefícios. E, tão logo encontrada essa verdade pode-se emitir seu ato decisório 

encerrando, assim, a primeira fase do processo administrativo.  

 

É a valoração principiológica utilizada pela administração pública, que, aliada 

à aplicação da norma, concebe ―[...] uma visão sistemática do ordenamento 

jurídico[...]‖175, razão pela qual o trato processual administrativo de concessão de 

benefício não se resume apenas no ato pericial. 

 

O ato administrativo que indefere o benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, quando emitido, observa o critério individual em 

detrimento do coletivo, como leciona Alexandre Schumacher Triches176: ―Os atos 

administrativos praticados no curso do processo envolvem uma relação dialética 

entre interessado e a administração, culminando com a conclusão externada por 

meio da decisão administrativa‖. 

 

Pode o requerente, após indeferimento de um dos benefícios elencados, 

restando insatisfeito com a decisão proferida pela autarquia, ou ainda se sentindo 

prejudicado e persistindo na ocorrência de sua incapacidade para o trabalho, 
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persistir na concessão do benefício por incapacidade. Essa persistência se 

exterioriza com a interposição de recurso administrativo instaurado perante a própria 

autarquia previdenciária, ou pode o requerente se socorrer do Poder Judiciário, onde 

possivelmente terá sua pretensão assistida. 

 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO DA LIDE 

 

 

Conforme decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso177, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, restou evidente que não se confunde o 

exaurimento das vias administrativas, com a exigência de prévio requerimento 

administrativo178. Essa decisão gerou repercussão geral179 e restou incontroversa a 

necessidade do requerimento perante a autarquia previdenciária para o 

requerimento de concessão de benefício. Sendo assim, diante da ausência do 

requerimento, não há que se falar em resistência à pretensão do requerente. 

 

Dada a indispensabilidade do prévio requerimento perante o INSS, o 

segurado ultrapassou a fase inicial do processo administrativo, que consiste no 

requerimento do benefício, passando pela fase instrutória, na qual é realizada a 

perícia médica, e, por fim, chegando à fase decisória, que consiste em emitir decisão 

sobre a solicitação realizada, devendo essa decisão ser clara e coerente. Somente 

após superar essas fases e obtendo o indeferimento é que o segurado pode se 

dirigir ao Poder Judiciário. 

 

Com o fim da fase decisória e com o indeferimento do pedido é que passa, 

assim, a existir uma lide. De um lado está o argumento do segurado que afirma não 

se encontrar em condições de exercer atividade laboral em decorrência de uma 

doença ou de seu agravamento. De outro lado, figura o INSS, cuja incapacidade do 

segurado é verificada com aplicação dos princípios e sopesamento deles, 
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estabelecendo critérios de comparação e associação que permitem emitir ato 

decisório de indeferimento, por não considerar o segurado incapaz para o trabalho. 

 

É se utilizando do processo judicial que o requerente quer ter obtido seu 

direito à prestação previdenciária, após obter indeferimento em sede administrativa. 

Não importa qual seja o resultado final do processo judicial, mas, com a previsão 

constitucional do processo, ao segurado (que passa a atuar como autor) é 

concebido o direito de ―[...] obtenção do pronunciamento do juiz sobre o direito 

material, na obtenção da tutela jurisdicional‖180. 

 

Embora a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9874/99 elenquem 

determinados princípios com a finalidade de conceber à administração pública e ao 

processo administrativo previdenciário a possibilidade de uma resposta eficiente ao 

administrado, a ineficiência ganha destaque (em face de situações pontuais)181. 

 

Com a finalidade de elucidar tal raciocínio, o Ministro Luís Roberto Barroso, 

na função de relator do Recurso Extraordinário 631.240, em Minas Gerais, em seu 

voto diz: ―[...] que a instância administrativa, mesmo com todas as suas falhas e 

carências, é gratuita, fornece respostas em média muito mais rápidas e é integrada 

por servidores especializados‖182.  

 

O processo judicial, no entanto, ganha supervalorização do cidadão em face 

da existência do juiz. O processo aparece com atribuição de respeito e resguardo, a 

proteção social previdenciária concedida pela Constituição Federal de 88.  

 

Em face desse enaltecimento imputado pelo cidadão ao processo judicial, o 

aspecto técnico do processo administrativo acaba ganhando falsa imputação de que 

há parca ou vaga importância ou até mesmo que não há análise da matéria. 
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Isso se mostra mais evidente em se tratando de processo que tramita 

perante o Juizado Especial Federal, dada sua informalidade e a possibilidade da 

parte se dirigir ao Poder Judiciário sem a necessidade de um advogado183. 

 

No processo judicial, seja ele instrumentalizado sob o rito ordinário ou 

sumário, na análise para a concessão do benefício por incapacidade, o juiz 

observará os aspectos social, material e técnico-processual sopesados e aplicados 

harmonicamente. Dessa forma, o juiz aplica a análise da técnica-processual com o 

direito social perseguido. 

 

Do aspecto técnico-processual, vê-se que a regra do Código de Processo 

Civil184, de 11 de janeiro de 1973, atrela sua atuação conforme o rito ordinário (rito 

processual clássico, porém mais demorado). Contudo, convém analisar a concessão 

do benefício previdenciário em detrimento de seu caráter alimentar e a 

imediaticidade da concessão da prestação, bem como com a imediata aplicação das 

regras processuais, causando, desse modo, a necessidade de um provimento 

jurisdicional mais célere. Assim, é necessário harmonizar o direito material com o 

direito processual, de modo que ambos atuem para atender à função pacificadora do 

Estado. 

 

O trato mais célere, que envolve a processualística previdenciária, está afeto 

à Lei 10.259, de 2001, e atende aos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, e celeridade185, observando, ainda, a 

competência descrita no artigo Art. 6o, inciso II186, da lei, que concebe a 

possibilidade de trâmite processual se o réu for uma autarquia bem como se o valor 

da causa for de até 60 salários mínimos. 
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Para o julgamento da matéria previdenciária, o rito procedimental utilizado 

poderá ser o ordinário, regido pelo Código de Processo Civil, como pelo rito sumário. 

A lei que trata do Juizado Especial Cível e Criminal, no âmbito da Justiça Federal, 

trata de procedimento sumário e traz a conjugação do aspecto técnico processual 

com a realidade social previdenciária.  

 

Não cabe se ater a qual rito procedimental será utilizado para solucionar 

determinado conflito existente entre o segurado e a autarquia. Contudo, é de boa 

recomendação atrelar-se à realidade social, quando o segurado necessita com maior 

brevidade possível obter da jurisdição provimento acerca de sua incapacidade 

laborativa.  

 

É homenageando a adequação do trato processual com a realidade social, 

que envolve a evolução das relações jurídicas e sociais, que a apresentação da 30   

Edição da Teoria Geral do Processo187 traz como intenção de seus autores que: 

 

Queremos um processo umbilicalmente aderente à realidade social 
dos conflitos, das angústias dos particulares e grupos nele 
envolvidos, e capaz de produzir resultados práticos da maior 
abrangência possível e portadores das soluções mais coerentes com 
os valores da nossa sociedade. 

 

Além da adequação social, é a instrumentalidade do processo outro aspecto 

que o processo judicial há de observar. Diversamente da submissão do rigor à 

forma, a instrumentalidade quer aproximar as técnicas utilizadas no processo com a 

matéria a ser tratada nele, de modo que o núcleo do direito perseguido ganhe 

tratamento jurídico adequado. 

 

Independente do rito utilizado, pontos comuns hão de existir, sendo eles os 

sujeitos da relação processual, autor, réu e a figura do juiz, o qual ganha destaque 

diante do exercício de sua função no Poder Judiciário. 

 

No processo administrativo de benefício, a relação se constituía com a 

personificação da administração pública e do administrado (segurado). A partir do 
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indeferimento da autarquia e da irresignação do segurado, ele passa a se socorrer 

do Poder Judiciário, assumindo cada agente, a partir de então, seu papel na relação 

processual. 

 

A relação onde antes o administrado apenas se dirigia à administração 

pública para obter satisfação sobre seu direito, após ingressar no Poder Judiciário, 

passa a assumir característica litigiosa. A relação que antes era bilateral, agora 

passa a ser triangular, com a presença de autor (cuja pretensão encontrou-se 

resistida perante a autarquia previdenciária decorrente do indeferimento 

administrativo e não ingressou ou desistiu de recurso administrativo), réu (que foi 

invocado previamente e indeferiu a concessão do benefício, entendendo que não 

havia incapacidade de trabalho), e juiz (figura que passa a dirimir o conflito de forma 

imparcial, além de conduzir o processo conforme ordem legal188).  

 

O juiz, mediante a instrumentalidade do processo, ganha visibilidade diversa 

daquela antes assumida, pois com ―[...] uma metodologia instrumentalista, 

estruturando-se de acordo com a análise da tutela adequada à solução de cada 

classe de conflitos [...]‖189, o processo é estudado pelo juiz de maneira diversa para 

cada direito perseguido. 

 

É, pontualmente, com a busca da solução para cada classe de conflitos, que 

existe uma análise adequada da tutela, pois, com análise compatível das normas 

previdenciárias para cada tipo de benefício é que o juiz concebe melhor 

interpretação e aplicação da norma previdenciária, buscando para cada uma das 

prestações passíveis de concessão pela via judicial a melhor forma de resolução do 

conflito. 

 

 

3.2 A INSTRUMENTALIDADE NO PROCESSO PREVIDENCIÁRIO 
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Todo processo tem uma função social, que se resume a pacificação social 

diante de um litígio. E, no processo judicial previdenciário, existe um litígio 

instaurado entre o segurado que teve seu benefício indeferido e a autarquia. Se, até 

a fase decisória, o que existia era o direito de petição; com o indeferimento 

administrativo do benefício, a existência da lide somente passa ocorrer após o 

ingresso da ação. 

 

Não é objeto do presente trabalho verificar pressupostos processuais ou 

teorias adotadas sobre o direito de ação, mas é possível se verificar como a 

instrumentalidade processual pode ser utilizada para conhecer a verdade acerca da 

incapacidade afirmada pelo segurado requerente.  

 

Dessa forma, concebido trato processual adequado para cada tipo de bem 

jurídico envolvido em uma determinada relação processual, há também que ser 

observadas características que envolvem o processo judicial previdenciário mediante 

instrumentalidade processual. 

 

Diferentemente de um direito obrigacional ou de um direito patrimonial, a 

prestação previdenciária merece ser observada da ótica de um direito humano 

fundamental. Tem natureza alimentar e visa a concessão de ―[...] uma prestação 

indispensável à manutenção do indivíduo que a persegue em juízo‖190, ou seja, é a 

concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez por via judicial, 

observando os ditames do princípio do devido processo legal. 

 

Os benefícios que têm como característica uma doença de qualquer ordem 

(frisa-se a não observação dos benefícios por incapacidade acidentária), são 

perseguidos pelo segurado de modo que ele não viva da caridade alheia até que sua 

capacidade de trabalho retorne (o retorno da capacidade de trabalho pode ocorrer 

independente de a doença cessar, ao menos que esteja amenizada). Ultrapassada a 

observação sobre a qualidade de segurado, o que se passa a observar é que, 
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doente e sem receber benefício, o segurado encontra dificuldade de manter seu 

próprio sustento e de sua família. 

 

O benefício concedido pelo INSS é uma prestação paga em dinheiro, e 

desses valores é que se pode ―[...] suprir as necessidades primárias, vitais e 

presumivelmente urgentes do segurado e às de sua família, tais como alimentação, 

saúde, higiene, vestuário, transporte, moradia, etc.‖191 

 

Savaris192 raciocina que a concepção do direito à previdência social se trata 

de um direito humano fundamental e de um direito que visa a preservar a dignidade 

da pessoa humana, quando cita que tal previsão protetiva é guarnecida pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entretanto, não 

somente na Declaração Universal é que se embasa o caráter protetivo humanitário 

do segurado, pois a Convenção 102, da OIT, que trata das normas mínimas para 

seguridade social, também prevê a forma protetiva ao ser humano. 

 

Do ponto de vista das normas internacionais de proteção já citadas, se o 

segurado não pode se manter, deve contar com proteção social adequada. Mas é 

preciso ser evidente que ambas as normas, internacional e nacional, devem se 

coadunar. Nesse contexto, é preciso observar que ocorrerá proteção social não 

somente conforme preceitua a norma internacional de proteção social, mas também 

perante as normas de proteção nacional, sendo necessário que a norma 

internacional seja recepcionada no país vigente para que ambas não possam 

conflitar. 

 

Dessa forma, as normas de proteção Internacional, quando recepcionadas 

por um país signatário e conjugadas com a lei nacional, concedem proteção social 

por meio de benefícios por incapacidade, tais como auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, caso o segurado, além de ter qualidade, também, esteja incapaz para 

o trabalho. 
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De certo, o ponto fulcral está na incapacidade, pois, como será visto em item 

próximo, a incapacidade será verificada através de prova pericial e deve ser 

constatada de forma incontestável.  

 

Mas, dado o caráter instrumental da atual processualística, não será 

somente com base na prova pericial que o juiz poderá emitir sua decisão sobre o 

benefício pleiteado enquanto perdurar a incapacidade. O que será aplicado para 

formar o convencimento do juiz sobre a verdade substancial do benefício pleiteado 

serão as normas internacionais, bem como as normas nacionais e os princípios, 

todos aplicados harmonicamente.  

 

Quando o benefício é indeferido na esfera administrativa, não está apenas 

negando o direito a prestação, está, em sentido amplo193, negando um direito 

humano fundamental. E, ao ingressar perante a esfera judicial, ―[...] presume-se 

destituído de recursos para garantir sua subsistência‖194. 

 

Essa presunção parte do raciocínio de que, se existente a capacidade 

laboral, a ocorrência da manutenção do próprio segurado e de sua família é um 

evento certo. Mas, se ocorre o indeferimento de um benefício e há alguma forma de 

incapacidade de trabalho do segurado, de fato, ele se socorre do Poder Judiciário, 

pois, crente que sua doença o incapacita de modo temporário, quer ver concedida 

sua prestação, já que existe a negação de um direito humano fundamental. 

 

 

3.3 SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL  

 

 

Assim como na processualística administrativa, o segurado é o detentor da 

possibilidade de requerer seu benefício, não pode fazer-se substituir, é um direito 

indisponível. 

 
                                                 
193

Em sentido amplo, verifica-se a concessão do benefício sem observar as exceções que a lei 
determina. 
194

SAVARIS. Jose Antônio. Direito Processual Previdenciário. 4. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 
2012. p.64. 
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Mas o que interessa pontuar sobre o autor na relação jurídica previdenciária 

é quanto a sua suposta incapacidade. 

 

Como antes citado, deve a incapacidade existente ser incontestável, que tão 

logo ensejará na concessão pelo INSS do benefício requerido em via administrativa. 

Mas se essa incapacidade der azo a questionamento, sobre a concessão ou não do 

benefício requerido, deverão ser utilizados critérios que, mediante aplicação, será 

possível melhor esclarecer e elucidar a dúvida sobre a possibilidade ou não de 

conceder o benefício por incapacidade.  

 

O critério de equiparação do segurado requerente em detrimento do coletivo 

é o que concede estrutura para concessão do benefício perante a administração. 

Como já explicitado, a norma protetiva concede amparo para a incapacidade de 

trabalho e não proteção para a doença. Sendo assim, é preciso que sejam 

estabelecidos critérios de comparação entre o requerente e toda a coletividade, para 

obter a verdade sobre a incapacidade.  

 

Com base na observação individual do segurado em detrimento da 

coletividade de segurados requerentes é que serão observados critérios como: tipo 

da doença que acomete o segurado individualmente e como a mesma doença 

acomete a coletividade de segurados; a faixa etária do segurado que requer o 

benefício em prol de todos aqueles que requerem o benefício decorrente da mesma 

doença; a forma como a mesma doença acomete o segurado e a coletividade na 

atividade laboral; a possibilidade de o segurado requerente se readaptar ao mercado 

de trabalho em prol de toda a coletividade de segurados acometidos da mesma 

doença; critérios que poderão ser salutares para criar ou estabelecer uma 

expectativa de melhora (e conceder o auxílio-doença) ou se não será possível 

projetar uma melhora no estado de saúde do segurado (e conceder a aposentadoria 

por invalidez). 

 

Se a autarquia entende que o segurado não preenche os critérios legais e 

principiológicos para conceder o benefício, ele restará indeferido. Se a verdade 

material se resume em não acatar unicamente aquilo defendido pelo requerente, 
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deve a autarquia, mediante os meios legais cabíveis, verificar se realmente existe ou 

não incapacidade. Por isso, quando o Poder Judiciário é acionado, ―[...] estamos em 

face de uma sensível questão: o autor alega fazer jus a direito de elevada 

magnitude‖195. 

 

Mas, ainda que esteja diante da resistência de sua pretensão, o segurado 

somente ingressa perante o Poder Judiciário se assim o desejar, por não constituir 

um dever, mas uma mera faculdade. É depois do indeferimento e com o ingresso no 

Poder Judiciário que se verá sobre a aplicação do princípio da isonomia em caso 

concreto. Na esfera administrativa, o princípio da isonomia é homenageado, mas é 

princípio aplicável em contrassenso ao princípio da hipossuficiência em seara 

judicial. 

 

Savaris196 afirma que: ―A relação jurídica processual previdenciária é 

caracterizada pelo desequilíbrio entre as partes‖; e cita a hipossuficiência como 

característica do autor na relação jurídica em tela. Já a homenagem prestada ao 

princípio da isonomia no contexto administrativo ―[...] leva em conta a desigual 

condição jurídica dos diversos atores presentes na cena social‖197. Assim, o trato 

que o segurado ganha diante da isonomia é que a ele será oportunizado o direito 

para discutir sobre sua incapacidade (possibilidade de ser acompanhado de médico 

de sua confiança para opinar sobre sua possível incapacidade, sob suas despesas), 

garantindo que a perícia realizada pela Previdência Social possa ser questionada, se 

for diverso do que o médico particular entender. 

 

A aplicação do princípio da isonomia nos leva a questionar, mais uma vez, 

sobre sua aplicação, quando Luiz Cláudio Flores da Cunha198 aduz que: 

 

O aspecto mais importante do princípio da isonomia é a garantia de 
que a lei e as políticas públicas serão aplicadas de forma idêntica 
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2012. p.61. 
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BALERA, Wagner e DE RAEFFRAY, Ana Paula Oriola (coord.). Processo Previdenciário Teoria 
e Prática. São Paulo: Conceito Editorial, 2012. p.22. 
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DA CUNHA, L.C.F. In: DE FREITAS, V. P. (Coord.) Direito Previdenciário: Aspectos Materiais, 
Processuais e Penais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p.26. 
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nos casos em que os destinatários da norma estejam em igualdade 
de condições, o seja, a garantia de que não se poderá aplicar a lei ou 
uma política pública de forma vantajosa para uns e prejudicial para 
outros. 

 

Assim, no agir da administração, ela deve perseguir uma espécie de trato 

para o administrado, de modo que não observe de maneira individualizada cada um 

dos administrados que requeiram seu benefício, pois, assim, ela deixaria de atender 

ao seu caráter principal, que é o interesse público e coletivo. Ademais, quanto ao 

tratamento isonômico, parte da administração vislumbrar que todos os segurados 

urbanos são protegidos na mesma medida e igualdade, para todos os segurados 

urbanos acometidos da mesma doença que incapacita, de modo que não sejam 

criadas regras de preferências.  

 

A hipossuficiência é princípio que, afirmativamente, impulsiona questionar 

sobre a existência de uma posição de vulnerabilidade de uma das partes, o que, na 

relação jurídica em tela, Savaris199 trata como sendo de dois tipos, a hipossuficiência 

econômica e a hipossuficiência informacional. Sendo a hipossuficiência 

informacional ―[...] considerada a insuficiência de conhecimento acerca de sua 

situação jurídica, seus direitos e deveres‖200. 

 

Convém aduzir que o citado autor ainda trata essa vulnerabilidade dos 

benefícios estudados com a seguinte afirmação: ―Essa presunção de vulnerabilidade 

é mais segura nas ações em que se buscam os chamados benefícios sensíveis, 

como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-

reclusão‖201. 

 

Ainda que os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

tenham como meio de prova a realização da perícia médica, o parco conhecimento 

do segurado sobre seus direitos pode comprometer todo o processo, pois, no 

momento da realização do pedido administrativo, quanto menos conhecimento se 
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tem a respeito daquilo que está sendo processado202, posteriormente, maior reflexo 

ocorrerá sobre o processo judicial.  

 

O requerimento judicial somente poderá ser realizado se houve pedido 

perante a autarquia para aquele benefício pleiteado, ou seja, a ação deve ser 

contemporânea ao requerimento administrativo. Mas, se o pedido elaborado na 

seara administrativa for realizado de forma equivocada pelo segurado, certamente 

gerará mácula ao processo judicial. 

 

O que se pode ver, diante dessa hipossuficiência do segurado, são prejuízos 

de aspecto técnico processual, que são os prejuízos que o advogado, possuidor do 

conhecimento técnico, é capaz de verificar. Pode ocorrer tanto no procedimento 

ordinário como no procedimento sumário, contudo, no procedimento ordinário, essa 

hipossuficiência se reflete de maneira mais evidente, quando se trata de um 

requerimento mal formulado, em especial em face da linguagem empregada, que 

gera certa dificuldade203. 

 

Já no procedimento sumário, essa hipossuficiência é mais evidente, por se 

tratar de rito processual mais célere, em que a presença de advogado não se faz 

indispensável. A não necessidade de constituição de advogado (liberalidade inserida 

pela lei dos Juizados Especiais Federais) tem efeito mais latente, pois há baixa 

informação do segurado sobre a matéria objeto de seu pedido, assim como em face 

do desconhecimento sobre as normas processuais que regulam o rito processual 

sumário. 

 

Essa vulnerabilidade pontuada por Savaris, no entanto, é vista na Lei 

10.259/2001, como ampliação de acesso à justiça. O ilustre autor compreende ainda 

de dois prismas essa ampliação: 
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Se a inovação legislativa amplia o acesso à justiça, nem por isso 
torna mais fácil a tarefa de compreensão das alegações do autor ou 
de comprovação dos fatos que fundamentam seu pedido. Ao 
contrário, é exatamente nestes casos que a hipossuficiência 
econômica e informacional do autor se apresenta com toda força em 
seu prejuízo204. 

 

A presente transcrição reforça a ideia de que existe uma reconhecida 

fragilidade concebida pelo Poder Judiciário, o que não se faz presente na 

administração pública.  

 

Se, de um lado, existe vulnerabilidade do autor na relação processual 

previdenciária judicial; de outro, há a parte ré, cuja posição privilegiada há de ser 

reconhecida. 

 

Além de lhe ser imputada em regra privilégios processuais de fazenda 

pública, salvo determinações legais expressas na lei dos juizados especiais federais, 

há de ser reconhecido que sua posição privilegiada também se dirige a produção de 

prova documental, quando for indispensável e exigida na esfera judicial. 

 

Reconhecida a posição de privilégio da autarquia previdenciária, que se fará 

representada pelo INSS, há de se realçar que o juízo observa como fator 

preponderante para a concessão dos benefícios não somente as regras legais 

esculpidas nas Leis 8.213/91 (que trata da lei de benefícios) e 10.259/2001 (lei do 

Juizado Especial Federal), na lei de Processo Civil (cuja sistematização passará a 

ser apreciada com a Lei 13.105/2015 partir de 17/3/2016), mas também se utiliza da 

aplicação principiológica como ponto de partida para interpretação das normas, 

dentre elas está a aplicação do princípio in dubio pro misero. 

 

 

3.4 DA APLICAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA  
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Todo processo é formado com o intuito de pacificar uma relação jurídica. 

Mas, numa situação contenciosa, o processo tem a finalidade de pacificar uma 

relação que encontrou resistência por uma das partes para melhor ser dirimida. 

 

Dependendo do bem jurídico envolvido nessa relação processual, o 

processo será instrumentalizado de modo que as características essenciais desse 

bem jurídico discutido serão preservadas. Assim é que autores como José Antonio 

Savaris, Marco Aurelio Serau Junior e Wagner Balera observam o processo judicial 

previdenciário, não apenas como um processo que decorre do Código de Processo 

Civil, mas lhe concebe um determinado status, de modo que a processualística 

tradicional não resta adequada para resolver a lide que se compõe entre o segurado 

e o INSS. 

 

Não há que se indagar sobre a aplicação de princípios como o devido 

processo legal, a ampla defesa e o contraditório, mas cabe observar como o mesmo 

bem jurídico e as mesmas partes (embora a nomenclatura seja alterada para os 

processos judicial e administrativo), quando estudados sob princípios atinentes à 

administração pública e princípios atinentes à esfera judicial, geram interpretações 

diversas, ou seja, é o mesmo bem jurídico, porém visto de óticas diferentes. 

 

Embora já citada, a litigiosidade do processo administrativo de benefícios só 

passa a existir quando há indeferimento na concessão do benefício. A partir de 

então, duas vias de solução passam a ser possíveis: ou o administrado segue com 

recurso ordinário perante a própria autarquia, ou se utiliza da via judicial. 

 

O bem jurídico preservado é o mesmo, o direito de perceber benefício 

previdenciário, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, os quais 

permitem ao segurado continuar realizando manutenção de bens indispensáveis à 

vida digna, como alimentação, vestuário, etc. 

 

Há ainda que sopesar quanto ao bem jurídico em tela, que, mesmo que a 

administração pública tenha conhecimento de suas características essenciais 

(caráter alimentar, bem jurídico indisponível, direito humano fundamental), não 



107 
 

poderá aplicá-las no momento da apreciação do requerimento do benefício, tendo 

em vista sua característica precípua de preservação do interesse público e atuação 

em conformidade com o princípio da legalidade, bem como apurar aquilo que é 

alegado pelo requerente. 

 

Ainda que a administração tenha conhecimento de que o benefício 

previdenciário tem caráter de Direito Fundamental, atribuído por órgãos de 

instâncias internacionais como a OIT, bem como ter caráter de Direito Fundamental 

reconhecido por normas nacionais, não cabe à administração pública emitir decisão 

sobre a concessão de determinado requerimento, utilizando de forma única o Direito 

Humano Fundamental como critério para a decisão, pois, como já elencado, as 

fontes do processo administrativo de benefícios não permitem que a administração 

realize interpretação ampla, mas sim a verificação do pedido em observância ao 

princípio da legalidade. 

 

Preceitos de normas internacionais ou princípios em geral servem como 

base para que o legislador nacional elabore regras, as quais serão aplicadas no 

processo administrativo de benefícios pela Previdência Social brasileira. Assim, 

diferentemente das fontes utilizadas no processo administrativo, no processo judicial 

que busca a concessão de um benefício previdenciário, utiliza-se da aplicação de 

princípios para auxiliar o juiz na sua tomada de decisão, em face da discussão 

ocorrida em torno de um bem jurídico, cujo tratamento não pode ser unicamente 

apreciado através da letra fria da lei. 

 

Cabe frisar que a avaliação principiológica realizada pelo juiz e seu 

convencimento são formados para decidir a lide, após ser verificada a perícia 

realizada em juízo, e prestam-se a melhor emitir valoração que expresse a demanda 

previdenciária de incapacidade, podendo se utilizar de critérios interpretativos mais 

amplos, diferentes do que à administração pública é cabível realizar. 

 

 

3.4.1 DOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO 
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Como orienta Marco Aurelio Serau Junior205, para que possa ser concedida 

autonomia à processualística judicial previdenciária, é preciso que haja autonomia 

legislativa, jurisprudencial, acadêmica e científica, por isso está a caminho da plena 

autonomia. 

 

Porém, Serau21 aduz que existem princípios e característica do processo 

judicial previdenciário que somente podem ser extraídos sendo realizado exame 

legislativo específico, o que apenas pode ser identificado em jurisprudência. 

Ressalta, ainda, que a extração dos princípios aplicáveis no processo judicial 

previdenciário ocorrerá mediante observação jurisprudencial, tendo em vista não 

haver regra processual específica e direcionada unicamente à lide previdenciária. 

  

As regras principiológicas do processo não se confundem com os princípios 

aplicáveis à Previdência Social, pois eles são direcionados a agregar valor ao direito 

material. Já os princípios aplicáveis ao processo judicial visam a tornar as decisões 

judiciais senão uníssonas, mais próximas umas das outras. 

 

Cabe asseverar que, na obra Processo Previdenciário Teoria e Prática, 

coordenada pelos professores Wagner Balera e Ana Paula Oriola de Raeffray206, os 

autores trazem exemplificação de princípios fundamentais do processo judicial, os 

quais são aplicáveis ao processo judicial previdenciário, independente do rito 

processual utilizado, e geram efeitos na relação jurídica, sendo eles os princípios da 

segurança jurídica, da igualdade, da legalidade, da irretroatividade das leis, princípio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio do devido processo legal, 

princípio do contraditório, e princípio da publicidade dos atos. 

 

Mas, além dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo judicial 

previdenciário, Marco Aurélio Serau Junior207 apresenta princípios que se mostram 
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como sendo aplicáveis especificamente ao processo judicial previdenciário, 

apresentando-os de forma sistemática, quais sejam: princípio da substitutividade da 

atuação do Poder Judiciário, princípio da celeridade previdenciária, princípio da 

proximidade com o processo trabalhista, princípio da proteção social e concretização 

dos direitos sociais, princípio dos fatores característicos da ação previdenciária: 

subsistência e fator etário e, por fim, o princípio da interpretação favorável ao 

segurado (in dubio pro segurado). Verdade real.  

 

André Studart Leitão208, na obra Prática Previdenciária: a defesa do INSS 

em juízo, apresenta como princípios processuais previdenciários o princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, da igualdade (in dubio pro misero) e do 

devido processo legal; e, por fim, o princípio da motivação. 

 

Interessante tratar de forma mais restrita dos princípios utilizáveis no 

processo judicial previdenciário e estudado pelos autores Marco Aurélio Serau Junior 

e André Studart Leitão, uma vez que os princípios fundamentais do processo judicial, 

e elencados pelos coordenadores Wagner Balera e Ana Paula Oriola de Raeffray209: 

 

[...] têm a função de dar coerência geral ao sistema constitucional, 
assegurando a sua integralidade. Deles decorrem os fundamentos 
dos demais ramos do Direito, além do constitucional, entre os quais 
os que regem o Direito Processual Civil e o Direito Previdenciário 210. 

 

Cabe tratar, oportunamente, dos princípios da celeridade, proteção social e 

concretização dos direitos sociais, do princípio da interpretação favorável ao 

segurado (in dubio pro misero) e, por fim, o princípio da verdade real. 

 

Embora o autor Marco Aurelio Serau Junior211 trate, em sua obra, de um 

largo rol de princípios, alguns deles, como substitutividade da atuação do Poder 
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Judiciário212, não cabem ser tratados como princípio, de dois aspectos. O primeiro é 

a ausência de valor na ideia de que a autarquia previdenciária deve melhor analisar 

a concessão dos benefícios por incapacidade em voga, para que não seja a atuação 

administrativa substituída pelo Poder Judiciário. O segundo aspecto, para não o 

tratar como princípio, parte da concepção de que a atuação do Poder Judiciário se 

constitui como faculdade do segurado, pois ele ingressa com ação judicial, se assim 

desejar. 

 

Também não cabe ser visto como princípio a proximidade com o Processo 

Trabalhista213, pois se trata de ramos autônomos do direito, ainda que a ideia seja 

traçada em face de os ramos trabalhista e previdenciário se aproximarem em 

diversos aspectos. 

 

Reconhecer os fatores característicos da ação previdenciária: subsistência e 

fator etário214, como princípios também não seria cabível, pois, como hão de ser 

observados, dois são fatores distintos: o aspecto de subsistência e o aspecto etário. 

Quanto ao aspecto subsistência, torna-se redundante concebê-lo como princípio 

aplicável ao processo judicial previdenciário, já que a concepção de subsistência é 

característica do benefício por incapacidade (citado no capítulo 1). É característica 

das prestações previdenciárias em voga a substituição do poder de ganho do 

trabalhador em decorrência da incapacidade de trabalho. Ademais, indicar o fator 

etário como princípio também não é cabível, uma vez que concebe a ideia que tão 

somente o fator idade emprega valoração para a concessão de benefício 

previdenciário em sede judicial; ademais, não se tem como exclusividade idosos 

litigando em face do INSS215. 
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Dessa maneira é que Lazzari e Castro216, citando decisão da Turma 

Nacional de Uniformização do JEFs, proferida pela relatora Maria Divina Vitória217, 

indicam o efeito multidimensional para a concepção de benefício por incapacidade, 

contrapondo-se ao fenômeno unidimensional que Marco Aurélio S. Junior aponta. 

Nesse sentido é que a decisão da Magistrada trata de modificar a concepção do 

fator etário como característico da ação previdenciária, nos seguintes termos: 

 

A incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não 
pode ser analisada tão somente do ponto de vista médico, devendo 
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. 
Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do 
segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da 
interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT 
(Organização Social do Trabalho) e do princípio da dignidade da 
pessoa humana". 

 

Cabe, dessa forma, a observação como princípios atinentes ao processo 

judicial previdenciário os princípios da celeridade previdenciária, da proteção social e 

concretização dos direitos sociais, interpretação favorável ao segurado (in dubio pro 

segurado). 

 

Por fim, a concepção tratada pelo autor André Studart Leitão traz como 

princípio específico do processo judicial previdenciário o princípio da igualdade (in 

dubio pro misero)218.  

 

Os demais princípios indicados pelo citado autor, como o princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, podem ser indicados como constitucionais, 

assim como também são tratados pelos coordenadores Wagner Balera e Ana Paula 

Oriola de Raeffray, na obra Processo Previdenciário Teoria e Prática. Tal 

entendimento é concebível em face de ―[...] entender o princípio da inafastabilidade 

do controle jurisdicional como sendo o direito do indivíduo de ter o seu pedido 

analisado pelo Poder competente, o Judiciário. [...]‖219. 
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Da mesma forma ocorre com o princípio do devido processo legal, pois se 

trata de princípio fundamental do processo judicial.  

 

Resta, por fim, verificar que o autor André Studart Leitão trata do princípio da 

motivação como princípio que ―[...] insere-se na ordem jurídica como expressão do 

Estado Democrático de Direito. Está intimamente relacionado ao postulado da 

legalidade, evitando a ocorrência de desvio de poder‖220; entretanto, não se trata de 

princípio utilizável de forma exclusiva no processo judicial de matéria previdenciária. 

 

 

3.4.1.1 CELERIDADE PREVIDENCIÁRIA 

 

 

Atrelar a celeridade que já existe e está esculpida na Constituição de 88 

(artigo 5º, inciso LXXVIII) como princípio atinente ao processo judicial previdenciário 

seria redundante se não estivesse atrelada à ideia de que a celeridade se atém ao 

caráter alimentar do benefício previdenciário. 

 

O caráter alimentar ocorre em face da substituição ao salário não recebido 

pelo segurado de seu empregador e decorrente da ausência da possibilidade de 

laborar, e, por isso: 

 

Possuem, íntima ligação com a garantia de subsistência e 
sobrevivência dos indivíduos, derivados que são dos direitos 
fundamentais sociais, principalmente pelo aspecto da garantia da 
dignidade da pessoa humana221. 

 

É por conta desse caráter alimentar e pela manutenção da subsistência do 

segurado que a celeridade é tratada como princípio, pois existe uma necessidade de 

verificação imediata. Entretanto, tratando-se da hipótese em que o segurado não 

recebe salário por conta de ser período em que seu processo está seguindo seu 
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curso processual, essa verificação célere deveria ser supervalorizada, pois se trata 

de um benefício em substituição ao seu poder de manutenção própria. 

 

Apesar da aparente redundância, o princípio da celeridade merece 

destaque, não só por se tratar do aspecto previdenciário em geral, mas, em especial, 

por se tratar de concessão de benefícios que permitem a garantia do sustento do 

segurado. Dessa forma, a celeridade previdenciária deveria tão somente ser atrelada 

à concessão judicial de benefícios que possuem característica de substituir a 

manutenção. 

 

 

3.4.1.2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO SOCIAL E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

SOCIAIS 

 

 

Do mesmo modo, Serau Junior222 inclui como princípio do processo judicial 

previdenciário a proteção social e concretização dos direitos sociais. 

 

Sua justificativa está embasada na demanda protetiva que o segurado 

anseia ver obtida quando se utiliza do processo judicial, além de justificar sua 

proteção se valendo da fundamentação Constitucional da Carta de 88. 

 

Entretanto, ainda que o ilustre autor compreenda que o referido princípio se 

trata de ser aplicável ao processo judicial previdenciário, o que se pode depreender 

é a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual as 

normas previdenciárias se concretizam. 

 

Ainda que o processo administrativo seja instrumento de efetividade de 

direitos e seguidor do princípio da dignidade humana, é a partir do indeferimento dos 

benefícios por incapacidade aqui tratados que, socorrendo-se do processo judicial e 

nele realizando a concessão de seu benefício, existe aí a concretização do princípio 

da dignidade humana, cuja concepção parte da compreensão de que a incapacidade 
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laboral do ser humano não pode ser banalizada e observada somente do aspecto 

legal, mas deve sim ser tratada sob o aspecto de que ao ser humano deve ser 

concebido tratamento adequado para sua condição de ser humano, ainda que 

dentro do mínimo existencial.  

 

Desse modo, a concepção da proteção social e a concretização dos direitos 

sociais, como princípio, na verdade, partem da concepção da dignidade da humana, 

princípio que ganha mais ênfase na esfera judicial, pois aí serão utilizados critérios, 

regras e princípios diversos daqueles adotados na seara administrativa, e cuja 

adoção estritamente legal não cede espaço para a interpretação ampla utilizada no 

processo judicial. 

 

A dignidade humana na seara judicial pode conceber ao segurado a 

possibilidade de ser garantida a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, situação a qual permite ao segurado estar protegido e 

não permanecendo à margem da sociedade, já que se encontra sem poder de 

ganho. 

 

 

3.4.1.3 INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SEGURADO (IN DUBIO PRO 

SEGURADO)  

 

 

Interessa destacar que Serau Junior223 traz a concepção da interpretação 

favorável ao segurado (in dubio pro segurado), atrelado ao princípio da verdade real.  

 

Embora Serau Junior entenda que a interpretação favorável ao segurado 

está atrelada ao princípio da verdade real, como sendo esta consequência lógica 

daquele e visto como um único princípio, Wladimir Novais Martinez observa como 

sendo duas interpretações principiológicas e diversas. O princípio do in dubio pro 

segurado ou princípio do in dubio pro misero é reconhecido pelo ilustre autor como 

princípio interpretativo. Já o princípio da verdade real, princípio utilizado pelo Código 
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de Processo Civil, é o que Martinez chama de Princípio da Supletividade do CPC e 

está atrelada ao princípio de direito procedimental. 

 

Em decorrência do entendimento segregado do ilustre Wladimir Novaes 

Martinez é que hão se analisado os princípios de forma separada. Começando pelo 

princípio da interpretação favorável ao segurado (in dubio pro segurado).  

 

Em contrassenso ao princípio aplicável ao processo administrativo, o 

princípio do in dubio pro segurado ou in dubio pro misero indica que, em suma, a 

interpretação da norma atrela-se melhor à interpretação do hipossuficiente, ou seja, 

daquela pessoa que, na relação processual, encontra-se menos privilegiada. 

 

Na seara administrativa, a Previdência Social por meio do INSS, detém de 

todos os meios idôneos para a concessão do benefício requerido. Entretanto, na 

seara administrativa, a regra principiológica da estrita legalidade concebe que os 

benefícios de aposentadoria e auxílio-doença sejam observados conforme a regra 

da Lei 8.213/91, assim como a regra do Decreto 3.048/99 e da Instrução Normativa 

77/2015. O oposto ocorre na seara jurisdicional, na qual o segurado, estando 

inconformado com a decisão de indeferimento de seu benefício, pode se valer do 

seu direito de ação, onde restará ao juiz o dever de julgar a lide previdenciária. 

 

Não se trata da hipótese em que, não havendo previsão legal, o juiz deverá 

se utilizar do princípio em comento para decidir a lide, mas se trata da atuação do 

juiz na análise para a concessão de benefícios por incapacidade que, em regra, são 

submetidas a realização de perícia médica.  

 

A realização da perícia no processo previdenciário se atrela à necessidade 

de realizar apuração médica de modo a garantir o princípio do devido processo legal 

e manter instrução probatória adequada. Por óbvio, se a perícia médica realizada 

constatar que não existe incapacidade laboral, o juiz emitirá decisão pela não 

concessão do benefício por incapacidade solicitado; mas, se houver na perícia 

médica entendimento médico-científico de que existe incapacidade laboral, 

certamente a decisão preferida será aquela que concede o benefício objeto da lide. 
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Mas a atuação do juiz deixa de ter contornos meramente positivistas e passa 

a atuar de modo a compreender a multidimensionalidade que a incapacidade gera. 

Se a incapacidade é parcial ou total, permanente ou temporária, o juiz aplicará não 

somente a norma conforme a regra legal, mas também a regra utilizada pelo 

brocardo latim judex peritus peritorum, que significa que o juiz é o perito dos peritos, 

e que se resume no entendimento de Serau Junior como princípio dos fatores 

característicos da ação previdenciária: subsistência e fator etário, mas que se 

entende que a aplicabilidade se atém unicamente ao fator etário atrelado aos 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.  

 

 

3.4.1.4 PRINCÍPIO DA VERDADE REAL 

 

 

Como citado, Serau Junior faz relação do princípio da interpretação 

favorável ao segurado com o princípio da verdade real. Cabe apenas frisar que a 

interpretação mais favorável é princípio interpretativo previdenciário consoante 

distinção traçada por Wladimir Novaes Martinez224; e o princípio da verdade real é 

princípio utilizado pela processualística judicial civil. 

 

Cintra et al., na obra Teoria Geral do Processo225, chama a verdade real 

para ser tratada no princípio dispositivo e princípio da livre investigação das provas. 

Já Alexandre Câmara226 invoca o princípio da verdade real dentro do princípio do 

juiz natural. Logo, há que se depreender que incube ao juiz o papel de interpretar e 

aplicar a verdade. 

 

Wladimir Novaes Martinez227 chama à seara previdenciária a aplicação do 

Código de Processo Civil (CPC) com apresentação nominal de princípio de 
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supletividade desse Código. A aplicação do CPC no Processo Judicial para 

concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez ocorrerá seja no rito 

ordinário ou no rito sumário. No rito sumário, que é instituído pela Lei 10.259/2001 e 

cria o Juizado Especial Federal, o conflito será dirimido, desde que o valor da causa 

seja limítrofe até o valor de 60 salários mínimos (Artigo 3º, da Lei 10.259). 

 

Independente do rito processual a ser seguido, em se tratando de concessão 

de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, é necessário ser realizada 

perícia médica, que é o meio probatório específico para que tenha conhecimento 

acerca da existência ou não da incapacidade laboral. 

 

Na relação processual civil, a busca do juiz pela verdade se exterioriza na 

elaboração da sentença. Savaris228 resume que tal atuação se expressa sobre duas 

espécies de verdade, a verdade dos fatos e a verdade sobre o direito. Ele ainda 

indica que: ―O juiz, no processo de formação de seu convencimento, qualificará os 

fatos que reputa existentes. A segunda verdade deriva da tarefa judicial de definição 

do direito aplicável ao caso concreto‖229. 

 

O que pode ser tão logo deduzido, seguindo o raciocínio de Savaris230, é que 

a verdade absoluta, assim como a verdade constada em uma sentença matemática, 

não pode ser encontrada na vida social, por isso o autor atrela a busca da verdade a 

uma atividade interpretativa como meio de ―[...] compreensão não apenas de textos, 

mas de aquisição de discernimentos e verdade‖231.  

 

É por meio de análise de Gadamer que Savaris chega à compreensão de 

que a atividade hermenêutica  

 

[...] não é um recurso metodológico para determinar a verdade que 
distingue as ciências do espírito, mas uma atividade que permite 
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compreender as circunstâncias que fazem a verdade possível e o 
que as ciências do espírito são na realidade232. 

 

Ainda que a hermenêutica seja atividade direcionada à compreensão de 

circunstâncias que levam a interpretação e conhecimento acerca do que é verdade, 

a atuação está direcionada à atividade jurisdicional.  

 

Savaris, mais uma vez, cita Gadamer para demonstrar a barreira existente 

entre a compreensão jus filosófica e a interpretação legal, citando que o problema da 

filosofia é que não compreende as ciências do espírito quando se utiliza o padrão da 

legalidade233. 

 

Dessa forma, a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez sob trato do processo administrativo não se aproxima de 

concepções filosóficas ou hermenêuticas, pois a estrita legalidade utilizada pela 

administração pública não poderá ser compreendida pelo ato interpretativo a que se 

faz necessário ao caráter social da norma previdenciária. 

 

O benefício previdenciário, dados seus caráteres alimentar, irrenunciável e, 

principalmente, dada sua substitutividade em decorrência da impossibilidade do 

poder de ganho, não pode ser analisado sob critérios estritamente legais como 

estabelecido pela legislação previdenciária. Mesmo que a realização da perícia 

médica em esfera administrativa ocorra, sua análise acontecerá dentro de critérios 

estritamente legais, sem a observação de efeitos multifacetados da incapacidade, 

―[...] pois os agentes administrativos, especialmente os que se encontram na frente 

de concessão da entidade previdenciária, não têm maior espaço para 

interpretação‖234. 

 

A verdade que o juiz quer encontrar não é somente a verdade da lei, mas a 

verdade dos fatos mediante aplicação legal. Como já citado, não há como ser 
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encontrada a verdade absoluta, pois, tratando-se dos benefícios estudados, não é o 

caso apenas de conhecer de modo imediato a incapacidade que a doença gera ao 

segurado e que o impede de trabalhar, mas de reconhecer que, de forma mediata, 

eventos em concomitância (que ocasionam em incapacidade social) com a doença 

impedem o segurado de voltar a exercer sua atividade pregressa ou de retornar ao 

mercado de trabalho após reabilitação profissional. 

 

Na relação processual judicial, mesmo que o segurado esteja insatisfeito 

com a decisão da administração, ele somente provoca o judiciário se assim o 

desejar, não se trata de uma obrigação, mas de uma mera faculdade. Mas, uma vez 

que o segurado tenha acionado o Poder Judiciário, pode ser gerada uma mera 

suposição de que o segurado esteja realmente incapacitado para o trabalho, 

contudo essa incapacidade somente restará constatada com a realização da perícia 

médica judicial. 

 

No processo administrativo existe a análise da doença do segurado 

individualmente considerado, em prol de uma mesma doença incapacitante que 

atinge um grupo de pessoas acometidas da mesma doença e exercente da mesma 

atividade laborativa. O contrário ocorre no processo judicial previdenciário que trata 

de analisar o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez observando o 

caso concreto, ou seja, o segurado individualmente considerado. 

 

A verificação da verdade no âmbito judicial melhor se coaduna com a 

verdade real, pois ―[...] ―a verdade formal‖ nem verdade é, mas mera 

probabilidade‖235. Tal ideia, expressada por Alexandre Câmara, ressalta a 

concepção estrelada no capítulo 2 deste trabalho, a qual concebe que a aplicação 

estrita da lei e a verdade trazida pela perícia médica são observadas de maneira 

superficial, tendo como parâmetro a coletividade de segurados que são acometidos 

daquela doença incapacitante.  

 

Entretanto, cabe destacar que, para os processos, sejam eles 

administrativos ou judiciais, é indispensável a realização de perícia médica. O critério 
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diferenciador não está apenas na realização da perícia que se realiza com médico 

perito (sem observância da especialidade médica e da afecção relatada pelo 

segurado) na esfera administrativa, ou na esfera judicial com realização de perícia 

médica com especialista da afecção objeto do pedido. O critério diferenciador reside 

também no tratamento que a norma legal ganha sobre a constatação de 

incapacidade para o trabalho. 

 

O juiz não aplica apenas a lei, mas também a interpreta e analisa os fatos de 

modo a entender os diversos efeitos que a incapacidade pode gerar no autor da 

ação. Savaris236 chama a refletir sobre a aplicação da verdade real e atuação do juiz 

nos seguintes termos: 

 

Quando propugnamos a verdade real para o direito processual 
previdenciário, estamos nos referindo a um conhecimento que não se 
contenta com o que lhe propicia automaticamente a forma 
processual, mas busca compreender, mediante aproximação das 
realidades que cercam os fatos, o objeto que desafia interpretação. E 
o objeto que desafia o conhecimento do juiz é justamente o fato 
previdenciário constitutivo do direito do autor.  

 

É nessa linha de raciocínio em que se busca compreender a realidade dos 

fatos e não aquela que é apresentada de forma imediata. É preciso haver atuação 

interpretativa do juiz, mesmo que haja a existência de laudo pericial e constatação 

de doença.  

 

O que se observa como de extrema relevância é o ato de que a proteção 

previdenciária inserida no rol constitucional, seja nos artigos 6, 7, inciso IV, ou no 

artigo 201, trata especificamente de direitos sociais. A característica principal dos 

direitos sociais é a concessão de direitos de modo que garanta vida digna ao 

homem. E o juiz, dentro de sua atuação de intérprete da lei, tem a sensibilidade para 

decidir pela concessão do benefício conforme o que descreve a norma legal, 

aliando-a com a dignidade à qual se destina a proteção previdenciária e insculpida 

da Carta Máxima Nacional. 
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O juiz é chamado para a busca da verdade consoante a realidade dos fatos 

e do direito. Não será este mais mantido como espectador de uma batalha judicial, 

como cita Ada Pelegrinni 237, mas desenvolve esforços para obter a verdade, não se 

contentando com mera suposição. Assim Grinover completa seu raciocínio dizendo 

que ―[...] a partir do último quartel do século XIX, os poderes do juiz foram 

paulatinamente aumentados: passando de espectador inerte à posição ativa [...]‖. 

 

Outrora a atuação do juiz se resumia apenas no que uma das partes 

trouxesse aos autos e melhor servisse como meio de prova. Aos poucos o caráter 

privatístico do processo ganhou contornos publicísticos, melhor adequando o fim a 

que se propunha o processo, que é dirimir um conflito. 

 

Após o ganho paulatino do caráter publicista do processo e a ampliação dos 

poderes concedidos ao juiz, vieram, aliados ao estudo, a concepção da realidade 

acerca do objeto ao qual o juiz deve apreciar. E é com base nessa percepção da 

realidade atrelada à percepção das verdades de fato e de direito que o juiz emite 

sua decisão. 

 

Entretanto, ao provocar o judiciário, independente do rito processual a ser 

seguido, o juiz está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado e 

emite sua decisão observando em regra o objeto da lide. Na seara previdenciária, o 

caráter alimentar da ação e a necessidade de verificar com maior brevidade possível 

se a doença é incapacidade ou não, leva o juízo a analisar de forma premente, dado 

o conhecimento das sistemáticas burocrática, adotada pelo ente autárquico; e a 

principiológica, por ela adotada. 

 

Ademais, como já citado, pode ser feita dedução que o segurado que 

provoca o judiciário encontra-se incapacitado, o que a apreciação da lide com maior 

brevidade possível resume na não banalização do juiz pelo sofrimento humano. 

 

O papel do juiz na aplicação do princípio da verdade real é indispensável 

dada a possibilidade de amenizar a dor humana e tornar menos injusta a realidade 
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daquele segurado que então tornou-se autor da relação processual. E é justamente 

na busca da verdade coerente com a realidade na qual o autor encontra-se inserido 

que o processo judicial previdenciário pode ser dado como instrumento adequado 

para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria requeridos. 

 

Por isso Savaris238 diz que: ―[...] A verdade do processo previdenciário é 

aquela alcançada especificamente para o caso concreto, no exercício de 

compreensão do agente chamado a decidir‖. 

 

É exatamente o contraponto que existe no processo administrativo de 

benefícios, pois existe a universalização das incapacidades consideradas em 

detrimento de um só (do segurado-requerente); já no processo judicial o que existe é 

a observação ao caso concreto. 

 

Se a verdade literal é aquela que existe sem haver dúvidas, na verdade real 

é diferente, pois dúvidas sempre existirão, já que não se trata de uma sentença 

numérica, mas da aplicação de um princípio a um direito social, cuja concretude 

ocorrerá com a observação do contexto social no qual o autor se encontra inserido. 

 

Nesse contexto é que, mais uma vez, citamos Savaris239, em face de sua 

crítica ao juiz positivista. Para melhor compreender a crítica do juiz José Antonio, 

Savaris faz uso da obra Introdução ao Estado do Direto, de Paulo Nader240. Trata-se 

de compreender o positivismo nos seguintes termos: 

 

Para essa corrente de pensamento o objeto da Ciência do Direito 
tem por missão estudar as normas que compõem a ordem jurídica 
vigente. A sua preocupação é com o Direito existente. Nessa tarefa o 
investigador deverá utilizar apenas os juízos de constatação ou de 
realidade, não considerando os juízos de valor. Em relação à justiça, 
a atitude positivista é de um ceticismo absoluto. 
 
Para o positivismo jurídico só existe uma ordem jurídica: a 
comandada pelo Estado e que é soberana. Eis, na opinião de 
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Eisenmann, um dos críticos atuais do Direito Natural, a proposição 
que melhor caracteriza o positivismo jurídico: ―Não há mais Direito 
que o Direito Positivo‖. Assumindo atitude intransigente perante o 
Direito Natural, o positivismo jurídico se satisfaz plenamente com o 
ser do Direito Positivo, sem cogitar sobre a forma ideal do Direito, 
sobre o dever-ser jurídico. Assim, para o positivista a lei assume a 
condição de único valor. 

 

Nader241 ainda crítica a concepção positivista do Direito, aduzindo que: ―[...] 

Com a ótica das ciências da natureza, ao limitar o seu campo de observação e 

análise aos fatos concretos, o positivismo reduziu o significado humano‖. Ainda 

critica alegando que: ―Os positivistas não se sensibilizaram pelas diretrizes do 

Direito. Apegaram-se tão somente ao concreto, ao materializado‖242. 

 

Dessa forma, o que se compreende da crítica do Juiz José Antonio Savaris é 

que a atuação do juiz positivista seria o mesmo que mais uma vez levar a lide a 

apreciação dos agentes da autarquia previdenciária, pois, em ambos os casos, 

inexiste juízo de valor acerca da impossibilidade de o segurado retornar ao trabalho, 

seja em face da dificuldade ou impossibilidade de reabilitação profissional. É a 

observação da aplicação principiológica da norma mais favorável ao segurado, bem 

como das condições socioeconômicas que funcionam em plena harmonia com o 

princípio da verdade real na processualística judicial.  

 

Na análise da concessão dos benefícios objetos da discussão, se o laudo 

médico emitido pelo perito do juízo reconhece pela capacidade de trabalho, tão 

breve será a improcedência da ação. Entretanto, se existem indícios de 

incapacidade, poderá o juiz emitir decisão que garanta condições de sobrevivência e 

condição humana digna. Ao mesmo modo que concebe posição de realização de 

justiça social quando se trata de conceder benefício que fora anteriormente 

indeferido no processo administrativo. 

 

Com a aplicação do princípio da verdade real, o juiz do Estado Democrático 

Brasileiro assume o papel de facilitador de acesso do trabalhador às garantias 
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fundamentais do Estado Democrático e Social de Direito. O que se verifica com 

aplicação principiológica da verdade real se torna expresso com a edição da Súmula 

47243, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, órgão criado pela Lei 

10.259/2001, cuja ideia, diz que: ―Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para 

o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a 

concessão de aposentadoria por invalidez‖.  

 

Ao mesmo modo, a exteriorização do princípio da verdade real se expressa 

nas edições de decisões jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça244, que 

reconhece que os aspectos socioeconômico, profissional e cultural do segurado são 

fundamentos válidos para a concessão dos benefícios por incapacidade.  

 

Com o reconhecimento desses aspectos pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

que se almeja garantir é o tratamento humano digno ao segurado, que, incapacitado 

para o trabalho, seja parcial ou total, temporário ou permanente, dispôs de 

capacidade de trabalho e, em algum momento de sua vida, deixou de dispô-la.  

 

Com a aplicação da verdade real, o juiz, para conceder o auxílio-doença ou 

a aposentadoria por invalidez, leva em conta a vida laborativa do autor (se 

desempenhou sempre a mesma atividade ou não) e a atividade laboral pregressa e 

verifica a atividade desempenhada no momento em que surgiu a incapacidade. 

 

Observa o grau de instrução do segurado, se baixo ou elevado ou ao menos 

se é alfabetizado; a realidade social da localidade onde o autor-segurado 

desenvolveu sua atividade laboral pregressa; e que, com fator etário avançando 

gradativamente, é mais difícil a relocação no mercado de trabalho. É atuação de um 

juiz que vive no Estado democrático brasileiro conhecer as mazelas e o ápice das 

condições sociais em que vive e sobrevive o trabalhador brasileiro; e reconhecer as 

dificuldades (ou a impossibilidade) de reabilitar profissionalmente e ensinar nova 

atividade profissional a um segurado com parca instrução e alta faixa etária. 
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Savaris cita que: 

 

O que se deseja com o reconhecimento de uma normatividade 
específica para o direito processual previdenciário é a realização do 
ideal constitucional de um processo justo, isto é, um processo 
conduzido por uma atuação jurisdicional que deve em conta os 
particularismos da lide que se apresenta como carente de 
composição245. 

 

O inconformismo do Doutor José Antonio Savaris, assim como de quem 

milita na seara judicial previdenciária ou mesmo do segurado que, munido do direito 

de acesso a justiça, talvez possa facilmente ser dirimido com a valoração explícita 

do novo Código de Processo Civil, a Lei 13.015, de 2015, cujo artigo Art. 8o expressa 

que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 

humana, além de observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. 

 

 

3.5 O PAPEL DO JUIZ NO ESTADO MODERNO 

 

 

Além de sua atuação atendendo a técnica e o aspecto social que o direito 

perseguido requer, a instrumentalidade do processo traz garantias que se coadunam 

com a modificação das relações sociais. 

 

A processualística tratada no rito ordinário concebe um rigor técnico mais 

acentuado, mas, acompanhado da instrumentalidade concedida ao juiz, trata de 

forma mais cuidadosa a lide previdenciária. Do mesmo modo cabe ao procedimento 

sumário utilizado pelos Juizados Federais, que permite amplo acesso ao cidadão – o 

que a Constituição Federal chama de acesso à justiça. 
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O juiz deixa de atuar com mero papel figurativo, como figura imóvel na 

relação processual, e se torna mais próximo das partes, perdendo a excessividade 

formal, ganhando mais possibilidade para melhor conduzir a instrução processual, 

de modo que o escopo do processo e do direito social em discussão seja alcançado. 

 

É em crítica ao excesso de formalidade que Candido Rangel Dinamarco246 

fala que: ―Não é enrijecendo as exigências formais, em um fetichismo à forma, que 

se asseguram direitos; ao contrário, o formalismo obcecado e irracional é fator de 

empobrecimento do processo e cegueira para os seus fins‖.  

 

Quando o Poder Judiciário é provocado, resta ao juiz conhecer sobre o fato, 

o modo como a doença ataca a capacidade do autor da ação de trabalhar. Se não 

existe capacidade de trabalho, não há poder de ganho, mas o juiz já tem 

conhecimento de que houve uma prévia lesão ou ameaça ao direito do segurado 

(conforme regra do artigo da CF/88), o que lhe resta conhecer sobre o fato que 

enseja a incapacidade laboral e conceder o benefício, permitindo o direito à 

percepção do benefício que foi violado. 

 

No estado moderno, o ato de o juiz ter que conhecer a verdade sobre o fato 

―[...] é confundido muitas vezes com a inércia do juiz no que toca à instrução 

probatória‖247. E o contrassenso disso, no Estado Democrático Brasileiro, se torna 

mais evidente, dada a realidade social que o cerca.  

 

Sem sua importância devida no Estado Democrático do século XXI, a lide 

previdenciária deixa de conceder a bem jurídico tutelado os contornos exigidos e 

indispensáveis, embora indeferidos perante o ente autárquico. Por isso, distante da 

realidade social e do papel do juiz no Estado moderno, se encontra a atuação do juiz 

positivista, que trata a norma previdenciária sob aspecto literal, como se repetisse o 

mesmo modo de interpretação (que se tata, na verdade, da ausência de 

interpretação) do ente administrativo. 
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O papel do juiz mais distante e ausente da realidade, além de não se 

adequar à atual ideia de processo (instrumentalização deste), também deixa de 

atender ao fim social a que se propõe a norma que garante o acesso a justiça. O 

cidadão que provoca o judiciário dispensando a técnica do advogado (independente 

do motivo), além de poder se sentir mais bem amparado pelo instrumento 

processual judicial, também sente que seu direito previdenciário será apreciado de 

forma mais cuidadosa por esse juiz. 
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4. A CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA APLICAÇÃO E OS CRITÉRIOS DE 

DISTINÇÃO DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE VERDADE 

 

 

Como citado no capítulo 3, o juiz deve buscar a verdade dos fatos e a 

verdade do direito para proferir sua decisão. A aplicação da verdade real pelo juiz na 

concessão de benefícios previdenciários se torna mais evidente através da 

observação jurisprudencial sobre tal. 

 

Para tratar acerca da incapacidade, ainda que seja utilizada a definição legal 

esculpida em diplomas legislativos próprios, estes não servem unicamente como 

parâmetro para elucidar todo o rol de doenças existentes no mundo, bem como suas 

consequências.  

 

Um determinado tipo de doença pode ser capaz de gerar efeitos simples ou 

efeitos mais complexos no segurado. Por isso, submeter a incapacidade ou 

incapacidades que uma doença pode gerar, ao crivo da norma legal não é critério 

adequado para a concessão de um benefício por incapacidade. Ademais, diversas 

são as atividades laborais e suas formas de execução, de modo que não se torna 

possível a apreciação de incapacidades pela sistemática adotada na seara 

processual administrativa de benefícios. 

 

A realização do ato médico na esfera administrativa previdenciária leva a 

atuação do médico ao exercício de sua atividade conforme disposto no Manual de 

Perícia Médica da Previdência Social248, cuja vigência se exterioriza por meio de 

normas especificamente expedidas por autoridade hierarquicamente competente. 

Ademais, ainda que o Manual de Perícia Médica249 expressamente disponha, no 

item 1.3.3, que o ato médico pericial implica o pronunciamento de natureza médico-
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legal, deve-se sempre levar em consideração que o médico perito se trata de um 

servidor público, sujeito que é regido pelas regras da Lei 8.112, de 1990, e que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias 

e das fundações públicas federais. 

 

Dessa forma, a liberalidade da qual o médico poderia se utilizar para emitir 

sua decisão, se encontra restrita, dada sua atuação como servidor público do INSS, 

e, como tal, deve seguir as regras principiológicas do processo administrativo que 

verifica a incapacidade do segurado sob aspecto legal. 

 

Outro aspecto que envolve o entendimento do médico perito é o conceito de 

incapacidade, cuja atuação se torna restritiva em face da aplicação dos Manuais de 

Perícia Médica250, instrumento ao qual médico perito deve se atrelar.  

 

É importante frisar o tratamento concedido pela administração pública à 

análise da concessão dos benefícios por incapacidade não somente pelo aspecto 

médico, mas também por aspectos principiológicos. 

 

Conforme definição gramatical, princípio251 é: 

 

prin.cí.pio  
sm (lat principiu) 1 Ato de principiar. 2 Momento em que uma coisa 
tem origem; começo, início. 3 Ponto de partida. 4 Causa primária. 5 
Fonte primária ou básica de matéria ou energia. 6 Filos Aquilo do 
qual alguma coisa procede na ordem do conhecimento ou da 
existência [...]. 

 

O princípio que leva a administração pública a atuar em conformidade com a 

lei e proteger o interesse da coletividade é o princípio da legalidade. Ainda que o 

ordenamento jurídico brasileiro reconheça a aplicação do princípio da isonomia, não 
                                                 
250

São exemplos de normas que instituem manuais de perícia medica da previdência social a 
RESOLUÇÃO INSS/PRES Nº 416, DE 04 DE JUNHO DE 2014, que Aprova Diretrizes de Apoio à 
Decisão Médico-Pericial em Clínica Médica – Volume III - Parte II do Manual de Procedimentos em 
Benefícios por Incapacidade. Além da RESOLUÇÃO INSS/PRES Nº 128, DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2010 - DOU DE 20/12/2010, aprova o Manual de Procedimentos de Benefícios por Incapacidade 
(MPBI) – Volume I: Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia, 
Volume II: Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Transtornos Mentais e Volume III: 
Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Clínica Médica (Parte I). 
251

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=princípio  



130 
 

é o caso de realizar sua aplicação no processo administrativo de concessão de 

benefícios, pois, para o ente autárquico, todos os segurados urbanos obrigatórios 

recebem o mesmo tratamento. No momento em que ocorre o ato de indeferimento 

do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, a verdade que aparece de 

imediato (em face da apreciação estritamente legal da afecção) é a possibilidade de 

o segurado retornar ao trabalho, seja por meio de reabilitação profissional ou por 

meio de um possível restabelecimento no quadro de saúde. 

 

O que aparece é uma verdade que, ainda que o INSS tome conhecimento 

do histórico da vida laboral do segurado e das funções por ele desempenhadas, 

segue a regra esculpida na Lei 8.213/91 e em normas elaboradas para serem 

seguidas pela administração pública e que vinculam o administrado. 

 

Contudo, o que se observa com a processualística judicial de concessão de 

benefícios é que sua finalidade caminha em paridade com o que Almansa Pastor252 

trata como (conforme discutido nos capítulos 1 e 3, do presente trabalho) aspectos 

multidimensionais da incapacidade, o que agrega os aspectos econômico, físico ou 

ainda o aspecto cultural. 

 

Em observação a esses aspectos multidimensionais, o que se concebe é 

que o juízo para a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez se atrela ao laudo pericial e, de forma conjugada, a efeitos sociais. É o 

princípio da verdade real que leva a melhor observação e trato do benefício a ser 

concedido. 

 

O juízo, na aplicação da lei ao caso concreto, casa perfeitamente os 

princípios erigidos na lei de benefícios com princípios que concebem trato 

humanizado ao segurado, bem como os princípios do processo civil (independe do 

rito processual a ser utilizado). 

 

A verdade real concebe a ideia de que o contexto social atual deve ser 

considerado para poder conceder o benefício pleiteado. Não é somente considerar 
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se existe ou não saúde, mas também verificar se há possibilidade de voltar a 

desempenhar uma atividade remunerada ou atividade laboral pregressa.  

 

Havendo integralidade no estado de saúde do segurado, é necessário 

vislumbrar se há possibilidade de desempenho de uma atividade remunerada e se o 

segurado será reinserido adequadamente no mercado de trabalho. Além dessas 

situações, é necessário verificar situações como instrução suficiente para 

desempenhar determinada atividade, o uso de determinadas tecnologias no 

mercado de trabalho, a existência de idade suficiente para continuar 

desempenhando sua atividade laboral, seja em face da limitação física ou da 

dificuldade de aprender um novo ofício e, por fim, em decorrência do nível cultural do 

segurado. 

 

É o contexto multidimensional que deve ser analisado e levado em 

consideração pelo juiz para conceder o benefício objeto da lide, considerando, 

ainda, que o benefício é concedido a um segurado individualmente considerado e 

sujeito a realidades sociais, educacionais e laborais diferenciadas, o que, de forma 

concorrente, pode servir como impedimento para não desempenho ou retorno de 

atividade laborativa, já que há de levar em conta a realidade social do autor da ação. 

 

Embora a base legal a ser utilizada seja a mesma (Lei 8.213/91), mas vista 

de óticas diferentes, são as fontes do processo judicial e do processo administrativo 

que servem como ponto de partida para aplicação da lei. 

 

Como já citado, não há como designar uma verdade absoluta, pois não se 

trata de uma ciência exata. A verificação de verdade deve partir da observação do 

aspecto social, e, como se trata de uma mesma lei, há a ocorrência da relativização 

do critério de verdade por conta de se tratar de enfoques para o processo 

administrativo e para o processo judicial. 

 

É por conta dessa relativização do critério de verdade que se pode perceber 

que o ato de indeferimento administrativo gera, por consequência, acúmulo de 
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demandas judiciais, de modo que coloque o INSS no topo da lista do CNJ como o 

maior litigante na Justiça Federal253.  

 

 

4.1 INTERPRETAÇÃO E JURISPRUDENCIALISMO  

 

 

É interessante observar como o mesmo objeto jurídico protegido, e sob a 

mesma aplicação legal, pode sofrer variadas interpretações. A aplicação dissonante 

dos princípios da verdade real e da verdade material, sob o mesmo bem jurídico, 

gera interpretações diferentes no processo administrativo e no processo judicial.  

 

Como apresentado no capítulo 3, deste trabalho, Savaris indica que a 

atividade interpretativa é de fundamental importância em se tratando da busca da 

verdade em uma sentença não matemática, como é o caso em voga. Ainda que, 

consoante apresentação no referido Capítulo III, os princípios que auxiliam na 

interpretação e aplicação das normas no processo judicial previdenciário, por si sós, 

não têm força fundante e suficiente para estabelecer novos rumos e estabelecer 

novos ideais interpretativos.   

 

É por essa ocorrência que a atividade jurisprudencial, que se trata de uma 

fonte material do direito, acaba auxiliando no verdadeiro sentido da lei, que é uma 

fonte formal. 

 

Ainda que Alexandre Câmara254 afirme que o ―[...] dissídio jurisprudencial 

deve ser combatido [...]‖, pois podem ocorrer interpretações variadas por diversos 

Tribunais, tal previsão interpretativa encontra previsão no Código de Processo Civil, 

criando a uniformização de jurisprudência. 
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A ideia de uniformizar as decisões adotadas pelos Tribunais Regionais 

Federais Brasileiros, bem como pelos Tribunais Superiores, é tornar uniforme a 

interpretação de Lei Federal, concebendo que o princípio da verdade real é princípio 

balizador das decisões emitidas pelo Poder Judiciário quando se trata de benefícios 

de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.  

 

Com as reiteradas decisões e inúmeras decisões jurisprudências sobre tal, 

passa a ocorrer um consenso acerca da maneira como será interpretada a 

concessão do benefício pleiteado, de modo que não confunda os jurisdicionados e 

torne o trabalho dos operadores do direito mais equânime. 

 

É o que ocorre com a melhor interpretação legislativa, firmada e 

exteriorizada nas Súmulas 47 e 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). 

 

Súmula 47255 da TNU: ―Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o 

trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a 

concessão de aposentadoria por invalidez‖. 

 

Já a Súmula 77256, também da TNU, que diz: ―O julgador não é obrigado a 

analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do 

requerente para a sua atividade habitual‖. 

 

É preciso destacar a indispensável necessidade de realizar perícia médica 

judicial, sem a qual o juízo não pode dispor por mera liberalidade, ainda que não 

seja constatada nenhuma afecção, e julgar favorável ao segurado ação de 

concessão de benefício, pois sem a realização da perícia médica não estaria nem 

atrelada às intenções principiológicas do principio da verdade material.  
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Por outro lado, a decisão da autarquia está pautada inteiramente na verdade 

material, estando, assim, a perícia realizada estritamente atrelada aos requisitos 

legais, sem margem de discricionariedade, conforme o que se apresenta dentro do 

critério legal e que a administração pública permite realizar. 

 

A formação jurisprudencial é de grande importância na formação 

interpretativa das normas de processo previdenciário, dado o caráter da 

definitividade da decisão judicial.  

 

O processo administrativo é desprovido dessa definitividade, ou seja, é 

ausente o instituto da coisa julgada. O que se pode perceber é que, se o processo 

administrativo é ausente desse instituto, tão logo pode se depreender que a verdade 

material como princípio utilizável no processo administrativo de concessão de 

benefício tem em sua decisão estampado o caráter de reversibilidade e que somente 

terá esse efeito através da interposição de recurso administrativo.  

 

Já o processo judicial se apresenta como meio adequado para conceder o 

direito social em voga, dada a aplicação do princípio da verdade real, onde, embora 

se faz indispensável a realização de perícia médica, para se ter conhecimento da 

existência da incapacidade, o conjunto de elementos que constituem a realidade 

social do autor é levado em conta pelo juiz ao proferir sua sentença. 

 

É justamente em consideração ao contexto social vivenciado pelo segurado-

requerente que o juiz, para emitir sua decisão, leva em consideração os princípios 

da proteção social e concretização dos direitos sociais, da interpretação favorável ao 

segurado (in dubio pro segurado) e o princípio da verdade real. Embora a utilização 

desses princípios permita a interpretação em conformidade com a realidade do 

segurado e da realidade social em que ele está inserido, pouco se demonstra de 

forma expressa no aspecto doutrinário acerca desses princípios, o que evidencia a 

grande jurisprudencialização de decisões no espeque previdenciário, em especial na 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 
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Como já indicado, o juiz, ao proferir sua decisão, leva em consideração a 

realidade social do segurado e a realidade social na qual o segurado está inserido. 

O que interessa destacar aqui é que a Súmula 47257, da TNU, traz como mote a 

análise das condições pessoais e sociais para a concessão de aposentadoria por 

invalidez, buscando-a no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 

(Pedilef) 200783005052586 PE258, que também serviu como precedente para a 

elaboração da citada Súmula 47, partindo da legislação infraconstitucional nacional 

para elucidar o que vem a ser condições pessoais e sociais. 

 

No seu bojo, o juízo utiliza leis infraconstitucionais, que destacam a 

multidimensionalidade da incapacidade. O Decreto 6.214, de 26 de setembro de 

2007, por exemplo, em seu artigo 4º, inciso III, conceitua o fenômeno da 

incapacidade como: 

 

III - incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação 
do desempenho de atividade e restrição da participação, com 
redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em 
correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu 
ambiente físico e social. 

 

Ainda se utiliza, no Pedilef 200783005052586 PE, de outros diplomas legais, 

tais como as Leis 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência 

social; e 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

 

Fica evidente que os precedentes que ensejaram a edição da Súmula 47, do 

TNU, são a evidente interpretação dos diplomas legais do sistema normativo 

brasileiro. A observação dos aspectos pessoal e social é fator condicionante da 

melhor aplicação legal do princípio da verdade real. Não se leva em consideração 

unicamente a afecção, mas cuida-se de considerar a multidimensionalidade do 

evento incapacidade. 
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Isso evidencia que a valoração adotada no princípio da verdade material no 

processo administrativo é o extremo oposto daquela adotada pela verdade real, no 

processo judicial, pois leva em consideração outros aspectos relevantes, além 

daqueles elencados no artigo 42 ou no artigo 59, ambos da Lei 8.213/91. 

 

Levar em consideração os aspectos sociais, econômicos e culturais é o que 

o Pedilef 232911620094013600 MT259, que também serviu como precedente para a 

edição da Súmula 47, do TNU, traz como base para sua decisão os aspectos 

socioeconômico, além da condição profissional e a condição cultural do segurado.  

 

O trato da situação vivenciada pelo segurado deve caber perfeitamente na 

aplicação legal e, por isso, o trato previdenciário deve atrair cuidado especial ao ser 

objeto de lide, em especial dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez. É o que o ministro relator Arnaldo Esteves Lima, no agravo regimental no 

Recurso Especial 868.911 – SP (2006/0157238-6), diz: ―... quando se trata de 

matéria previdenciária, deve ser analisada com certa flexibilidade‖260. 

 

O ilustre ministro ainda cita a obra Direito Processual Previdenciário, do 

Doutor José Antônio Savaris, nos seguintes termos: 

 

A lide previdenciária reclama instrumentos processuais por vezes 
distintos daqueles oferecidos pelo processo civil comum. A falta de 
disposição legal expressa que tenha por referencial as ações 
previdenciárias não impedirá a adoção de soluções processuais 
adequadas à relação jurídica previdenciária, pois tal diretriz é 
imposta diretamente pelos efeitos normativos do princípio 
constitucional do devido processo legal e, mais especificamente, do 
direito a uma proteção judicial justa. 
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O que importa verificar é que o princípio da verdade real é plenamente 

invocado no processo judicial de concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria 

por invalidez. O raciocínio do ilustre ministro Arnaldo Esteves Lima, citando o doutor 

José Antonio Savaris, apenas afirma o ideal tratado neste trabalho, que, em 

decorrência do princípio da verdade real, acaba-se gerando uma grande quantidade 

de benefícios concedidos na via judicial. 

 

O que restou evidente é que a realidade do segurado deve ser considerada, 

e o entendimento legalmente estrito da Administração Pública acaba gerando 

consequências diretas na autarquia e em seu órgão de representação judicial para o 

mesmo bem jurídico. 

 

 

4.2 REDUÇÃO NA DEMANDA JUDICIAL 

 

 

Fazendo observação diametralmente oposta da ocorrência do princípio da 

verdade material no processo administrativo de concessão de benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez, e em face da aplicação no processo judicial 

do princípio da verdade real, são gerados reflexos pontuais. A possibilidade de o juiz 

interpretar a norma interfere na possibilidade de o segurado se socorrer do Poder 

Judiciário e lá perceber o benefício requerido anteriormente indeferido. 

 

O segurado, se socorrendo do Poder Judiciário, independe do rito 

processual utilizado. As demandas, em face da autarquia previdenciária, somente 

cresceram ao longo dos anos, e essa afirmação pode ser embasada no artigo do 

procurador federal Grégore Moreira de Moura, intitulado Mudança de Paradigma na 

Advocacia Pública Federal e Seus Reflexos nas Ações Previdenciárias261, em que 

afirma o seguinte: 

 

[...] no âmbito do INSS e da Procuradoria Federal Especializada junto 
ao INSS (PFE-INSS) foi criado um Programa de Redução de 

                                                 
261

DE MOURA, Grégore Moreira. Mudança de Paradigma na Advocacia Pública Federal e seus 
Reflexos nas Ações Previdenciárias. Revista da AGU – Advocacia-Geral da União, Brasília-DF: 
Ano XI, Número 31, jan./mar. 2012.p.187 



138 
 

Demandas Previdenciárias cujo principal objetivo é diminuir a 
litigiosidade, ou seja, solucionar os conflitos na esfera administrativa, 
reconhecer o direito do cidadão na esteira da legalidade, diminuir o 
erro administrativo, aprimorar procedimentos e normas internas para 
adequação à legalidade e constitucionalidade das mesmas, melhorar 
o processamento de recursos administrativos, concatenar as fases 
do processo administrativo previdenciário, enfim, evitar que surja 
uma demanda judicial com a melhoria e busca de excelência do 
serviço a ser prestado ao cidadão-segurado. 

 

Ainda que haja a informação da necessidade de redução de demandas 

judiciais, não há, no entanto, informação pontual sobre quais tipos de ações 

previdenciárias geram aumento na demanda, pois, no rol de ações previdenciárias, 

estão inseridas as ações de concessão de benefício, cobrança, ou revisão, dentre 

outras, mas o que importa destacar é o intuito de reduzir a demanda nas ações em 

que o INSS pode atuar no polo passivo da ação.  

 

A possibilidade de reduzir tal demanda ocorre em prol da possibilidade de a 

atuação da Advocacia Geral da União (AGU) ocorrer por meio da conciliação e ―[...] 

ser feita antes de iniciada a ação judicial ou depois, portanto, pode ser pré-

processual ou endoprocessual‖262. 

 

É interessante destacar a atuação da AGU como agente que intenciona a 

redução de demandas, pois ―[...] o foco principal da redução de demandas é a 

atuação na causa do problema, ou seja, evitar que a decisão administrativa seja 

encaminhada ao Poder Judiciário[...]‖263.  Dessa forma, o que se pode depreender é, 

conforme as palavras do procurador Grégore Moreira de Moura, que à atuação da 

AGU importa que: 

 

Em suma, tanto na fase pré-processual como na endoprocessual o 
Programa de Redução de Demandas vem sendo um importante 

                                                 
262

DE MOURA, Grégore Moreira. Mudança de Paradigma na Advocacia Pública Federal e seus 
Reflexos nas Ações Previdenciárias. Revista da AGU – Advocacia-Geral da União, Brasília-DF: 
Ano XI, Número 31, jan./mar. 2012.p.185.  
263

DE MOURA, Grégore Moreira. Mudança de Paradigma na Advocacia Pública Federal e seus 
Reflexos nas Ações Previdenciárias. Revista da AGU – Advocacia-Geral da União, Brasília-DF: 
Ano XI, Número 31, jan./mar. 2012. p. 187. 



139 
 

fomentador de melhora da qualidade do serviço prestado ao 
segurado-cidadão e, por conseguinte, à sociedade brasileira264. 

 

Como reflexo na redução da demanda judicial, pode ser citada a instituição 

do Índice de Concessão Judicial (ICJ), cuja implantação ocorreu por meio da 

Portaria PFE-INSS (Procuradoria Federal Especializada – Instituto Nacional do 

Seguro Social) 273, de 3 de outubro de 2011, publicada no Boletim de Serviço (BS) 

191, do INSS. 

 

O ICJ permitiu que fosse mais bem observada a quantificação de números 

relativos a benefícios previdenciários e assistenciais de interesse do INSS, de modo 

que os esforços da AGU fossem direcionados para a redução da demanda judicial. 

Mas há que se ponderar que esse órgão, conforme o artigo 131, da Constituição 

Federal de 1988265, se trata de uma instituição que, diretamente ou através de órgão 

vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente; assim, é a AGU 

instituição que atua no INSS por meio de órgão vinculado a procuradoria 

especializada e, dessa forma, não pode ser confundido o mero esforço na redução 

das demandas judiciais dessa instituição com a atuação da autarquia previdenciária. 

 

Trata-se de órgãos diversos, e a ideia da AGU de otimizar números de modo 

a reduzir as demandas judiciais está vinculada ao princípio da verdade real, levando 

em conta a realidade do segurado. De modo oposto, está o INSS, que atrela sua 

atuação à vigência de normas procedimentais, respectivamente as instruções 

normativas (IN), 20, de 10 de outubro de 2007, e a 45, de 6 de agosto de 2010, 

ambas já revogadas, e a IN 77, de 21 de janeiro de 2015, alterada pela IN 79, de 1 

de abril de 2015, estando em vigor.  

 

Essa diversidade interpretativa na aplicação principiológica da busca da 

verdade administrativa e judicial, sob o mesmo bem jurídico, como citado, gerou 

aumento na demanda de ações judiciais previdenciárias, o que, por consequência, 
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se reflete em números, seja para o Poder Judiciário, para a AGU ou mesmo para o 

INSS.  

 

 

4.3 INDICAÇÃO NUMÉRICA  

 

 

Esse fenômeno evidencia a discrepância no critério de aferição da verdade, 

sendo mais ampla a possibilidade de obter em via judicial o benefício pleiteado do 

que em via administrativa (não se deixa de levar em consideração as intenções 

conciliatórias da AGU). Essa situação se exteriorizou com a elaboração, no ano de 

2011, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do documento denominado 100 

maiores litigantes, e leva em consideração os processos que não foram baixados 

definitivamente até 31 de março de 2010.  

 

No ano de 2012, foi elaborada a 2ª edição dos 100 maiores litigantes, 

considerando todos os casos novos ingressados tanto no 1° grau (justiça comum), 

quanto nos juizados especiais referentes ao período compreendido entre 1 de 

janeiro de 2011 e 31 de outubro de 2011. 

 

Na primeira edição, o INSS aparece em 1º lugar, com o percentual de 

43,12% perante a Justiça Federal (estão atrelados os processos perante rito 

ordinário e do juizado especial federal), sendo 19% como litigante no polo ativo, e 

81% como litigante no polo passivo da ação266. 

 

Já, na segunda edição, a diferença se apresenta na indicação isolada dos 

números perante o Juizado Especial Federal, que representa o equivalente a 

79,09%267 das ações. Já no procedimento comum, o INSS aparece com o percentual 
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de 34,35%268. Nessa edição, está ausente a indicação da participação dos litigantes 

no polo passivo da ação.  

 

Mas há de se verificarem alguns aspectos que ambas edições têm em 

comum, tal como a participação dos cinco Tribunais Regionais Federais, e que que 

os dados se apresentam apenas perante as ações de 1º grau. 

 

O objeto do relatório fica mais claro na introdução da 2ª edição, indicando 

que seu escopo é ―[...] a identificação dos principais demandantes, com vistas a 

suscitar o debate sobre o que pode ser feito para reduzir a excessiva litigância no 

Brasil‖269. Nesse contexto é que a observação sobre a discrepante interpretação 

para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez 

é incansável, pois é preciso verificar o efeito multidimensional da incapacidade e 

permitir ampla interpretação de acordo com a realidade do segurado e não apenas 

se satisfazer com a decisão administrativa, cuja ausência de interpretação leva 

unicamente à aplicação estritamente legal da lei. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No presente trabalho, as considerações observadas levam à conclusão de 

que, embora a nomenclatura para o benefício de auxílio-doença conceba ideia de 

proteção à doença, o que se protege é a incapacidade parcial gerada por qualquer 

doença que interfira diretamente na capacidade laborativa. Do mesmo modo ocorre 

com a aposentadoria por invalidez comum, que, ainda que a nomenclatura conceba 

a ideia de que a invalidez possa ser interpretada como sendo de modo irreversível, 

aí também o que se protege é a incapacidade laboral, que pode ocorrer de modo 

indefinido, mas com possibilidade de restituição da saúde para retorno ao trabalho. 

 

É a incapacidade para o trabalho, seja parcial ou total, temporária ou 

indefinida, física ou psicológica, que gera a ausência na capacidade de ganho e 

enseja a concessão do benefício por incapacidade ao segurado obrigatório, mas, 

para tal, é indispensável o início do processo administrativo e a realização de exame 

médico pericial a cargo da previdência. 

 

Ainda que o exame médico pericial do INSS observe o estado físico ou 

psicológico do segurado, estes segurados não demonstram estar adequados à atual 

condição da autarquia. A lei e os procedimentos administrativos determinam a 

realização de perícia médica de uma maneira; por outro lado, a realidade 

compromete a qualidade das perícias. Ocorre também não serem realizadas perícias 

em face da ausência de médicos peritos, o que demonstra precariedade e desprezo 

pela designação legal da administração pública. 

 

Para a concessão de benefício, a autarquia não se atém exclusivamente às 

regras de direito material, mas também às regras processuais que regem o processo 

administrativo federal.  

O processo administrativo federal de concessão de benefício, para tratar da 

concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não somente é regido 

pela Lei de benefícios (8.213/91) ou pelo Decreto 3.048/90, mas também pela Lei 

9.784, de 1999, que tem princípios e fontes materiais próprias, o que leva a 
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autarquia previdenciária a tratar a concessão dos benefícios em voga conforme 

princípios aplicáveis pelo processo administrativo. 

 

A concessão ou não de um dos benefícios incapacitantes em voga é o que 

finaliza a primeira fase do processo administrativo e ocorre com a exteriorização do 

ato administrativo de benefícios. As fontes subsidiárias ou atos administrativos 

normativos, com a finalidade de corretamente aplicar a lei, exteriorizam-se por meio 

de instruções normativas, e a perícia médica deve ser guiada pelo manual de perícia 

médica. 

 

É mediante aplicação principiológica própria que os princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

segurança jurídica, do contraditório e do interesse público e eficiência se coadunam, 

para que um dos benefícios em cotejo seja concedido ou não. E o princípio da 

verdade material na seara administrativa é aplicável mediante atuação conjunta dos 

princípios próprios do Processo Administrativo Federal.  

 

Dessa maneira, o princípio da verdade material trata a concessão do 

benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez de modo que sua 

aplicação ocorra conforme está descrito em lei, Instrução Normativa e Manual de 

perícia médica que vincula o médico perito, seguindo princípio da legalidade, sem 

ampla interpretação. 

 

Por outro lado, quando há indeferimento administrativo da concessão dos 

benefícios em voga, o jurisdicionado se socorre do Poder Judiciário, sob a alegação 

de que ainda encontra-se doente. Da mesma maneira que ocorre no Processo 

Administrativo, o Processo Judicial segue regras e princípios aplicáveis pelo Código 

de Processo Civil, independente do rito a ser seguido, além da Constituição 

Brasileira.  

 

Para que sua alegação de incapacidade laborativa seja comprovada, é 

necessário que seja realizada perícia médica judicial, de modo que, nessa relação 

processual, o juiz se comporte como o perito dos peritos (judex peritus peritorum), 
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permitindo a ele interpretação ampla para concessão dos benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez.  

 

Entretanto, é necessário que essa atividade interpretativa do juiz leve em 

conta que se trata de uma concessão de benefício com característica alimentar. 

Essa atuação do juiz levará em conta a aplicação de princípios atinentes a 

demandas previdenciárias, que concebem melhor trato ao tipo de demanda. 

 

É dessa possibilidade de interpretação que os benefícios incapacitantes em 

cotejo podem ser concedidos. O princípio da verdade real leva em conta a situação 

fática do jurisdicionado-segurado, na qual o juiz verifica os aspectos incapacitantes 

de uma doença, seja seu efeito físico ou psicológico, mas também seu efeito social 

ou etário, levando em conta os efeitos multidimensionais que uma doença pode 

causar ao segurado. 

 

Diversamente da atividade atinente à administração pública, a possibilidade 

de o juiz interpretar a norma e conceder os benefícios em voga observa não 

somente a norma dos benefícios em cotejo, a dignidade humana também é regra 

basilar para que se entenda fazer justiça. E, dessa liberdade interpretativa, ocorrem 

consequências diretas no Poder Judiciário, tais como aumento na demanda de 

ações previdenciárias. Assim, a melhoria na qualidade das perícias médico-

administrativas, bem como o aumento na demanda de profissionais que realizam as 

perícias, resultaria numa redução significativa de ações judiciais de concessão de 

benefício por incapacidade.  
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