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notA do Autor – 2ª edição

Quando apresentamos a primeira edição no ano de 2016, já expressa-
mos nossa preocupação com o cenário de mudanças no universo previden-
ciário, inclusive no que tange aos benefícios por incapacidade.

Muitas mudanças ocorreram no país, inclusive mais um episódio de 
um impedimento de um Presidente da República e alterações significativas 
no cenário econômico e na confiança dos investidores internacionais para 
com o Brasil.

Uma nova reforma previdenciária foi proposta e com ela se percebe 
uma tendência de forte quebra de paradigmas consolidados desde a Cons-
tituição de 1988.

Além da proposta de Emenda à Constituição que visa efetivar a 
reforma previdenciária, Medidas Provisórias foram utilizadas para alte-
rar a forma de concessão de revisão dos benefícios previdenciários por 
incapacidade.

Esta segunda edição se apresenta justamente neste hiato entre as alte-
rações legislativas ocorridas em sede infraconstitucional, dos benefícios por 
incapacidade laboral e a efetivação da posposta de reforma previdenciária.

Além das alterações apontadas, percebeu-se ainda neste pequeno in-
tervalo de tempo a oscilação da jurisprudência, sobretudo no que se refere 
a alguns requisitos do benefício assistencial ao idoso e ao deficiente, o que 
ajuda a fomentar ainda mais a incerteza que se instala em nossos dias.

Se na primeira edição deixamos claro que nem de longe temos a pre-
tensão de esgotar este denso e importante tema dos benefícios por incapa-
cidade laboral e deficiência, esta segunda edição, lançada em momento de 
incerteza, mas que necessariamente tem o dever de atualizar o operador do 
direito sobre as alterações já ocorridas, busca evoluir o pensamento trazido 
na primeira edição e demonstrar as alterações ocorridas tanto no plano le-
gislativo como no jurisprudencial.



Muito, porém, há ainda que se desvendar neste imenso e importante 
“oceano” dos benefícios por incapacidade laboral e deficiência.

Respeite o mar e bom mergulho!
Tanque Novo, inverno de 2017.



notA do Autor

O presente trabalho é fruto de ponderações decorrentes da prática 
docente e também da militância judicial. 

Nem de longe se pretende esgotar todos os pontos que envolvem a 
intrincada relação entre a saúde do trabalhador ou da pessoa com defici-
ência e a cobertura dos riscos sociais decorrentes. Pelo contrário, quanto 
mais se estuda o tema, mais questionamentos se apresentam, mais dúvidas 
surgem, mais entendemos a necessidade de avançar estudando.

Apoiados em doutrinadores nacionais e alguns estrangeiros e tam-
bém em decisões judiciais e administrativas, apresentamos algumas obser-
vações e tentamos traçar um panorama da atual interpretação dos proble-
mas que envolvem a deficiência e a incapacidade dentro do universo dos 
benefícios previdenciários e assistenciais.

Importante destacar que a atual conjuntura econômica do Brasil vem 
trazendo reflexos ao sistema previdenciário. No ano de 2015, algumas al-
terações foram introduzidas aos benefícios por incapacidade, como, por 
exemplo, o subteto para o auxílio-doença. O ano de 2016 promete trazer 
mais mudanças. O momento é de grande incerteza.

Quanto à obra, iniciamos com apontamentos envolvendo a forma de 
interpretação, passamos pela evolução dos conceitos de deficiência e inca-
pacidade, verificamos a dificuldade de definição, sobretudo do conceito de 
incapacidade.

Trabalhamos com os benefícios por incapacidade, deixando para ou-
tra oportunidade o aprofundamento das questões envolvendo o acidente de 
trabalho, que, em nosso entender, merece obra exclusiva.

Passamos pela habilitação e reabilitação profissional trazendo seus 
objetivos, conceito, entre outras situações de fundamental importância. 
Descobrimos a necessidade de aprimoramento do debate envolvendo a ha-
bilitação e reabilitação e como ele poderia ajudar a superar uma série de 
dificuldades existentes.



Finalizamos com o estudo dos benefícios assistenciais da Pessoa com 
Deficiência, trazendo as atuais orientações jurisprudenciais.

Aliamos aos debates os aspectos da prática administrativa e judicial 
que entendemos necessários e que podem auxiliar, de alguma forma, o tra-
balho dos profissionais que se debruça a esta importante missão e que en-
volve pessoas em delicado momento de suas vidas.

Percebemos que os benefícios por incapacidade e o benefício assisten-
cial a Pessoa com Deficiência podem ser comparados a um oceano. Quem 
olha de maneira superficial, ou seja, apenas a praia diante de si, pode ter 
a impressão de que se trata tão somente de uma bela paisagem e que não 
requer grande entendimento. O mar é de fácil navegação!

O oceano, contudo, não é só a praia. Mistérios se escondem na sua 
imensidão. Nem o melhor marujo sabe todos os segredos do mar. Assim 
acontece com os benefícios que envolvem a incapacidade e a deficiência. 
Não subestime esse universo. Não acredite que ele é apenas a “praia” que 
se apresenta aos seus olhos. 

Ele é maravilhoso, certamente! Transformar a vida de pessoas com 
incapacidade ou deficiência é sem dúvida um presente.

Há, porém, que descobrir seus mistérios, desvendar seus caminhos. É 
preciso coragem e conhecimento. Com estes, você poderá aproveitar o que 
de melhor ele pode lhe dar.

Respeite o mar e bom mergulho!
Natal, verão de 2016.
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