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notA do Autor - 3ª edição

É triste notar que nossa preocupação já manifestada desde a 1ª edição 
desta obra com o cenário de mudanças no universo previdenciário, inclu-
sive no que tange aos benefícios por incapacidade e deficiência se mantém 
até os dias atuais e ainda, que ela é ainda maior, pois mesmo naquela opor-
tunidade não imaginávamos que a tentativa de barrar a consolidação dos 
direitos sociais se tornaria não só uma prática corriqueira, como também 
profunda, radical e por vezes, desumana.

Como alerto em outras oportunidades, os benefícios previdenciários 
por incapacidade e o assistencial ao deficiente foram pensados justamente 
para trazer aos seus destinatários uma possibilidade de alento em um deli-
cado momento de vida. 

Ao contrário de outras prestações do sistema de seguridade social 
que decorrem de uma programação, os que visam proteger o deficiente em 
situação de vulnerabilidade social e os incapazes de realizar sua atividade 
laboral, além de imprevisíveis, deveriam fornecer a possibilidade de cobrir 
o risco social existente para, no caso dos assistenciais, fazer com que aquele 
cidadão exista como pessoa dentro de uma sociedade e, os previdenciários, 
tragam não só a possibilidade de afastamento da atividade laborativa, mas 
a possibilidade de neste momento ter renda e tranquilidade emocional para 
enfrentar o quadro de saúde que o incapacita momentânea ou definitiva-
mente para o exercício do labor.

O que se percebe, contudo é uma inversão de valores onde se parte do 
pressuposto de que um beneficiário do sistema é antes de tudo um frauda-
dor e um ser que age por má-fé em busca de um benefício pessoal.

Se não bastasse isso, critérios econômicos bastante discutíveis domi-
nam o debate também nos tribunais.

Assim, o corte de benefícios sem critério e com desrespeito às regras 
mais básicas do direito constitucional, administrativo, entre outros, são 
referendados em muitas decisões judiciais. O problema, contudo, não é a 



manutenção das decisões de indeferimento ou cessação pelos tribunais, 
pois isso é reflexo do processo democrático. O problema é que muitas de-
cisões restritivas trazem, não um conceito jurídico, mas sim um conceito 
econômico e não provado, como fundamento de decisão judicial.

Como já advertiu John Ralws, “a justiça é a primeira das virtudes das 
instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Cada 
pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o 
bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar”.

O ensinamento é de fundamental absorção no atual momento vivido 
onde o discurso do corte é atrelado ao sucesso da percepção de proteção das 
gerações futuras. Vivemos então o momento onde devemos todos aplaudir 
a restrição de direitos e o corte radical de benefícios, mesmo que seja base-
ado em fundamentos duvidosos ou mesmo sem fundamento algum, pois 
tudo isso corre para que no futuro encontremos “o pote de ouro no final do 
arco-íris”.

A promessa fica ainda mais perigosa quando a história nos mostra 
que em “Pindorama” o eldorado nunca chega e que, o mais certo é que o 
dito pote esteja repleto de “ouro de tolo”.

Invocando novamente Jon Ralws, vale a advertência de que “encarar 
as pessoas como meios implica estar preparado para impor, àqueles que já 
são menos favorecidos, perspectivas de vida ainda mais baixas, em favor 
das expectativas mais elevadas de outros”.

Alguns avanços jurisprudenciais, contudo, também foram observa-
dos em matéria de benefícios por incapacidade.

O problema é que tanto a MP 871/19, como a PEC 6/2019 trouxeram 
uma expressa e clara tendência a retirar do Magistrado o poder de interpre-
tar a norma, sobretudo nas situações que desinteressam ao governo. Vários 
entendimentos consolidados pelas cortes pátrias foram objeto de alteração 
legislativa na MP 871/19, como por exemplo o critério de 1/4 do salário 
mínimo para fins de percepção de BPC, o que demonstra um retrocesso de 
décadas.

A interferência entre os poderes não é salutar ao Estado Democrático 
de Direito. Retirar do judiciário o poder de interpretar a norma ou reduzir os 
limites de interpretação é, no mínimo, uma triste página de nossa história. 

A revolução francesa e o Juiz “Boca da Lei” que até então eram pági-
nas dos livros de história parecem estar ressuscitados, mas não para “salvar 
os homens” como no caso daquela ocorrida ao terceiro dia, a ressureição 
mais conhecida da história da humanidade.

Esta agora tende a redimir não o mais fraco, como era de se esperar!



Em meio a todas estas mudanças, esta terceira edição se apresenta 
justamente para apresentar as alterações legislativas ocorridas, as altera-
ções jurisprudenciais existentes desde a edição anterior, revisitar outros 
pontos anteriormente escritos e ampliar o debate em relação a outros.

Se desde a primeira edição deixamos claro que nem de longe temos 
a pretensão de esgotar este denso e importante tema dos benefícios por in-
capacidade laboral e deficiência, esta terceira edição, lançada em momento 
de imensa incerteza, mas que necessariamente tem o dever de atualizar o 
operador do direito sobre as alterações já ocorridas, busca evoluir o pensa-
mento trazido nas primeira e segunda edições.

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

Mais uma vez – e mais que nunca - Respeite o mar e bom mergulho!
Curitiba, outono de 2019.





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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