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Prefácio

Honrou-me o Professor Alan da Costa Macedo com o convite 
para prefaciar a presente obra que oferece discussão sobre problemáti-
ca atual, de elevada importância, e que efetivamente merecia ser objeto 
de um estudo profundo e comprometido com a necessária conexão en-
tre a identificação das dificuldades da práxis processual previdenciá-
ria e os aportes que podem ser encontrados na ciência jurídica. 

Trata-se de talentosa produção intelectual com aderência à ciên-
cia jurídica, assinada por quem tem sede de pesquisa e sede de justiça. 
Trabalho de fôlego, consistente em termos teóricos e orientado por um 
fio condutor muito claro: a necessidade de as perícias médicas judi-
ciais, nas ações de benefício por incapacidade laboral, serem produzi-
das com seriedade e de acordo com metodologia apropriada, para que 
possa o resultado alcançado no processo ser considerado idôneo para 
solução adequada de uma controvérsia judicial. 

São efetivamente inúmeros os desafios para a adequada tutela 
jurisdicional em matéria de prestações previdenciárias por incapacida-
de laboral, a começar pelas controvérsias relativas aos conceitos de “in-
capacidade laboral” ou de “redução da capacidade laboral”, enquanto 
contingência específica a ensejar a concessão dos benefícios por inca-
pacidade para o trabalho. 

Se dúvidas há sobre o que caracteriza o fenômeno da incapaci-
dade laboral em matéria previdenciária, as mais diversas incompreen-
sões periciais ou jurisdicionais levarão desilusão e desesperança aos 
que esperam pela produção judicial do Direito em concreto. Como con-
sequência, surgem interrogações quanto à legitimidade social do Po-
der Judiciário e à sua capacidade de responder, adequadamente, às si-
tuações de lesão a direito que lhe são submetidas. 

Segue daí a atualidade e a importância do estudo proposto pelo 
nosso autor. 
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Em relação ao tema específico tratado pelo Professo Alan nesta 
obra, é comum identificarmos a falta de rigor técnico em laudos peri-
ciais, seja quanto ao conceito de incapacidade laboral, seja quanto à 
tarefa de determinação do termo inicial desse fenômeno. Não é raro, 
por exemplo, a fixação da data do início da incapacidade laboral na 
data da realização da perícia, o que corresponde, a um só tempo, a 
uma evidente ficção e a um equívoco na resposta dos quesitos, pois, ao 
não conseguir afirmar um dia específico como aquele em que teria 
iniciado a incapacidade laboral, o médico perito culmina por fixar o 
início da situação de incapacitante na data do exame pericial. Deveria, 
nesses casos, apenas registrar sua impossibilidade de responder com 
segurança razoável o quesito que lhe foi dirigido.

A análise da problemática específica da dissertação de Mestra-
do aqui materializada é feita, pelo autor, a partir de toda a sua expe-
riência profissional e, em particular, com apoio na investigação empí-
rica que realizou com recorte metodológico exemplar e especial zelo. 
Isso permitiu que as questões relativas à data de início da incapacida-
de laboral fossem analisadas em uma perspectiva sistemática que a 
contextualiza em uma série de outros problemas que podem elevar os 
riscos de erros médico-periciais e de erros judiciais, como as questões 
relativas à especialidade médica do perito e à realização de teleperícia.

Por outro lado, como já antecipado, o conteúdo do presente texto é 
enriquecido pela ampla pesquisa empírica levada a efeito pelo autor junto 
a médicos peritos e magistrados, o que atribui a este livro um caráter ab-
solutamente singular que se prestará, sem dúvida, como indispensável 
ponto de partida para todo aquele que, em sua esfera profissional ou aca-
dêmica, tenha diante de si a desafiadora questão proposta pelo autor.

São muitos, portanto, os méritos do mais novo livro do Profes-
sor Alan da Costa Macedo, o qual apresenta, como pano de fundo, um 
olhar crítico à prática processual previdenciária – ao modo de ser da 
justiça previdenciária –, tendo sempre presente, ademais, as melhores 
fontes bibliográficas e tendo em conta os mais diversos posicionamen-
tos jurisprudenciais. 

Renovo aqui meus agradecimentos ao autor pela elevada honra 
que me concedeu com a qualificada interlocução e pelo convite para a 
elaboração deste singelo texto a título de prefácio. 

Em arremate, auguro ao Professor Alan todo sucesso e parabenizo 
a Alteridade Editora pela qualidade do texto que traz a público. Aos leito-
res, excelente estudo e todo bom proveito com a obra que têm em mãos. 

José Antonio Savaris
Juiz Federal. Doutor em Direito
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notA do Autor 

Sinto-me muito honrado por a Editora Alteridade ter se interes-
sado pelo meu trabalho e pela edição do livro. Esta obra é, em sua es-
sência, o produto do meu curso de Mestrado em Direitos Humanos, 
realizado na Universidade Católica de Petrópolis entre os anos de 2019 
e 2021, e, com pequenos ajustes, torna-se, agora, um livro disponível 
aos interessados no tema pesquisado.

Durante o meu curso de Mestrado, diante das viagens que tinha 
que fazer de Juiz de Fora-MG a Petrópolis-RJ para as aulas presenciais 
(antes do isolamento social necessário em função da pandemia de CO-
VID-19), meus amigos de carona sempre traziam ao debate os riscos e 
as possibilidades de se levar para a “academia” as nossas inquietações 
da vida prática que precedeu o nosso ingresso na especialização stricto 
sensu.

Precisávamos trabalhar com problemas reais de pesquisa, mas 
nos desvincular de preconceitos e prejulgamentos sobre as coisas. Es-
távamos ali para nos desconstruir, para ouvir mais, para “filosofar”. A 
partir do curso de mestrado, pude, então, perceber que as minhas cons-
truções anteriores estavam, sim, viciadas. Eu não abria a possibilidade 
de desconstruir hipóteses preconcebidas, apesar de isso ser um pré-
-requisito de um trabalho que possa ser levado mais a sério por uma 
comunidade científica autorizada.

Como disse o estimado professor José Antonio Savaris, em diá-
logo pelo WhatsApp, ao se referir ao conteúdo da pesquisa constante 
na dissertação de mestrado que deu azo à presente obra: “isso aí vai ser 
um salto na sua vida... a conversa passa a ser outra”.

Pois bem, de forma resumida, o nosso trabalho analisou as implica-
ções da perícia médica judicial no âmbito do processo judicial previdenciá-
rio, em que se discute o direito a um benefício por incapacidade laboral. 
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Metodologicamente, cotejou-se a revisão bibliográfica com a 
análise de decisões judiciais e a pesquisa empírica produzida a partir 
das impressões de magistrados e médicos peritos. 

O trabalho apresentou algumas questões conceituais e interpre-
tativas da perícia médica judicial e apurou o problema da fixação da 
data do início da incapacidade pelo perito médico judicial, quando da 
realização da perícia em cotejo analítico com a deficiência na formação 
técnica de alguns médicos peritos judiciais.

As análises bibliográficas e jurisprudenciais permitiram apre-
sentar a dinâmica da prova médico-pericial e suas eventuais deficiên-
cias procedimentais, relacionando as ponderações doutrinárias de pe-
ritos, juízes e outros protagonistas do processo judicial com a 
interpretação sistemática das leis e com as decisões judiciais de primei-
ro grau da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs), de alguns Tribunais Regionais Fe-
derais e do Superior Tribunal de Justiça. 

Procurou-se, então, verificar se as hipóteses de deficiências da pe-
rícia médica judicial, estabelecidas a partir das premissas extraídas da 
pesquisa exploratória, das razões de decidir dos precedentes judiciais e 
do senso lógico-dedutivo decorrente da prática profissional do pesqui-
sador, poderiam ser confirmadas coerentemente ao final do trabalho. 

Para tanto, percebeu-se a necessidade de completar a pesquisa 
com uma perspectiva empírica, formulando questões para juízes e 
para médicos peritos que atuam em varas federais previdenciárias de 
todo o Brasil. A boa amostragem foi possível diante da valorosa contri-
buição da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) e do Insti-
tuto Brasileiro de Perícias Médicas (IBPM), que divulgaram o questio-
nário entre os seus associados de todo o território nacional.

A fixação da data de início da incapacidade (DII) passa pelo re-
conhecimento de que não é possível estabelecer um “juízo de certeza” 
decorrente do exame clínico direto e presencial e que, necessariamen-
te, há um juízo de probabilidade ou de estimativa sobre a incapacidade 
pretérita ou futura. 

A fixação da DII feita de forma equivocada ou lacunosa pelo pe-
rito deve ser suprida pelo magistrado quando existirem outros elemen-
tos de prova nos autos que apontem para uma data provável, e é dessa 
forma que a jurisprudência tem se uniformizado. 

A pesquisa teve, contudo, o objetivo de iniciar os debates sobre o 
tema, ainda controverso, e abrir oportunidade para críticas, discussões 
e novas pesquisas sobre o assunto.
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introdução

Meu interesse pela influência das provas periciais médicas nas 
decisões judiciais teve origem: na confluência entre minhas formações 
acadêmicas – em Ciências Biológicas (com experiência prática em pes-
quisas nas áreas de Saúde Humana, Microbiologia, Genética e Imuno-
logia) e no Direito (com especialização em Direito Processual e pesqui-
sa na área de “provas”); e em minha atuação como servidor público da 
Justiça Federal, principalmente em relação ao exercício da função de 
assessor de juízes e desembargadores. Foi a partir da pesquisa sobre 
leis, doutrina e jurisprudência, culminando na elaboração de minutas 
de decisões em importantes casos concretos em matéria previdenciá-
ria, especialmente em relação aos benefícios previdenciários por inca-
pacidade, que surgiu meu desejo de verificar as observações feitas, na 
prática.

Concomitantemente ao desenvolvimento de minhas atividades 
profissionais na Justiça Federal, entre os anos de 2016 e 2018, escrevi 
duas obras publicadas pela editora Juruá: uma sobre benefícios por in-
capacidade e perícias médicas (MACEDO, 2017); e a outra, em coauto-
ria com minha esposa, Fernanda Carvalho Campos e Macedo, advoga-
da especialista em Direito Previdenciário, sobre ônus da prova no 
processo judicial previdenciário (MACEDO e MACEDO, 2018)1. Na-
queles trabalhos, pude colocar as minhas impressões sobre o cotidiano 
forense e a importância dos meios de prova na formação da cognição 
do magistrado e na entrega da justiça.

1 Nosso objetivo ao elaborar esse estudo lógico-dedutivo foi discorrer sobre a produ-
ção da prova no âmbito do processo previdenciário, destacando a necessidade  
de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova naquela modali-
dade de processo para que se atingisse a isonomia processual tão necessária ao 
alcance  da verdade no processo judicial. O livro está disponível no seguinte link: 
https:// www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=26611.
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Apesar de já ter tido acesso às revisões bibliográficas que deram 
suporte às teorias e convicções doutrinárias expostas nas obras que 
escrevi, havia em mim a necessidade de me debruçar sobre uma pes-
quisa com um balizamento mais acadêmico e sob as molduras formais 
que se exigem em trabalhos de cursos de pós-graduação stricto sensu. 
Foi então que, no Curso de Mestrado em Direito da Universidade Cató-
lica de Petrópolis, conhecendo o professor da disciplina de Ciências 
Forenses, Dr. Rodrigo Grazinoli Garrido, surgiu a ideia de retomar as 
pesquisas sobre perícias médicas previdenciárias, já que o resultado 
daquele meio de prova e a decisão judicial correspondente se ligavam 
umbilicalmente com a linha de pesquisa do curso de mestrado, qual 
seja, Direitos Humanos. 

A partir da diretriz assumida, iniciei a metodologia com o le-
vantamento bibliográfico sobre a Seguridade Social, a Previdência So-
cial brasileira, a teoria geral da prova e seus corolários, a perícia médi-
ca enquanto meio de prova necessário ao alcance de benefícios 
previdenciários por incapacidade laboral e as particularidades do pro-
cesso judicial previdenciário, buscando, junto à análise dos preceden-
tes jurisprudenciais que materializam no âmbito judicial as teorias 
preconcebidas, criar hipóteses lógico-dedutivas extraídas das referên-
cias bibliográficas. Com tais hipóteses formuladas, parti para a parte 
empírica e descritiva da pesquisa.
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cAPítuLo 1

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Seguridade Social foi concebida como um instrumento do Es-
tado destinado a cuidar das necessidades sociais, individuais e coleti-
vas, por meio de ações preventivas ou reparadoras. A devida atenção 
com aquelas necessidades foi materializada no texto constitucional 
promulgado em 1988, mormente pela atuação direta do Estado nos 
campos da saúde pública, previdência e assistência social.

Nesse contexto, o art. 194 da Constituição Federal Brasileira de 
1988 preleciona que “a seguridade social compreende um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social” (BRASIL, 1988, art. 61).

A Previdência Social, no Brasil, é organizada como um subsiste-
ma de um macrossistema denominado Seguridade Social, no qual con-
vivem três outros regimes, quais sejam: o Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS); os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), rela-
tivos aos servidores públicos da União, Estados e Municípios; e o Regi-
me de Previdência Complementar (RGPC) (MACEDO, 2017, p. 17).

No caso do RGPS, alguns direitos dos segurados são equivocada-
mente chamados de “benefícios”, apesar de serem, na realidade, “direitos” 
relacionados a uma contraprestação por uma contribuição pecuniária, 
sendo o fato gerador da cobertura securitária pré-pactuada a ocorrência 
de um sinistro ou de um fato jurídico previsível. Apesar dessa incoerência 
terminológica, o trabalho seguirá usando a terminologia adotada pelo 
legislador (Lei 8.213/912), qual seja, “benefício previdenciário”.

2 A Lei 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras  
providências no contexto do Regime Geral de Previdência Social.
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Os benefícios previdenciários relacionados à incapacidade labo-
rativa são pleiteados a partir de um requerimento formal do cidadão 
previamente inscrito no INSS (filiado), ou por seu dependente, ou mes-
mo por seu representante legal, e tal pedido dá início a um processo 
administrativo previdenciário. Instaurado o processo, inicia-se a fase 
instrutória, seguida da julgadora, que vai dizer se o benefício é devido 
ou não. 

Logo depois de apresentar o requerimento administrativo, o se-
gurado passa por uma perícia administrativa, parte da fase instrutó-
ria, realizada por médicos servidores públicos da autarquia previden-
ciária. Sendo a perícia conclusiva pela incapacidade laboral e tendo o 
segurado preenchido os demais requisitos legais (qualidade de segura-
do, carência e doença incapacitante reconhecida em data posterior à 
filiação), a decisão é pelo deferimento do pedido, passando o segurado 
a perceber a renda proveniente da concessão do benefício devido, seja 
por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente.

Quando a perícia do INSS é, em sentido oposto, indeferida, con-
cluindo o perito da autarquia pela capacidade laboral, remanesce ao 
segurado o interesse de agir recursal na própria esfera administrativa, 
ou mesmo o interesse de agir judicial.

No que se refere às ações judiciais que têm por objeto os benefí-
cios concedidos pelo regime geral de previdência, principalmente os 
relacionados à incapacidade laboral, o processo judicial ganha contor-
nos bem distintos dos demais, tendo em vista que os benefícios previ-
denciários têm natureza “alimentar”, sendo o bem jurídico protegido 
relativo à subsistência, com contingência social prevista em lei (MACE-
DO, 2017, p. 18).

Diante do reconhecimento do benefício por incapacidade como 
bem jurídico de natureza alimentar, a sua concessão judicial, a partir 
da superação do resultado dado pela administração (decisão de indefe-
rimento do INSS), deve passar, necessariamente, pela realização de ou-
tro exame pericial. Dessa vez, porém, a análise é feita por um médico 
imparcial e de confiança do juízo, o qual, respondendo aos quesitos do 
magistrado e das partes, realiza o múnus público de grande importân-
cia que é a perícia médica judicial.

A perícia médica judicial é, nesse sentido, um meio de prova, de 
natureza investigatória, junto à administração judiciária, e se apresenta 
como matéria de imprescindível necessidade probante, seja no interesse 
imediato do desvendar de litígios, seja na sua função precípua de forne-
cer elementos ao juízo para o alcance da verdade dos fatos (MACEDO , 
2017, p. 19).
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Um detalhe mais esclarecido ou uma particularidade mais bem 
avaliada têm a tendência de conduzir o intérprete à realidade que ali se 
apresenta. Nesse contexto, a prova pericial adquire sempre uma di-
mensão da mais notória importância para um resultado mais justo 
para a sociedade como um todo.

Várias polêmicas em torno da atividade médico-pericial no âm-
bito judicial têm marcado os debates entre os juristas e os médicos, já 
que a ciência “Perícia Médica” é classificada como um híbrido ou uma 
“ponte” entre Direito e Medicina (ALMEIDA, 2017). 

Não obstante os pontos relacionados à perícia médica judicial 
em processos previdenciários serem multifatoriais e terem conexão di-
reta com a dogmática jurídica, relacionada aos conceitos normativos 
dos benefícios previdenciários em espécie, o objetivo principal do pre-
sente trabalho é tentar compreender as características do ato médico-
-pericial judicial, notadamente quanto ao processo de decisão sobre a 
existência de incapacidade pretérita à luz dos conceitos normativo-ju-
rídicos determinados e das provas documentais (sob o norte jurídico 
do que significa “prova” em termos processuais) cotejadas com o exa-
me clínico presencial do periciando. 

É preciso analisar as premissas normativas sobre a matéria de 
natureza jurídico-probatória da perícia judicial em confronto com o 
que ocorre na prática profissional do médico convocado a auxiliar o 
juízo no alcance de uma verdade possível sobre os fatos. Para isso, a 
análise de decisões judiciais sobre os pontos levantados pode ser bas-
tante esclarecedora. 

Apesar da relevância social do trabalho desempenhado por 
aqueles profissionais, lida-se, aqui, com a hipótese, extraída de obser-
vações da prática deste pesquisador, de que há alguma lacuna na for-
mação profissional (partindo-se da premissa de que a especialização 
em perícias médicas ou medicina do trabalho requer conhecimentos 
jurídicos e médicos) de alguns médicos (não todos, já que existem pro-
fissionais, realmente, especializados na ciência perícia médica) que se 
apresentam ao exercício do múnus público de perito judicial. 

É preciso, portanto, esclarecer se realmente aquela hipótese 
pode ser confirmada a partir da análise de experiências práticas ex-
postas pela doutrina, pela legislação processual pertinente, pela análi-
se de decisões que tenham como objeto a questão da técnica do perito 
médico na realização da perícia judicial e por resultados de entrevistas 
realizadas com juízes e peritos. É preciso indagar se há, de fato, algu-
ma falha na formação dos profissionais que atuam com perícia médica 
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judicial no âmbito dos processos judiciais previdenciários e se tal falha 
pode influenciar em resultados eventualmente equivocados.

Apesar do método hipotético-dedutivo que deu início à pesqui-
sa, foi a partir da ampla revisão bibliográfica de obras escritas por mé-
dicos, juízes e servidores que atuam diretamente com a matéria na prá-
tica, em confluência com decisões judiciais dos diversos tribunais, que 
se pretendeu chegar aos resultados que confirmassem ou derrubassem 
as hipóteses preconcebidas.

Entretanto, pretendeu-se conhecer, de forma mais pontual, a 
partir da hipótese de que há uma lacuna na formação específica do 
médico para a realização da atividade pericial, eventuais falhas proce-
dimentais que levassem a resultados inconclusivos ou deficientes para 
a formação da cognição exauriente do magistrado, principalmente em 
relação ao objeto principal do presente trabalho, que é o eventual equí-
voco na inadvertida fixação da data de início da incapacidade na data 
da perícia médica judicial. Tais análises podem contribuir para instru-
mentalizar maiores investimentos institucionais na atividade médico-
-pericial, que é de suma importância ao alcance da “verdade possível” 
no processo judicial. 

O trabalho dos peritos médicos judiciais bem prestado, enquan-
to expressão de uma política de Estado (Estado-Juiz) que busca forne-
cer a jurisdição da melhor forma, necessita de subsídios e espaços críti-
cos para que se formulem ações voltadas para a melhoria do 
atendimento ao segurado da previdência social, na última fronteira, 
que é o processo judicial previdenciário.

Os resultados obtidos poderão, eventualmente, fornecer subsí-
dios que orientem a política institucional de melhor formação dos mé-
dicos peritos, bem como a necessária valorização daqueles profissio-
nais, que exercem importante múnus público.
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