
28

Revista CEJ, Brasília, Ano XVI, n. 56, p. 28-43, jan./abr. 2012

ASPECTOS PROCESSUAIS DOS 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR 
INCAPACIDADE

Bruno Takahashi

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Fernando Rabello

LEGAL ASPECTS CONCERNING DISABILITY SECURITY BENEFITS

ABSTRACT

The author considers to which extent social security related 
lawsuits are affected by the corresponding substantive law, so 
as to provide an effective jurisdictional protection. 
He draws an overview on three procedural institutes which are 
very relevant to lawsuits regarding disability security benefits, 
namely, the interest to sue, the expert evidence system and 
the res judicata. 
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RESUMO

Analisa como o processo relativo a benefícios previdenciários 
sofre alterações em decorrência do direito material correspon-
dente, de maneira a propiciar uma tutela jurisdicional efetiva.
Procura traçar um panorama em relação a três institutos pro-
cessuais muito relevantes no caso de ações de benefícios previ-
denciários por incapacidade, quais sejam, o interesse de agir, o 
regime probatório e a coisa julgada. 
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1 INTRODUÇÃO 

Superada a fase em que o direito processual objetivava se isolar 
do direito material como algo autônomo e abstrato, nos dias atuais 
se ressalta a importância do processo como instrumento para a 
concretização do direito material a ser tutelado e não como um fim 
em si mesmo. A instrumentalidade do processo deixa de significar 
uma pretensa neutralidade em relação ao direito material, passan-
do a ser vista como um elemento facilitador da tutela jurisdicional 
de acordo com as particularidades do direito material discutido. 

É dentro dessa linha de raciocínio que se desenvolvem con-
ceitos como da instrumentalidade do processo ou do devido 
processo legal substantivo. Da mesma forma, as especificidades 
de determinado campo do saber jurídico são ressaltadas em 
doutrinas que visam analisar o processo civil tributário, admi-
nistrativo ou previdenciário, em todos os casos enfatizando as 
modulações que o processo civil geral sofre ao tomar contato 
com determinadas matérias.

Assim sendo, o que se pretende analisar no presente estu-
do são aspectos processuais específicos da concessão judicial 
dos benefícios previdenciários por incapacidade, previstos no 
sistema brasileiro, o que abrange o auxílio-doença, o auxílio-
acidente e a aposentadoria por invalidez. Sob tal ótica, a análise 
se enquadra no campo do direito processual previdenciário. No 
entanto, apesar de alguns apontamentos serem aplicáveis ao 
processo previdenciário em geral, o foco de atenção será espe-
cificamente os benefícios por incapacidade, sem perquirir sobre 
as particularidades de outras benesses. Nesse contexto ainda, 
embora muitas das considerações possam ser validamente 
aplicadas também ao processo de concessão do benefício as-
sistencial de prestação continuada ao deficiente previsto no art. 
203, V, da Constituição Federal, não haverá tratamento especí-
fico dele, dadas as suas particularidades, especialmente no que 
concerne à prova do requisito da miserabilidade. 

Cabe destacar também que a pesquisa tem como objeto 
somente as ações de concessão e restabelecimento de bene-
fícios previdenciários por incapacidade, bem como a ação de 
revisão do ato de concessão em decorrência de interpretação 
diversa acerca do grau da incapacidade (como no caso de pe-
dido de conversão de auxílio-doença em aposentaria por invali-
dez ou do acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez com 
base no art. 45 da Lei n. 8.213/91). Não serão objeto de estudo 
as características processuais próprias das ações de revisão da 
renda mensal inicial de tais benefícios, como as demandas em 
que se pretende o recálculo com base no art. 29, inc. II e § 5º, 
da Lei n. 8.213/91.  

Feitas tais ressalvas, tem-se que as peculiaridades do pro-
cesso judicial relativo à concessão, restabelecimento ou con-
versão de benefício previdenciário por incapacidade trafegam, 
sobretudo, em torno de três institutos processuais que se apre-
sentam intimamente relacionados no curso da ação: o interesse 
de agir, o regime probatório e a coisa julgada. 

2 INTERESSE DE AGIR, PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO 

E DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

O interesse de agir, juntamente com a legitimidade de par-
tes e a possibilidade jurídica do pedido, é elencado como uma 
das condições da ação pelo Código de Processo Civil no inc. VI 
do art. 267. Basicamente, o interesse de agir sustenta-se sobre 
o binômio necessidade-adequação. Dessa forma, para existir 
essa condição da ação, a pretensão do autor somente pode ser 
satisfeita por meio do ingresso em juízo (necessidade) e a pro-
vidência judicial requerida deve ser capaz de corrigir a situação 
conflituosa (adequação). 

Um exemplo de inadequação da via eleita em matéria pre-
videnciária é o uso de mandado de segurança para reconheci-
mento de tempo de serviço quando se exige dilação probatória 
como oitiva de testemunhas em juízo. Todavia, é em torno do 
aspecto necessidade que surge uma das mais polêmicas ques-
tões no âmbito do direito processual previdenciário, qual seja, a 
da imprescindibilidade do prévio indeferimento administrativo. 

2.1 DA NECESSIDADE DO PRÉVIO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO

Em linhas gerais, os defensores da desnecessidade do pré-
vio indeferimento administrativo no âmbito previdenciário sus-
tentam que haveria uma afronta ao princípio da universalidade 
da jurisdição consagrado no inc. XXXV do art. 5º da Constitui-
ção Federal, na medida em que estaria sendo criada uma via 
administrativa de curso forçado em hipótese diversa da única 
prevista constitucionalmente (art. 217 da CF). Da mesma forma, 
subsiste, ainda que, muitas vezes de maneira velada, o argu-
mento da realidade fática de determinadas regiões do país, da 
demora de atendimento pelo INSS ou mesmo da negativa do 
próprio protocolo do requerimento. 

[...] é em torno do aspecto necessidade que 
surge uma das mais polêmicas questões no 
âmbito do direito processual previdenciário, 
qual seja, a da imprescindibilidade do prévio 
indeferimento administrativo.

Entende-se, todavia, que nenhum desses argumentos é 
suficiente para afastar a exigência do prévio indeferimento ad-
ministrativo.  

De início, é cediço que, se não há controvérsia, inexiste 
qualquer razão para o ingresso em juízo. De fato, a existência 
de lide é inerente à própria tutela jurisdicional, havendo críticas 
até mesmo à nomenclatura “jurisdição voluntária”, comumente 
utilizada para os casos em que, embora não haja conflito de 
interesses, há previsão legal de atuação jurisdicional. De ordi-
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nário, sem resistência sequer iminente, não há necessidade 
de se ingressar em juízo, pelo simples fato de que não existe 
qualquer situação que demande correção judicial. No âmbito 
previdenciário, não é possível caracterizar a lide se o INSS se-
quer teve a possibilidade de aceitar ou recusar previamente o 
pedido formulado. 

Outrossim, é de se salientar que a exigência de prévio in-
deferimento administrativo não se confunde com a hipótese do 
art. 217 da Constituição Federal, no qual se exige o esgotamento 
das instâncias da justiça desportiva (esfera administrativa) para 
só então ser possível o ingresso em juízo. Isso porque, no caso 
das demandas previdenciárias, não se impõe um esgotamen-
to de instâncias administrativas, mas apenas que seja formada 
uma controvérsia decorrente de uma resistência da Adminis-
tração em conceder o benefício pleiteado1. Em outras palavras, 
exige-se um indeferimento e não o esgotamento. 

prova material para reconhecimento de tempo de serviço nos 
casos de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 
8.213/91).

Acrescente-se ainda que, embora se exija o prévio inde-
ferimento administrativo, a análise do pedido pelo INSS deve 
ocorrer em tempo razoável. Não fosse assim, a ineficiência da 
estrutura da Autarquia e a demora na análise dos processos ad-
ministrativos favoreceriam o próprio órgão previdenciário. Essa 
hipótese é ainda mais preocupante nos casos de requerimen-
to de benefícios por incapacidade, nos quais o segurado, de 
ordinário, não tem condições de prover o seu sustento e da 
sua família, em decorrência da própria moléstia que o acome-
te. Condicionar o ingresso em juízo a um prévio indeferimento 
administrativo sem fixar um prazo razoável para a apreciação 
do pedido pelo INSS seria negar o próprio direito à tutela juris-
dicional tempestiva. 

No entanto, é descabido que o conceito amplo do que ve-
nha a ser um “prazo razoável” seja deixado ao arbítrio de cada 
Agência da Previdência Social ou mesmo de cada agente admi-
nistrativo do INSS. Isso permitiria que alegações vagas como 
“ausência de servidores” ou “elevado número de demandas” 
tivessem o mesmo efeito prático que se busca coibir. 

Analisando a legislação previdenciária, nota-se que o § 5º 
do art. 41-A da Lei n. 8.213/91 estabelece que o primeiro pa-
gamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias 
após a data da apresentação, pelo segurado, da documen-
tação necessária a sua concessão. Ora, como o pagamento 
é ato necessariamente posterior ao deferimento do benefício, 
conclui-se que, em 45 dias, o pedido administrativo deve ser 
analisado e, em caso de concessão, o primeiro pagamento deve 
estar à disposição do seu beneficiário. Ademais, entende-se que 
esse prazo, por ser específico, sobrepõe-se ao de 30 dias para 
decisão após o término da fase instrutória, conforme previsto 
no art. 49 da Lei n. 9.784/99 − Lei do Processo Administrativo 
Federal4. 

Dessa forma, não apreciado o pedido formulado admi-
nistrativamente no prazo de 45 dias, surge o que poderia ser 
considerado um indeferimento tácito, a possibilitar o acesso 
à via judicial.

Por fim, é de se salientar que essa situação não se confun-
de com a prática ilegal de alguns servidores do INSS de sim-
plesmente se recusarem a protocolar o pedido, sob a alegação 
verbal de que o requerimento seria, de todo modo, indeferido 
ou de que faltaria algum documento. Essa conduta reprovável, 
para além de afrontar o direito de petição constitucionalmente 
consagrado (art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, da CF), ofende a lite-
ralidade do art. 105 da Lei n. 8.213/91, segundo o qual a apre-
sentação de documentação incompleta não constitui motivo 
para recusa do requerimento de benefício. 

Tal recusa do próprio protocolo não se confunde com o 
indeferimento do pedido de concessão5. Assim, a tutela juris-
dicional adequada não é a que permite a análise do direito ao 
benefício, mas sim a que é apta para a correção da recusa do 
recebimento da petição administrativamente. Daí por que se ad-
mite a utilização de mandado de segurança, ação constitucional 
que, de ordinário, não é aplicável quando se trata da própria 
concessão judicial de benefício previdenciário, que, no mais das 
vezes, exigem a dilação probatória. 

Condicionar o ingresso em juízo a um prévio 
indeferimento administrativo sem fixar um 

prazo razoável para a apreciação do pedido 
pelo INSS seria negar o próprio direito à tutela 

jurisdicional tempestiva.

Se essa resistência não fosse exigida, seria de se questionar 
a própria razão de se existirem as instâncias administrativas, já 
que tudo poderia de antemão ser pleiteado judicialmente. O 
Judiciário teria que reconhecer como suas atribuições as de re-
novar passaportes, fornecer carteiras de identidade, proceder à 
matrícula escolar na rede pública etc. Enfim, deixaria de ser um 
órgão de controle da atividade administrativa para realizar por si 
mesmo tal atividade, assumindo o papel dos agentes adminis-
trativos em prejuízo do próprio serviço jurisdicional2.

De outro lado, a realidade fática de determinadas regiões 
do país pode e deve ser considerada pelo juízo, em decorrência 
mesmo da finalidade social inerente à jurisdição (art. 5º da Lei 
de Introdução ao Código Civil). É, porém, exceção a possibilitar 
a mitigação do prévio requerimento administrativo, a partir do 
conceito de impossibilidade fática de acesso ao INSS. Nunca 
regra geral a incidir mesmo em situações em que não resta de-
monstrada tal impossibilidade.

Logo, a exigência não merece prevalecer apenas quando, 
diante das peculiaridades do caso concreto, a imposição de pré-
vio ingresso administrativo represente uma negativa fática ao 
direito de se pleitear o benefício judicialmente. É o que ocorre, 
por exemplo, no caso dos juizados itinerantes, no qual juízes e 
servidores se deslocam temporariamente para regiões de difícil 
acesso. Em tal circunstância não seria razoável impor ao segu-
rado o ônus desproporcional de procurar uma Agência da Pre-
vidência Social muitas vezes há vários quilômetros de distância 
e, com isso, impedir a tutela efetiva de seu direito3 . Da mesma 
maneira, outra hipótese é a inviabilidade fática de se pleitear o 
benefício devido à greve dos servidores do INSS, pois também 
nesse caso o indivíduo não pode ser desproporcionalmente 
onerado em decorrência de um fato extraordinário a que não 
dera causa. Aliás, cabe ressaltar que tal ponderação é feita pela 
própria legislação previdenciária, quando dispensa o início de 
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Outra alternativa que se tem mostra-
do eficaz na prática e que evita a neces-
sidade de instauração de uma demanda 
judicial é o encaminhamento de ofício, 
assinado pelo juiz competente para apre-
ciar a ação de correção do ato adminis-
trativo, à Agência da Previdência Social 
que recusou o protocolo, destacando o 
nome do requerente e os fundamentos 
legais e constitucionais que exigem o 
recebimento do protocolo. Como regra, 
ao serem alertados de sua conduta ilegal, 
os servidores administrativos procedem 
ao protocolo do pedido, dando ensejo à 
análise prévia pelo INSS6. 

Em síntese, com tais ponderações, 
afastam-se os argumentos comumen-
te citados em desfavor da exigência do 
prévio indeferimento administrativo7. A 
seguir, e agora voltando-nos mais especi-
ficamente aos benefícios previdenciários 
por incapacidade, trataremos da impor-
tância do prévio requerimento para a 
definição dos pontos controvertidos da 
demanda. 

2.2 DA FIXAÇÃO DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS

Um aspecto pouco menos relembra-
do, mas que se mostra de suma impor-
tância para a própria eficiência da tutela 
jurisdicional, é o prévio indeferimento 
administrativo como elemento delimita-
dor da controvérsia8. De fato, partindo-se 
do pressuposto de que o Judiciário deve 
exercer primordialmente a função de re-
visor dos atos administrativos, chega-se a 
duas conclusões paralelas: a) os requisi-
tos já reconhecidos administrativamente 
não podem ser objeto de impugnação 
judicial e b) a princípio, somente aquilo 
que já foi apreciado pelo INSS pode ser 
considerado judicialmente. 

No tocante aos benefícios previden-
ciários por incapacidade, isso significa 
que, caso haja reconhecimento da in-
capacidade por médico perito do INSS, 
mas o benefício tenha sido indeferido 
por perda da qualidade de segurado ou 
falta do período de carência, a discussão 
deve ser limitada judicialmente aos re-
quisitos não reconhecidos. Isso porque 
inexiste controvérsia em relação à inca-
pacidade. 

Portanto, em determinadas situa-
ções, a prova pericial terá como único 
objetivo aferir a data de início da incapa-
cidade, para fins de constatar se em tal 

data o autor da demanda possuía a ca-
rência e a qualidade de segurado neces-
sárias. Eventual conclusão no sentido de 
que o autor não se mostra mais incapaz 
pode, assim, ter relevância apenas para 
fins de limitação da duração do benefí-
cio, mas não da concessão do mesmo, 
ainda que apenas para que haja paga-
mento de atrasados9. 

Outrossim, em casos ainda mais es-
pecíficos, torna-se prescindível mesmo 
a prova pericial, conforme autorizado 
pelos arts. 420, II, e 427, ambos do Có-
digo de Processo Civil. Imagine-se, por 
exemplo, a hipótese em que foi reco-
nhecida a incapacidade somente a partir 
da data da entrada do requerimento e o 
benefício foi indeferido por falta de ca-
rência. Caso se verifique em juízo que a 
moléstia incapacitante reconhecida pelo 
próprio médico perito do INSS é uma 
das que dispensam um número mínimo 
de contribuições, nos termos do art. 151 
da Lei n. 8.213/91, a concessão judicial in-
depende de produção da prova pericial. 
O mesmo ocorre quando o benefício é 
indeferido por perda da qualidade de se-
gurado, pelo fato de administrativamen-
te não ter sido reconhecido o termo de 
dispensa como prova de desempregado 
a possibilitar a extensão do período de 
graça na forma do art. 15, § 2º, da Lei n. 
8.213/91. 

seie exclusivamente em um documento 
que não foi apresentado anteriormente 
perante o INSS, como são os típicos 
casos de exames médicos produzidos 
após o indeferimento administrativo. Da 
mesma forma, inexiste interesse de agir 
se a queixa alegada judicialmente é por 
demais discrepante daquela sustentada 
na esfera administrativa10. Além disso, e 
como será mais bem analisado quando 
se tratar da coisa julgada, os benefícios 
previdenciários por incapacidade têm 
natureza notoriamente transitória. Assim, 
cada indeferimento administrativo, de or-
dinário, somente será apto a possibilitar 
o ingresso em juízo para se questionar tal 
indeferimento, e não para tratar de mo-
léstia superveniente ou de situação fática 
superveniente. 

Muitas vezes, a discrepância entre os 
documentos apresentados administrati-
vamente ou a moléstia alegada somente 
é percebida após a realização da perícia 
judicial, ou seja, quando já foram produ-
zidas todas as provas necessárias para o 
julgamento. Nesse contexto, o que deve 
haver é uma ponderação de princípios 
que procure conciliar a falta de interesse 
de agir com a economia processual. 

Uma solução aventada é a suspensão 
do processo por prazo razoável para que 
o autor formule pedido administrativa-
mente, ocasião em que a própria perícia 

[...] cada indeferimento administrativo, de ordinário, somente 
será apto a possibilitar o ingresso em juízo para se questionar 
tal indeferimento, e não para tratar de moléstia superveniente 
ou de situação fática superveniente.

Já no tocante à afirmação de que 
somente aquilo que já foi apreciado 
pelo INSS pode ser considerado judicial-
mente, reitere-se que o requerimento 
administrativo está intimamente ligado 
à possibilidade de o INSS se manifestar 
acerca de um pedido formulado pelo 
segurado que se considera incapaz. Em 
outros termos, não havendo possibilida-
de de análise da pretensão pela Admi-
nistração Pública, não há configuração 
da lide, pelo simples fato de que o ente 
previdenciário sequer se opôs ao bem 
jurídico pretendido.

Tratando-se especificamente dos 
benefícios previdenciários por incapaci-
dade, isso significa que não há interesse 
de agir caso a pretensão do autor se ba-

judicial servirá como elemento de prova 
de incapacidade. No entanto, na medida 
em que a prova pericial já foi realizada, 
tal providência tem se revelado inútil. 
Isso porque, caso a perícia administrativa 
confirme a incapacidade, apenas estará 
ratificando a perícia judicial. Caso negue 
a incapacidade, será inevitavelmente 
substituída pela conclusão do perito de 
confiança do juízo em perícia já reali-
zada, a menos que o INSS comprove a 
necessidade de nova perícia judicial ante 
a alteração da situação dos fatos. 

Dessa forma, melhor analisando a 
questão e alterando anterior posiciona-
mento, entende-se que o mais adequado 
é dispensar o requisito do prévio reque-
rimento administrativo de acordo com as 
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especificidades do caso concreto, sobretudo no caso em que a 
urgência do benefício se traduza em uma impossibilidade fática 
de se aguardar por uma resposta administrativa, em raciocínio 
análogo àquele que permite a dispensa do próprio requeri-
mento nas situações dos juizados itinerantes ou da greve de 
servidores. Com isso, não se nega o caráter do prévio requeri-
mento administrativo como condição da ação, mas se mitiga a 
sua exigência para aceitar o mero indeferimento sem questionar 
acerca dos elementos apresentados administrativamente, quan-
do já produzida a prova judicialmente. Em outras palavras, em 
tais hipóteses, a ausência de interesse de agir deve ceder espaço 
à economia processual e a própria eficiência da administração. 

é quase improvável relevar tal requisito quando tenha havido 
ausência injustificada na perícia agendada perante o INSS. Isso 
porque a ausência injustificada já denota a falta do dever de 
cooperação do autor e, assim, de sua boa-fé. 

Por fim, cabe a ressalva de que, embora o indeferimento 
administrativo delimite a controvérsia posta em juízo, a delimi-
tação baseia-se na moléstia incapacitante e não no benefício 
pretendido. Em outros termos, é aferida a partir dos fatos e não 
de suas consequências jurídicas. 

Perfilha-se o entendimento de que o Enunciado 5 do Con-
selho de Recursos da Previdência Social13  deve ser interpretado 
com cautela, de modo a evitar generalizações no sentido de 
que, diante de um pedido, o agente administrativo deve anali-
sar todos os benefícios possíveis a que o segurado porventura 
faça jus, ignorando as peculiaridades da análise de cada benes-
se (por exemplo, exigência de exame médico pericial no caso 
de benefícios por incapacidade e de contagem de tempo de 
serviço nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição). 
No entanto, é inegável que, pleiteado o benefício de auxílio-
doença, o agente administrativo deve analisar a possibilidade 
da concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou 
de auxílio-acidente, pois todos se baseiam no mesmo requisito 
fundamental ou na mesma situação fática de base, qual seja, a 
incapacidade. Por isso, o indeferimento de pedido de auxílio-
doença em decorrência de parecer médico contrário já é sufi-
ciente para o ingresso em juízo. Nesse sentido cabe destacar a 
lição de José Antonio Savaris (2009, p. 66): Em relação à con-
dicionante de prévio indeferimento administrativo, entende-se 
que o indeferimento administrativo de uma dessas prestações 
em razão de ‘perícia médica contrária’ pode abrir espaço para 
ajuizamento de qualquer das ações que busque benefício da 
seguridade social por incapacidade. O raciocínio empregado 
aqui é o de que se o INSS indeferiu o auxílio-doença porque 
não reconheceu a incapacidade para o trabalho, com maior 
razão indeferiria o pedido de aposentadoria por invalidez ou 
de benefício de prestação continuada da assistência social. Se 
indeferiu o requerimento administrativo de aposentadoria por 
invalidez por ausência de incapacidade laboral, também inde-
feriria o benefício assistencial.

Tal raciocínio decorre da constatação de que os benefícios 
por incapacidade previstos na Lei n. 8.213/91 são fungíveis en-
tre si, diferenciando-se, sobretudo, em razão do grau da inca-
pacidade observado em cada caso concreto. Assim sendo, no 
caso de incapacidade total e temporária ou parcial e temporária 
(Enunciado n. 25 da Súmula da AGU), é possível o deferimento 
de auxílio-doença. Consolidada a lesão, se a incapacidade for to-
tal, cabível a aposentadoria por invalidez. De outro lado, sendo 
a incapacidade parcial e permanente, a hipótese é de auxílio-
acidente. Dessa forma, os diversos graus de incapacidade são 
contemplados pela legislação, dando cumprimento efetivo ao 
disposto no art. 201, I, da Constituição Federal. 

É esse motivo, aliás, que também permite que, em juízo, 
seja concedida aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente 
ainda que o pedido inicial tenha requerido apenas auxílio-doen-
ça, sem que isso represente julgamento extra petita14. 

De todo modo, a partir do momento em que é delimitada a 
controvérsia a partir da ideia central de que o Judiciário exerce o 
poder de revisão dos atos administrativos, fica delimitado o ob-

[...] cabe a ressalva de que, embora o 
indeferimento administrativo delimite a 

controvérsia posta em juízo, a delimitação 
baseia-se na moléstia incapacitante e não no 

benefício pretendido. Em outros termos, é 
aferida a partir dos fatos e não de suas 

consequências jurídicas.

Nada impede, de outro lado, que a discussão seja superada 
a partir da formulação de uma proposta de acordo pelo Procu-
rador Federal do INSS. Assim, poderá o Procurador relevar a 
ausência de prévia apresentação de determinado documento 
ou de incapacidade superveniente, quando da elaboração da 
proposta, oferecendo um acordo, por exemplo, de implantação 
do benefício sem pagamento de atrasados. Isso é favorável para 
a própria autarquia, que não precisa realizar uma perícia ad-
ministrativa que está de antemão fadada a ser substituída pela 
perícia judicial já realizada. A propósito, cabe destacar que é 
possível a homologação de acordo por sentença mesmo em 
relação à matéria não posta em juízo, tendo tal ato eficácia de 
título executivo judicial, como bem expressa o inc. III do art. 
475-N do Código de Processo Civil11.

Cabe ressaltar, todavia, que tal posicionamento somente 
deve prevalecer quando se observe que não houve má-fé ou 
deslealdade do autor em não apresentar anteriormente deter-
minado exame administrativamente ou não informar determi-
nada moléstia, dentro do dever geral imposto às partes no art. 
14, II, do Código de Processo Civil. Pesa, portanto, as peculiari-
dades do processo previdenciário, em que a dificuldade infor-
macional do autor quanto ao seu direito e as formas de prová-lo 
é a regra. No entanto, se for constatada que houve omissão 
fraudulenta de documento perante o INSS ou que somente 
houve a preocupação da produção de exames e atestados após 
a perícia administrativa e, nada impede que haja aplicação da 
penalidade decorrente da prática de ato atentatório ao exercício 
da jurisdição, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 14 
do CPC, bem como a aplicação da pena de litigância de má-fé. 
Esta última, aliás, pode inclusive ser aplicada pessoalmente ao 
advogado no caso em que este tenha agido com deslealdade 
e praticado atos temerários, na forma do art. 17, V, do mesmo 
diploma processual12.  

A propósito, como a mitigação do requisito do indeferi-
mento administrativo depende da boa-fé e lealdade do autor, 
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jeto da prova. Daí a relevância da análise 
de alguns aspectos específicos do regime 
probatório em ações relativas a benefí-
cios previdenciários por incapacidade. 

3 REGIME PROBATÓRIO: A PERÍCIA 

MÉDICA

A partir da fixação dos pontos contro-
vertidos, delimita-se o objeto da prova. 
Tal delimitação, juntamente com a pró-
pria prova produzida, é relevante tanto 
para a solução da controvérsia como 
para o estabelecimento dos limites da 
coisa julgada. 

Nos benefícios previdenciários por 
incapacidade, é notória a importância da 
prova pericial produzida por médico de 
confiança do juízo. Mesmo nos casos em 
que a discussão não seja a incapacidade 
em si, a prova pericial pode ser necessá-
ria para aferição da data de início da limi-
tação funcional e, com isso, da qualidade 
de segurado15.

É certo que os exames, atestados e 
laudos de médicos particulares também 
são meios de prova rotineiros nas ações 
sobre a matéria. Por fim, não se pode 
descartar que certas hipóteses exigem a 
produção de prova testemunhal, como 
no caso em que se pretende a compro-
vação de trabalho rural no período ne-
cessário para a carência do benefício por 
incapacidade, nos termos do art. 39, I, da 
Lei n. 8.213/91.

De todo modo, a produção de prova 
documental ou testemunhal no caso de 
benefícios por incapacidade não trazem 
maiores peculiaridades em relação aos 
demais benefícios previdenciários. As-
sim, vamos nos centrar na prova pericial.

3.1 O PERITO NOMEADO PELO JUÍZO 

Segundo Fredie Didier Jr., Paula Sar-
no Braga e Rafael Oliveira (2007, p.180), 
são dois os requisitos para escolha do 
perito: a) deve ser uma pessoa de con-
fiança do juiz, dotado de idoneidade mo-
ral e b) deve ser um profissional técnico. 

É evidente que o juiz deve confiar no 
perito que nomeou, sobretudo no caso 
das perícias em benefícios previdenciá-
rios por incapacidade, em que a opinião 
técnica do profissional, como regra, de-
termina o resultado da demanda. Não 
por acaso, a legislação processual civil 
zela para que somente subsista a no-
meação enquanto perdurar a confiança. 
Assim é que o juiz pode nomear outro 

perito quando reconhecer a ocorrência 
de causa de impedimento ou suspeição 
do anteriormente escolhido (art. 423 
do CPC) ou substituí-lo se perceber em 
momento posterior à nomeação que ele 
carece de conhecimento técnico ou cien-
tífico (art. 424, I, do CPC). 

por José Antonio Savaris (2009, p. 220): 
Não se exigirá do perito, qualquer que 
seja sua especialidade, que realize diag-
nóstico para prescrição do tratamento, 
faça prognóstico da evolução clínica, 
oriente ou acompanhe o periciando (o 
que seria ideal numa perspectiva de 

Dentre aqueles que, de qualquer forma, participam do 
processo judicial relativo a benefícios previdenciários por 
incapacidade, sobreleva a figura do médico que acompanha 
a parte autora para tratamento de sua moléstia.

Um perito de confiança é, antes de 
tudo, imparcial. Dessa forma, vislum-
brando qualquer sinal de que ele, ainda 
que sem intenção clara, esteja atuando 
em favor de uma das partes, cabe a sua 
substituição. Exemplo comum é o de pe-
ritos médicos que atuam em cidades do 
interior. O conhecimento geral da popu-
lação e o contato particular com muitos 
dos periciandos leva, muitas vezes, a um 
indevido favorecimento, ainda que ve-
lado ou mesmo inconsciente. Por isso, 
uma alternativa em tais localidades é a 
nomeação de médicos vindos de gran-
des centros ou de municípios abrangidos 
por subseção ou comarca diversa. Dessa 
forma, garante-se a isenção do perito e, 
por vezes, supre-se a própria deficiência 
de determinados profissionais para no-
meação na localidade. 

De outro lado, em relação à exigên-
cia de que seja um profissional técnico, 
deve-se esclarecer que a função do mé-
dico perito nomeado pelo juízo não se 
confunde com a de um médico assisten-
te responsável pelo tratamento da parte. 
A função do perito é apenas a de aferir 
a existência ou não da incapacidade e 
não a de ministrar um tratamento. Assim, 
ainda que seja relevante questionar qual 
o tempo médio de recuperação do peri-
ciando para aferir se o benefício deve ser 
concedido com ou sem prazo determi-
nado, ou mesmo se o tratamento pode 
ou não ser realizado concomitantemen-
te ao trabalho, não é função do perito 
judicial receitar medicamentos, indicar 
profissionais auxiliares (como fisiotera-
peutas, massagistas etc.) ou requerer 
exames adicionais com o único objeti-
vo de aprofundar-se na investigação da 
moléstia sem que haja uma interferência 
direta nos aspectos relevantes para a so-
lução da controvérsia. Como salientado 

atendimento não fracionada à pessoa), 
mas é atribuição do perito determinar, 
com a necessária fundamentação, a ap-
tidão laboral para fins do beneficio por 
incapacidade. 

Nesse contexto, a técnica exigida se 
refere, sobretudo, à qualificação para 
atuar como perito. Desse modo, não 
se exige que um médico tenha ou não 
determinada especialidade relacionada 
com a moléstia alegada como incapaci-
tante. O que se exige é que o profissional 
tenha formação de clínico geral e experi-
ência ou especialidade em perícias mé-
dicas. Isso porque nem sempre o espe-
cialista em determinada área como, por 
exemplo, a ortopedia, está apto a atuar 
como perito, ainda que tenha larga expe-
riência no tratamento de pacientes ou na 
realização de cirurgias, dada a distinção 
ressaltada entre o médico que trata pa-
cientes e o médico perito16. 

Da mesma maneira, eventuais valo-
rações ou opiniões do perito devem limi-
tar-se a considerações de ordem médica, 
jamais jurídica. Desse modo, são repro-
váveis laudos em que o perito nomeado 
chega a sugerir determinado benefício 
previdenciário17. 

Além disso, para a realização da pro-
va pericial há o dever de colaboração das 
partes e dos terceiros. 

3.2 DO DEVER DE COLABORAÇÃO 

DAS PARTES E DE TERCEIROS PARA A 

ELUCIDAÇÃO DOS FATOS

Os professores Luiz Guilherme Ma-
rinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2009, p. 
150-8) destacam que qualquer pessoa 
que possa trazer elementos capazes de 
influenciar a decisão judicial tem o dever 
de aportá-los ao processo, havendo as-
sim um dever ‘passivo’ de colaboração. 
De fato, o art. 339 do Código de Processo 
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Civil é categórico ao afirmar que ninguém se exime do dever 
de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da 
verdade. Já o art. 341 do mesmo diploma legal estabelece que 
compete ao terceiro informar ao juiz os fatos e as circunstân-
cias, de que tenha conhecimento (inc. I) e exibir coisa ou docu-
mento, que esteja em seu poder. Ademais, o art. 14, I, do CPC 
impõe como dever das partes e de qualquer pessoa que parti-
cipe do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade. 
Tais obrigações decorrem do próprio monopólio estatal da juris-
dição, na medida em que, uma vez imposto o dever do Estado 
de solucionar conflitos, a coletividade deve propiciar meios para 
que a decisão seja a mais adequada. Além disso, há o dever de 
sujeição geral dos indivíduos em face do poder do Estado, o 
que abrange a colaboração para a descoberta da verdade. 

Segundo os mesmos autores, a violação a este dever ca-
racteriza-se como litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II, 
do CPC, ensejando o infrator à multa de até 1% do valor da 
causa, bem como à obrigação de indenizar a parte prejudicada 
dos prejuízos sofridos, acrescidos de honorários advocatícios e 
despesas processuais (art. 18 do CPC). Ressalte-se que, por se 
tratar de dever geral e não restrito às partes, mesmo o terceiro 
pode ser punido caso viole o dever de colaboração com a elu-
cidação dos fatos. 

Dentre aqueles que, de qualquer forma, participam do pro-
cesso judicial relativo a benefícios previdenciários por incapa-
cidade, sobreleva a figura do médico que acompanha a parte 
autora para tratamento de sua moléstia. 

De fato, em tais casos, os relatos do médico assistente 
possuem grande relevância. É a partir de atestados, laudos de 
exames ou prontuários que muitas vezes o perito judicial e, em 
consequência, o próprio juiz, firma seu posicionamento acerca 
de elementos relevantes para a demanda, como a data de início 
da incapacidade ou o momento de agravamento de uma inca-
pacidade anterior. 

crepantes dos exames de imagem a que se referem; existência 
de atestado isolado assinado por um médico pouco depois do 
indeferimento administrativo e que não condiz com o tratamen-
to desenvolvido de longa data por outro profissional etc. 

Sobre tal ponto, se é certo que o médico poderá se recusar 
a depor em relação a fatos a que deva guardar sigilo (art. 347, II, 
e 363, IV, ambos do CPC), uma vez que decide por prestar um 
depoimento ou firmar um documento e desde que autorizado 
para tanto, é óbvio que não pode faltar com a verdade. Em 
outras palavras, a dispensa não implica a possibilidade de se 
alterar ou ocultar os fatos. Como bem salientado por Marinoni 
e Arenhart, a dispensa do dever de colaborar obviamente não 
gera um direito de conturbar a tarefa judicial de investigação 
dos fatos. 

De todo modo, antes de se concretizar a sanção em face 
do terceiro, deve-se possibilitar que exerça seu direito de de-
fesa, diante dos princípios constitucionais do devido processo 
legal e do contraditório (MARINONI; ARENHART, 2009, p.158). 
Dessa forma, diante de alguma desconfiança, é oportuno, pre-
liminarmente, intimar o médico assistente para que esclareça a 
situação. Caso o esclarecimento seja insuficiente, abre-se mar-
gem para a aplicação das sanções processuais antes referidas 
(multa por litigância e má-fé e por ato atentatório ao exercício 
da jurisdição), além providências para aplicação de sanções de 
natureza administrativa (remessa de ofício ao Conselho Regio-
nal de Medicina) ou criminais (instauração de inquérito policial 
para investigação de crime de falsidade ideológica ou, eventual-
mente, de falso testemunho). 

Por outro lado, em relação à parte autora, a recusa a cola-
borar, além de gerar a possibilidade de imposição de multa por 
litigância de má-fé, implica a sanção de se presumirem como 
verdadeiros os fatos que se pretendia provar. 

De fato, o art. 340, II, do CPC elenca entre os deveres 
das partes o de submeter-se à inspeção judicial que for jul-
gada necessária. O art. 343, § 2º, do mesmo diploma legal 
determina que, se a parte intimada não comparecer ao de-
poimento pessoal ou, comparecendo, se recusar a depor, o 
juiz lhe aplicará a pena de confissão. Já o art. 349 estabelece 
que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio 
do documento ou da coisa, a parte pretendia provar caso o 
requerido não efetue a exibição e nem faça declaração no 
prazo de cinco dias, bem como se apresenta recusa ilegíti-
ma.  Por sua vez, os arts. 231 e 232 do Código Civil são ainda 
mais específicos em relação à perícia médica, ao estabelece-
rem, respectivamente, que aquele que se nega a submeter-
se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de 
sua recusa e que tal recusa poderá suprir a prova que se 
pretendia obter com o exame.

Ainda que não houvesse previsão legal expressa, tal 
conclusão poderia igualmente ser obtida a partir da ideia 
exposta por Ivan Righi (APUD MARINONI; ARENHART, 2009, 
p. 156) de que o comportamento das partes, revelado atra-
vés dos atos que praticam e das atividades que omitem no 
curso do processo, é fato jurídico que pode apresentar re-
levância probatória. Os mesmos autores destacam que tais 
presunções são relativas (iuris tantum), não vinculando o 
juiz. No entanto, a incidência de tais presunções importa, 
ultima ratio, significativo prejuízo instrutório, na medida em 

É a partir de atestados, laudos de exames ou 
prontuários que muitas vezes o perito judicial e, 

em consequência, o próprio juiz, firma seu 
posicionamento acerca de elementos relevantes 

para a demanda [...]

Infelizmente, casos há em que o médico assistente exagera 
nos sintomas e moléstias atestados, talvez até mesmo agindo 
sem outra intenção que não a de ajudar o seu paciente. Existem 
ainda casos mais graves, em que  há produção de atestados de 
conteúdo falso, que indicam moléstias inexistentes e chegam 
até mesmo a sugerir aposentadorias. Desse modo, tais docu-
mentos devem ser analisados com parcimônia, observando e 
orientando os peritos judiciais para que relatem detalhes como: 
se determinado profissional assina um número muito elevado 
de atestados das mais diversas especialidades médicas; se há 
incompatibilidade entre dois atestados firmados em datas pró-
ximas, com notória destinação para finalidades diversas (como, 
por exemplo, a emissão de atestado para fins trabalhistas apon-
tando a possibilidade de retorno ao trabalho e outro sugerindo 
uma aposentadoria por invalidez pelo INSS); laudos muito dis-
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que dificilmente a parte conseguirá 
desfazer os seus efeitos (MARINONI; 
ARENHART, 2009, p. 156)  

Dessa forma, se o autor da ação, 
apesar de poder, recusa-se a colabo-
rar com o perito judicial, tal compor-
tamento é capaz de gerar uma pre-
sunção a seu desfavor. Assim, se o 
autor nega-se a realizar as manobras 
requisitadas, sem justificativa plausível 
para tanto, pode-se presumir que ele 
poderia realizar o movimento e, nesse 
aspecto, ser considerado capaz. Há ain-
da outras atitudes análogas que, em-
bora não se traduzam exatamente em 
uma omissão, igualmente revelam um 
comportamento do autor contrário ao 
dever de colaboração e que, por isso, 
podem ensejar a presunção de que 
inexiste incapacidade. São os casos, 
por exemplo, do exagero de sintomas, 
da alegação de dor em pontos indo-
lores (como à palpação de ossos) ou 
da apresentação de diversas caixas de 
medicamentos sem saber especificar o 
seu uso. Cabe ressaltar, todavia, que 
não deve se confundir tais situações 
com a eventual dificuldade do autor 
em relatar a sua moléstia, devido a 
seu baixo grau de instrução ou mesmo 
porque a própria moléstia gera uma di-
ficuldade de discernimento e comuni-
cação, como se dá em muitas doenças 
psiquiátricas.

Por fim, cabe tratar do papel do juiz 
em relação à prova pericial. 

3.3 DO PAPEL DO JUIZ NA PRODUÇÃO E 

AVALIAÇÃO DA PROVA PERICIAL

Compete ao juiz zelar pela adequada 
produção da prova pericial, seja nomean-
do médico de sua confiança, devidamen-
te qualificado, e orientando-o sobre o 
seu encargo18.

Evidentemente tal orientação não 
representa uma afronta ao livre exer-
cício da medicina pelo perito. De fato, 
seria absurdo imaginar que o juiz, de 
regra, sem qualquer formação na área 
médica, pudesse interferir no diagnós-
tico de moléstias ou determinar ao 
perito que considerasse esta ou outra 
moléstia incapacitante. Além disso, 
para além de reprovável, tal atitude se-
ria, ao final desnecessária, na medida 
em que o princípio da livre apreciação 
da prova permite que o juiz decida 
com base em outros elementos que 

não a prova pericial (arts. 131 e 436 do 
CPC). Assim, ainda que o perito con-
sidere, por exemplo, que a ocorrência 
de uma crise epilética por semana não 
incapacite o indivíduo para o labor ru-
ral, nada impede que o juiz, com base 
na ponderação sobre as condições 
concretas de trabalho no campo e do 
estigma social produzido pela molés-
tia, possa excepcionalmente entender 
que há incapacidade. 

vados nos diversos aparelhos, órgãos e 
segmentos examinados, sinais, sintomas 
e resultados de testes realizados); os 
principais resultados e provas diagnós-
ticas (registrar exames realizados com 
as respectivas datas e resultados); o 
provável diagnóstico (com referência à 
natureza e localização da lesão); o sig-
nificado dos exames complementares 
em que apoiou suas convicções; as con-
seqüências do desempenho da saúde 

[...] o dever geral de fundamentação previsto no inc. IX do art. 
93 da Constituição Federal é ainda mais marcante quando se 
trata de desconsiderar ou relativizar o conteúdo de uma prova 
técnica produzida por profissional qualificado.

A orientação é no sentido de bem 
explicitar a função ao perito, esclarecen-
do eventuais aspectos jurídicos que se 
façam necessários e mesmo salientan-
do a importância de que a resposta aos 
quesitos seja clara. Desse modo, o juiz 
deve, por exemplo, explicitar o sentido 
dos quesitos ao perito. Da mesma forma, 
é pertinente que haja realização de reu-
niões com os médicos peritos que atuem 
no mesmo juízo, de maneira a propiciar 
discussões acerca dos casos mais fre-
qüentes e, assim, promover a troca de 
experiências para o melhor cumprimento 
do encargo. Com isso, a orientação evi-
ta que haja necessidades de frequentes 
complementações dos laudos, pois o pe-
rito já sabe de antemão quais são os as-
pectos relevantes para que o juiz decida 
determinada causa, contribuindo, então, 
para a celeridade processual e para a efe-
tividade da jurisdição.

Do mesmo modo, a elaboração de 
quesitos únicos do juízo facilita tanto a 
compreensão das partes, que já sabem 
de antemão quais são os requisitos nor-
malmente valorizados pelo juízo, como 
do perito judicial, que, ademais, não 
precisa responder questionamentos for-
mulados de maneira diversa, mas com a 
mesma finalidade, em cada um dos mui-
tos feitos que venha a atuar. Tais quesitos 
únicos devem abarcar todos os elemen-
tos necessários para o julgamento de 
uma demanda de benefício previdenciá-
rio por incapacidade, que, segundo José 
Antonio Savaris (2009, p. 220-1) são: as 
queixas do periciando; a história ocupa-
cional do trabalhador; a história clínica e 
exame clínico (registrando dados obser-

do periciando.
Além disso, é recomendável a maior 

participação do juiz na própria produção 
do laudo pericial. Isso pode ser obtido a 
partir da produção de laudo pericial em 
audiência, conforme autorizado tanto no 
caso dos Juizados Especiais Federais pelo 
art. 35 da Lei n. 9.099/9519 como nos de-
mais feitos pelo § 2º do art. 421 do CPC20, 
o que incluem evidentemente aqueles 
que, por força do art. 109, § 3º, da CF, 
tramitam na Justiça Estadual. 

Tal procedimento se mostra eficien-
te, na medida em que o juiz toma con-
tato com a situação do autor durante a 
produção do laudo e não apenas após a 
entrega de um laudo escrito. Da mesma 
forma, permite-se uma maior partici-
pação das partes, que podem requerer 
esclarecimentos ao perito durante a 
própria audiência. Com isso, valoriza-se 
a economia processual, na medida em 
que se mitiga a necessidade de comple-
mentação de laudo, bem como se valori-
za a oralidade, assegurando de maneira 
mais eficaz as garantias constitucionais 
de ação e defesa. 

Sobre este último ponto, cabe citar 
a lição de Luiz Guilherme Marinoni e 
Sérgio Cruz Arenhart (2009, p. 334): É 
oportuno lembrar que a doutrina alemã 
tem estabelecido uma relação entre o 
princípio do rechtliches Gehör (princípio 
político da participação – fundamento 
de uma participação em contraditório 
mediante paridade de armas no proces-
so jurisdicional) e a oralidade. Entende-
se, em outras palavras, que a oralidade 
é fundamental para que se permita uma 
participação mais adequada dos litigan-
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tes no processo. Trocker chega a afirmar, ao referir-se a esse 
ponto, que a imediatidade é imprescindível para que o pro-
cesso possa melhor responder às garantias constitucionais de 
ação e da defesa.

De qualquer maneira, sendo ou não produzido em audiên-
cia, após a realização do laudo pericial, compete ao juiz proce-
der à avaliação da prova produzida.

Sobre esse aspecto, já foi salientado que, embora o laudo 
pericial seja talvez a prova mais relevante em demandas relati-
vas a benefícios previdenciários por incapacidade, nada impede 
que o juiz considere outros elementos para o julgamento. No 
entanto, caso entenda que deva desconsiderar o resultado da 
perícia, o juiz deve apresentar elementos concretos e específi-
cos para tanto, não bastando alegações genéricas sobre a difi-
culdade de reinserção no mercado de trabalho, a idade avan-
çada ou o grau baixo de instrução. Em síntese, o dever geral de 
fundamentação previsto no inc. IX do art. 93 da Constituição 
Federal é ainda mais marcante quando se trata de desconside-
rar ou relativizar o conteúdo de uma prova técnica produzida 
por profissional qualificado. 

Parece-nos, outrossim, que a desconsideração da prova pe-
ricial não deve ocorrer em decorrência de critérios técnicos, mas 
sim para que sejam considerados outros fatores que não po-
dem ser avaliados pelo perito judicial. Caso a perícia se mostre 
insuficiente do ponto de vista técnico, cabe ao juiz determinar a 
realização de outra, nos termos dos arts. 437 e 438 do CPC, sob 
pena de o magistrado imiscuir-se na função de perito, o que é 
reiteradamente rechaçado pela doutrina21. Nos casos em que, 
para além de critérios técnicos da moléstia, podem ser conside-
rados outros elementos, como, por exemplo, o estigma social 
ou a situação concreta do histórico profissional do autor, é que 
é cabível a aplicação do art. 436 do CPC. 

documentos além dos imprescindíveis, bem como eventual-
mente deve-se converter o feito em diligência para que a autora 
possa realizar determinado exame de imagem que não sabia 
necessário antes da perícia judicial. É por isso, ainda, que se 
possibilita a relativização do requisito do prévio requerimento 
administrativo em determinadas situações, desde que eviden-
ciada a boa-fé da parte autora, conforme já expresso no item 
1 deste estudo22. 

Como bem salientado por Luiz Guilherme Marinoni e Sér-
gio Cruz Arenhart (2009, p. 208): a convicção judicial não 
pode ter pretensão a uniformidade, como se o juiz pudesse 
formar a sua convicção sem olhar para o caso concreto. 
Ao juiz é indispensável considerar as circunstâncias do caso 
concreto que revelam dificuldades na produção da prova [...] 
a convicção judicial não pode ser pensada como algo que diz 
respeito apenas ao direito processual, compreendido na sua 
tentativa de isolamento em face do direito material. Para que 
os direitos possam ser adequadamente tutelados, a convicção 
do juiz não pode deixar de considerar as diferenças entre as 
várias situações de direito material.

É essa relação entre a prova produzida, a dificuldade infor-
macional do autor e as especificidades dos benefícios previden-
ciários por incapacidade que permitem uma associação direta 
entre coisa julgada e fato provado. 

4 COISA JULGADA 

Os benefícios previdenciários por incapacidade têm ca-
ráter notadamente provisório. Mesmo a aposentadoria por 
invalidez é definida por Wladimir Novaes Martinez como 
prestação provisória com nítida tendência à definitividade 
(APUD LAZZARI, 2007, p. 450). De fato, ainda que a inca-
pacidade tenha se mostrado definitiva quando da conces-
são da aposentadoria por invalidez, nada impede que haja 
uma alteração em tal situação, seja em decorrência de um 
tratamento eficaz, seja em virtude de avanços na medicina. 
Como bem salientada João Batista Lazzari (2007, p. 453), re-
metendo à Mozart Victor Russomano: A aposentadoria por 
invalidez não é concedida em caráter irrevogável. Como 
a incapacidade para o trabalho pode deixar de existir, em 
face de uma série de fatores, a lei prevê a possibilidade 
de cessação do pagamento quando ocorrer o retorno ao 
trabalho. É que ‘a Previdência Social Brasileira, há muitos 
anos, abandonou o critério da irrevogabilidade da aposen-
tadoria por invalidez, que, no direito anterior, se configura-
va pelo transcurso do tempo (cinco anos de manutenção 
do benefício pelo órgão previdencial. 

O estudo da coisa julgada não pode descurar desse ca-
ráter intimamente provisórios dos benefícios por incapacida-
de, surgindo a questão muito bem exposta por José Antonio 
Savaris (2009, p. 71-3) em item sugestivamente intitulado 
Como conciliar a definitividade da coisa julgada com a pro-
visoriedade dos benefícios previdenciários por incapacida-
de? de sua obra Direito Processual Previdenciário.

Para responder a essa indagação, é importante salientar 
que uma preliminar de coisa julgada somente existe quando 
se está diante de uma ação idêntica à outra anteriormente 
ajuizada, ou seja, que tenha as mesmas partes, o mesmo 
pedido e a mesma causa de pedir (art. 301, § 2º, do CPC)23. 

[...] nas lides envolvendo benefícios 
previdenciários por incapacidade, a causa de 

pedir deixa de ser o que é alegado pelo autor e 
passa ser mais diretamente associada ao que é 

objeto de prova.

Insta salientar ainda que a qualidade da prova deve ser ana-
lisada de acordo com o direito material posto em juízo. Nos ca-
sos de benefícios por incapacidade, como visto, deve-se atentar 
para comportamentos de médicos assistentes e dos autores que 
possam eventualmente caracterizar atos de deslealdade proces-
sual e ensejar a formação de presunções contrárias à pretensão 
posta em juízo. No entanto, não se deve considerar a desleal-
dade como regra e nem deixar de reconhecer que, no mais das 
vezes, há uma grande dificuldade das pessoas em conhecer a 
legislação previdenciária e, com isso, saber quais provas podem 
auxiliar na sua pretensão. 

De fato, há uma notória discrepância entre o nível de infor-
mações dos autores e do INSS, decorrente tanto do conheci-
mento das especificadas da lei como, muitas vezes, do próprio 
grau de instrução. Tal dificuldade informacional deve ser ponde-
rada pelo juiz na apreciação das provas, não fazendo exigências 
fora da realidade. Assim, por exemplo, não há de se exigirem 
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Assim sendo, se a moléstia incapaci-
tante alegada em uma ação for diversa 
de outra, está-se diante de duas cau-
sas de pedir diversas, a ensejar duas 
ações diferentes. Isso porque há dois 
fatos jurídicos distintos, que, embora 
possam gerar o mesmo efeito jurídico, 
guardam uma autonomia, salvo, evi-
dentemente, no caso em que a incapa-
cidade somente decorre da reunião de 
moléstias e não de uma única isolada-
mente. Sobre este aspecto, cabe citar 
a lição de Luiz Guilherme Marinoni e 
Sérgio Cruz Arenhart (2005, p. 619-20) 
no sentido de que: [...] pode suceder 
que diversos ‘grupos’ de fatos jurídi-
cos permitam a realização do mesmo 
efeito jurídico; neste caso, cada um 
dos conjuntos de fatos jurídicos – ca-
pazes de, autonomamente, resultar no 
efeito em questão – deverá ser con-
siderado como uma causa de pedir 
autônoma, capaz de individualizar 
uma ação isolada. Nesse caso, ainda 
que o pedido seja um só, a existên-
cia de pluralidade de causas de pedir 
revelarão a possibilidade também de 
pluralidade de ações.

Os mesmos autores salientam que 
isso irá ocorrer ainda que haja altera-
ção apenas da causa de pedir próxima 
ou apenas da remota, salientando que: 
O que se quer dizer é que a criação de 
outra causa de pedir não exige que se 
narre, na nova demanda, fundamento 
relativo a fatos absolutamente desvin-
culados dos que foram alegados na 
primeira ação. Basta que sejam apre-
sentadas modificações fáticas capazes 
de apontar para um fundamento dis-
tinto.

De tudo o que restou até aqui ex-
posto, fica evidente que a extensão 
objetiva da coisa julgada limita-se à 
parte dispositiva da sentença, tornan-
do imutável o seu efeito declaratório. 
Todavia, dimensiona-se esta imutabi-
lidade pelo exame dos três elementos 
que identificam a ação, ou seja, pela 
observação das partes, do pedido e 
da causa de pedir. Modificado algum 
destes elementos, estar-se-á evidente-
mente diante de uma nova ação, para 
a qual nenhuma relevância possui a 
existência de coisa julgada na deman-
da anterior.

Frise-se que a mera alteração de 
parcela da causa de pedir (ou seja, de 

um de seus elementos), importa em 
outra ação, uma vez que daí surgirá 
a modificação evidente da causa de 
pedir e, por conseqüência, da ação 
(MARINONI; ARENHART, 2005). 

Logo, ainda que as moléstias so-
brevenham na mesma época, o indi-
víduo pode ingressar com uma ação 
alegando, por exemplo, problemas 
cardíacos e outra alegando dores na 
coluna, sem que com isso incida na 
coisa julgada. 

Em sentido inverso, caso seja produ-
zida prova pericial em relação a moléstia 
diversa da alegada administrativamente, 
tal moléstia pode ser considerada pelo 
juízo como fato superveniente, a interfe-
rir no julgamento da causa, aplicando-se 
o art. 462 do CPC por analogia. Eviden-
temente, a dispensa do prévio indeferi-
mento administrativo somente poderá 
ser relativizada na forma exposta acima 
no item 1, ou seja, quando houver boa-
fé da parte autora e a situação do caso 

[...] é impertinente que o autor alegue possuir uma hérnia de 
disco se não for submetido perícia em relação a essa 
específica moléstia, pois isso equivaleria a obstar a própria 
tutela judicial de sua pretensão.

No entanto, parece-nos que tal en-
tendimento não pode ser radical ao 
ponto de permitir que um único indefe-
rimento administrativo leve a duas ações 
judiciais. Se o objetivo da ação judicial 
é corrigir o ato de indeferimento ad-
ministrativo, é evidente que em juízo a 
análise de ser de todas as moléstias ante-
riormente apresentadas perante o INSS, 
pois, como visto, o indeferimento é que 
traça os limites da controvérsia. Nada 
impediria, entretanto, que fosse alegada 
uma moléstia administrativamente e, in-
deferido o benefício, fosse posteriormen-
te postulado novo pedido administrativo 
em relação a uma outra moléstia, pois a 
base fática seria alterada e daria ensejo a 
duas ações judiciais distintas. 

De outro lado, caso tenha havido 
judicialmente a produção de provas em 
relação à moléstia não alegada, sobre 
esta também incidirão os efeitos da coisa 
julgada. Isso porque a coisa julgada, em 
demandas relativas a benefícios previ-
denciários por incapacidade, está intima-
mente relacionada à prova produzida em 
juízo. A partir do momento em que há 
produção de prova acerca de determina-
da incapacidade, incidem os efeitos da 
coisa julgada. Significa dizer que não bas-
ta a alegação da moléstia feita pelo autor 
na sua petição inicial. É necessário que 
tal moléstia seja analisada pelo juízo a 
partir do conjunto de prova carreado aos 
autos. Se não houver tal análise, mesmo 
que a parte não oponha embargos decla-
ratórios em face da decisão, não haverá 
coisa julgada, pois, em última análise, 
não houve apreciação judicial. 

concreto indicar tal solução como reco-
mendável. Ressalte-se ainda que, nessa  
hipótese, o INSS somente terá ciência da 
moléstia a partir do próprio laudo pro-
duzido por médico nomeado pelo juízo. 
Desse modo, justifica-se que a data de 
início do benefício seja fixada a partir da 
juntada do laudo pericial aos autos.  

Tal perspectiva baseia-se na ideia de 
coisa julgada segundo a prova nos autos, 
conceito que José Antonio Savaris (2009, 
p. 86) chega a identificar com o próprio 
conceito de coisa julgada previdenciária. 

Há, assim, uma revisão do próprio 
conceito de causa de pedir. A causa de 
pedir é tradicionalmente definida como 
as razões fáticas e jurídicas que justificam 
o pedido, dividindo-se em causa de pedir 
remota (fato em si) e em causa de pedir 
próxima (repercussão jurídica do fato) 
(THEODORO JÚNIOR, 2001, p. 59). No 
entanto, nas lides envolvendo benefícios 
previdenciários por incapacidade, a cau-
sa de pedir deixa de ser o que é alegado 
pelo autor e passa ser mais diretamen-
te associada ao que é objeto de prova. 
Dessa forma, há uma associação direta 
entre prova e causa de pedir, o que se 
traduz em uma coisa julgada segundo 
a prova dos autos (secundum eventum 
probationis). 

Sobre esse aspecto, é certo que o art. 
474 do Código de Processo Civil estabe-
lece que: Passada em julgado a senten-
ça de mérito, reputar-se-ão deduzidas e 
repelidas todas as alegações e defesas, 
que a parte poderia opor assim ao aco-
lhimento como à rejeição do pedido. Se-
ria, assim, a consagração da eficácia pre-
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clusiva da coisa julgada ou do chamado “julgamento implícito”. 
No entanto, é de se salientar que o próprio alcance do conteúdo 
de tal dispositivo não é tão amplo quanto possa parecer.

De fato, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 
(2005, p. 628-32) questionam quais seriam os temas não dedu-
zidos que ficam acobertados pela previsão do art. 474, presu-
mindo-se que tenham sido alegados e rechaçados. Para tanto, 
partem do seguinte exemplo: sendo rejeitado o pedido em ação 
de despejo promovida sob o fundamento de danos ao imóvel, 
poderia ser ajuizada nova demanda com base no não paga-
mento dos aluguéis? Como se tratam de duas causas de pedir 
distintas (danos no imóvel e não pagamento de aluguéis), a 
resposta é positiva. Por isso, tais autores afirmam que apenas a 
questões relativas à mesma causa de pedir ficam preclusas em 
função da incidência da previsão do art. 474. Todas as demais 
são livremente dedutíveis em demanda posterior (MARINONI; 
ARENHART, 2005). 

Em outros termos: A ideia do ‘julgamento implícito’, por 
consequência, (considerados evidentemente os elementos que 
identificam a ação) abrange somente as questões cujo exa-
me constitui premissa necessária para a conclusão a que se 
chega no processo.

[...]
Em síntese, pois, é necessário fixar a seguinte conclusão: a 

preclusão, capaz de operar em razão do art. 474 do Código de 
Processo Civil, diz respeito apenas às questões concernentes à 
mesma causa de pedir. Somente as questões internas à causa 
determinadas, relativas à ação proposta – e, portanto, referen-
tes às mesmas partes, ao mesmo pedido e à mesma causa de 
pedir – é que serão apenhadas por esse efeito preclusivo, de 
forma a torná-las não dedutíveis em demanda diversa. Qual-
quer outra questão, não pertencente àquela específica ação, 
ainda que relacionada indiretamente a ela – porque corres-
pondente a outra causa de pedir passível de gerar o mesmo 
pedido, ou porque concernente à pretensão de outra parte 
sobre o mesmo objeto etc. – não pode ficar sujeita a essa 
eficácia preclusiva.

Desse modo, há uma limitação da eficácia preclusiva da 
coisa julgada em relação à causa de pedir de determinado pro-
cesso. Assim, caso a parte autora sustente possuir dificuldade 
em se agachar em decorrência de uma dor lombar em um 
processo, não poderá posteriormente alegar, sem que haja um 
agravamento da moléstia, que essa mesma dor lombar também 
causaria desde o início dificuldades de subir escadas. A base fáti-
ca é a mesma e, uma vez produzida a prova pericial pertinente, 
incide a eficácia preclusiva da coisa julgada. Esse exemplo, toda-
via, não se confunde com o do segurado que alega possuir dor 
lombar em um pedido administrativo e doença cardíaca em ou-
tro, uma vez que aqui há visível modificação da causa de pedir. 

De outro lado, o conceito de causa de pedir deve ser di-
retamente associado ao fato objeto de prova e não apenas ao 
fato alegado. De fato, é impertinente que o autor alegue possuir 
uma hérnia de disco se não for submetido perícia em relação a 
essa específica moléstia, pois isso equivaleria a obstar a própria 
tutela judicial de sua pretensão. 

Como já aventado anteriormente, não se nega que essa 
postura leva em consideração as peculiaridades que envolvem 
os benefícios previdenciários por incapacidade, seguindo-se, as-

sim, a lição de José Antonio Savaris (2009, p. 84): A coisa julga-
da não deve significar uma técnica formidável de se ocultar a 
fome e a insegurança social para debaixo do tapete da forma 
processual, em nome da segurança jurídica. Tudo o que acon-
tece, afinal, seria ‘apenas processual, mesmo que seus efeitos 
sejam desastrosos para a vida real’. 

Aproxima-se, então, a noção de causa de pedir com a de 
fato que foi objeto de prova, de maneira a se impedirem preclu-
sões que tolheriam o próprio direito material de indivíduos em 
detrimento da realização da justiça. 

Em síntese, a coisa julgada nas ações relativas a benefícios 
previdenciários por incapacidade abrange uma determinada si-
tuação fática que foi objeto de prova. Em consequência, somen-
te haverá possibilidade de nova ação caso alterada essa situação 
fática. E, dentro da linha de raciocínio exposta, a modificação 
pode ocorrer em duas circunstâncias: a alteração fática futura 
e a alteração fática decorrente de situação fática passada não 
verificada anteriormente. 

4.1 ALTERAÇÃO FÁTICA FUTURA

Segundo José Antonio Savaris (2009, p. 72), o juiz previ-
denciário concede o benefício nos termos em que ele é devido 
por lei, isto é concede definitivamente um benefício provisório. 
Trata-se, assim, de uma relação continuativa, pois tanto uma 
doença que não impedia o exercício de atividade laborativa e 
gerou a improcedência de pedido anterior pode vir a ser incapa-
citante, como uma incapacidade pode vir a ser tratada e curada, 
gerando legitimamente a cessação do benefício concedido, ain-
da que judicialmente. Vale a aplicação, portanto, do disposto no 
inc. I do art. 471 do CPC24. 

Assim sendo, em se referindo a uma alteração fática ocorri-
da posteriormente a demanda judicial já transitada em julgado, 
não há maiores dificuldades do ponto de vista doutrinário. De 
fato, tratando-se de alteração superveniente dos fatos, há nova 
causa de pedir, não abrangida pela coisa julgada anterior25. 

Se a demanda anterior foi julgada improcedente, nada im-
pede que o autor formule novo pedido administrativo e, caso 
indeferido, ingresse com nova demanda, cabendo tanto ao 
INSS como, em caso de negativa, ao Judiciário, atestar se houve 
alteração dos fatos.

Da mesma forma, se a demanda anterior foi julgada pro-
cedente, é possível que, decorrido eventual prazo fixado judi-
cialmente ou no caso de prazo indeterminado, haja convoca-
ção para nova perícia administrativa com eventual cessação do 
benefício. Isso porque, nos termos do art. 71, caput, da Lei n. 
8.212/91: O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá 
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do 
trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar 
a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade 
para o trabalho alegada como causa para a sua concessão 
(grifos nossos).

Não se trata aqui de improvável revisão administrativa de 
decisão judicial transitada em julgado. O que se pretende é con-
solidar a ideia de que, na medida em que os benefícios por 
incapacidade têm nítido caráter transitório, uma vez alterada a 
situação fática, altera-se a causa de pedir e, com isso, não mais 
prevalece a coisa julgada firmada no processo judicial. Desse 
modo, a coisa julgada somente prevalece se a situação perma-
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necer a mesma. Alterada a situação fática 
que foi determinante para o resultado, 
tem-se nova causa de pedir no caso de 
novo indeferimento administrativo. As-
sim, por exemplo, uma moléstia pode 
não ser considerada incapacitante e en-
sejar a improcedência do pedido; toda-
via, o agravamento da mesma moléstia 
gera uma alteração da situação fática, 
pois a partir de então se pode cogitar que 
a piora no quadro gera impossibilidade 
de exercer atividade laborativa. 

No entanto, o raciocínio inverso tam-
bém é válido, ou seja, permanecendo 
inalterada a situação fática, não há de se 
cogitar de nova causa de pedir a ensejar 
novo pedido administrativo ou judicial. 
Desse modo, se não se nota agravamen-
to na moléstia nem sobrevém o surgi-
mento de nova doença, não há que se 
falar em nova causa de pedir. 

Nesse último caso incidem tanto o 
efeito negativo como o positivo da coisa 
julgada (MARINONI; ARENHART, 2005, 
p. 618). Desse modo, impede-se que o 
tema decidido venha ser novamente ob-
jeto de decisão judicial de mérito (efeito 
negativo), bem como há uma vinculação 
dos juízes e agentes administrativos em 
relação à declaração proferida e transita-
da em julgado no processo anterior. 

É importante salientar ainda que 
tais efeitos também estão presentes no 
caso em que o processo é julgado pro-
cedente, concedendo o benefício pre-
videnciário ao autor. Especialmente em 
decorrência do efeito positivo da coisa 
julgada, o médico perito do INSS não 
pode, em perícia posterior, cancelar o 
benefício concedido judicialmente sem 
que evidencie que houve uma alteração 
na situação fática. Em outros termos, não 
pode cancelar o benefício com base ex-
clusivamente na sua interpretação técni-
ca diversa em relação a uma mesma mo-
léstia. Exemplificando, se o perito judicial 
entende que uma dor lombar baixa sem 
compressão da raiz nervosa mostrou-se, 
no caso concreto, incapacitante, e a de-
manda é julgada procedente, o INSS não 
pode cessar o benefício posteriormente 
se o médico perito da Autarquia verifica 
que a situação permaneceu inalterada, 
mas que no seu entendimento nenhum 
caso de dor lombar sem radiculopatia é 
limitante. Inalterada a situação fática, pre-
valece a coisa julgada anterior26. 

Nota-se, todavia, que, na prática, 

muitas vezes o INSS encerra benefícios 
concedidos judicialmente alegando 
cessação da incapacidade, quando na 
realidade há apenas diversidade de inter-
pretação médica. Isso é ainda mais visível 
ao se atentar para a seguinte situação: 
muitas vezes, e, sobretudo, em agên-
cias menores, o médico que examinou 
o autor de início e constatou não haver 
incapacidade, gerando, por consequên-
cia, um indeferimento administrativo e 
posterior ação, é o mesmo que será res-
ponsável pela nova perícia após eventual 
concessão judicial. A conclusão do médi-
co do INSS, como regra, irá se manter, 
ao argumento de que sequer existia in-
capacidade antes do ingresso em juízo, 
quanto mais depois de certo período de 
afastamento. No entanto, caberia a veri-
ficação da situação fática observada em 
juízo. Se não houve modificação e a de-
cisão judicial considerou que tal situação 
é incapacitante, somente se o médico do 
INSS constatar alguma alteração poderia 
cessar o benefício.

Daí se nota a importância de orien-
tação jurídica aos médicos peritos do 
INSS para que possam distinguir quais 
os limites da coisa julgada ou mesmo 
de provimento provisório em anterior 
processo judicial. Por isso é louvável a 
existência da Orientação Interna Con-
junta/INSS/PFE/DIRBEN N. 76, de 18 de 
setembro de 2003, editada em conjunto 
pelo então Procurador Chefe e o Diretor 
de Benefícios do INSS, com o objetivo 
justamente de regulamentar a revisão 
administrativa de benefícios concedidos 
administrativamente27. 

lizar o exame médico pericial o Médico-
Perito/supervisor médico pericial deverá 
preencher todos os campos do Laudo 
Médico Pericial – LMP, Revisão de Be-
nefícios Judiciais, partes 1 e 2, ou seja, 
deverá preencher laudo específico, com 
letra legível, sem rasuras e sem abrevia-
turas, emitindo parecer técnico funda-
mentado sobre a capacidade laborativa 
e atividade exercida pelo examinado. 
Com isso pretende-se evitar laudos pe-
riciais por demais sintéticos, cheios de 
abreviaturas e ininteligíveis, facilitando, 
desse modo, a compreensão do Procura-
dor Federal responsável pela análise do 
caso e do próprio segurado. 

Nos termos do art. 8º, após o exame, 
o médico do INSS poderá concluir pela 
subsistência da incapacidade (inc. I) ou 
pela recuperação do segurado (inc. II). 
No entanto, nessa segunda hipótese, 
não poderá simplesmente determinar a 
cessação do benefício, pois, por se tratar 
de concessão judicial, deve antes haver 
uma discussão acerca dos limites da coi-
sa julgada, conforme já exposto acima. 
Dessa forma, entendendo pela cessação 
da incapacidade, deve-se inicialmente 
notificar o beneficiário para que se não 
concordar com a conclusão da perícia, 
apresentar defesa, provas ou docu-
mentos que dispuser, no prazo de dez 
dias (alínea a). Decorrido o prazo para 
resposta ou caso a defesa apresentada 
seja considerada insuficiente para alterar 
a conclusão, o processo administrativo, 
instruído com o Laudo Pericial e a Con-
clusão da Perícia Médica, será encami-
nhado, pela Divisão/Serviço de Benefí-

[...] compatibiliza-se a noção da coisa julgada com as 
dificuldades inerentes à realidade brasileira, em que o grau 
de conhecimento dos indivíduos em geral em relação à 
complexa legislação previdenciária é escasso.

Em que pese haver necessidade de 
atualização, sobretudo para adequar-se 
melhor ao procedimento da “alta pro-
gramada”, referida Ordem Interna tem o 
grande mérito de evitar que o médico pe-
rito do INSS decida, por si só, que pode 
haver a cessação do benefício, exigindo a 
participação da Procuradoria Federal Es-
pecializada para aferição da mudança da 
situação fática, ou seja, para considerar 
os efeitos de anterior coisa julgada. 

Assim, nos termos do art. 7º, ao rea-

cios, à Procuradoria local (alínea b).
Se a Procuradoria local constatar 

que, de fato, houve alteração na situação 
fática a ensejar a cessação do benefício, 
procederá da seguinte forma: a) se a de-
cisão judicial já transitou em julgado, 
devolverá o processo à Divisão/Serviço 
de Benefícios, para que esta proceda a 
cessação do benefício e dê conhecimen-
to da decisão ao segurado (alínea e); b) 
se a decisão judicial que determinou a 
implantação de benefício tenha sido 
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proferido em sede de provimento judicial provisório (liminar, 
tutela antecipada, cautelar etc.), requererá ao juízo competente 
a revogação da decisão, com fundamento na alteração dos 
fatos, conforme o Laudo Medido Pericial e a Conclusão da Pe-
rícia Médica, que serão anexados ao pedido (alínea c) e, nesse 
caso, o benefício somente será suspenso após decisão judicial 
que acolha o pedido do INSS, ou que, por qualquer outra ra-
zão, revogue a decisão provisória (alínea d). 

Por outro lado, caso constate que houve falha na condução 
do procedimento ou de que não houve alteração da situação 
fática que ensejou a concessão do benefício, o processo, con-
tendo manifestação fundamentada da Procuradoria local, será 
devolvido à Divisão/Serviço de Benefícios, para correção da 
falha identificada ou para nova análise, se for o caso (alínea f). 

Dessa forma, exigindo-se a participação da Procuradoria Fe-
deral Especializada do INSS para que haja cessação de benefício 
concedido judicialmente, evita-se que a questão da alteração da 
situação fática passe despercebida, pois haverá análise do cor-
po jurídico da autarquia, ou seja, do mesmo órgão responsável 
pela atuação no processo judicial que ensejou a concessão do 
benefício. Outrossim, tratando-se de normativo interno, desca-
be ao INSS recusar o cumprimento de uma norma sua, poden-
do ser judicialmente instado a tanto. 

No entanto, outra ordem de discussões surge quando se 
trata de uma situação pretérita não analisada em anterior pro-
cesso judicial. 

4.2 SITUAÇÃO PRETÉRITA NÃO VERIFICADA

A análise da situação pretérita não verificada em relação aos 
limites da coisa julgada segue a linha de raciocínio acima expos-
ta no início do capítulo. Dessa forma, defende-se uma aproxi-
mação entre a causa de pedir e o objeto de prova, ensejando 
assim a formação de uma coisa julgada segundo a prova dos 
autos. Nesse contexto, o art. 474 do Código de Processo Civil 
deve ser lido em consonância com o art. 468 do mesmo diplo-
ma legal, limitando-se a coisa julgada às questões que foram 
objeto de decisão. 

Cabe acrescentar apenas que tal posicionamento, embora 
sob uma roupagem diversa, é acolhido pela jurisprudência pátria. 

De fato, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando o 
conceito de documento novo para fins de possibilitar o ajuiza-
mento de ação rescisória com fundamento no inc. VII do art. 
485 do CPC nos casos em que o documento já existia quando 
do ajuizamento de demanda anterior, tendo em vista, sobre-
tudo, a peculiar situação do trabalhador rural28. Nesse sentido, 
examinem-se os exemplos: 

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO 
NOVO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 
PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I – Esta Seção, considerando as condições desiguais viven-
ciadas pelo trabalhador rural e adotando a solução pro mise-
ro, entende que a prova, ainda que preexistente à propositura 
da ação, deve ser considerada para efeitos do art. 485 VII, do 
CPC. Precedentes.

II – Certidão de nascimento do filho da autora, em que o 
cônjuge desta está qualificado como lavrador, é apta à com-
provação da condição de rurícola para efeitos previdenciários.

Ação rescisória procedente.

(AR 3.520/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, TERCEIRA SE-
ÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 30/06/2008)

AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. 
ARTS. 485, VI e 487, I, DO CPC. RURÍCOLA. DIFICULDADE DE 
OBTENÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. SOLUÇÃO PRO MISERO.

1. Segundo entendimento pretoriano – REsp 15.007/RJ – 
documento novo referido no inc. VI, do art. 485, do Código de 
Processo Civil, é, “em princípio, o já existente quando da deci-
são rescindenda, ignorado pelo interessado ou de impossível 
obtenção à época da utilização no processo, apresentando-se 
bastante para alterar o resultado da causa”.

2. No caso específico do rurícola em virtude de suas 
desiguais e até mesmo desumanas condições de vida e de 
cultura, autoriza-se inferir, dado os percalços encontrados 
na busca, não obstante a existência do documento quando 
do ajuizamento da ação, cujo julgado ora se rescinde, a 
ausência de desídia ou negligência. Pode-se – ainda – sem 
margem de erro, concluir que sua existência era ignorada 
até mesmo em função das adversas condições de cultura.

3. A certidão de casamento, atestando a profissão do 
marido da autora como sendo a de lavrador, não levada em 
consideração pelo acórdão rescindendo, caracteriza a existên-
cia de erro de fato, capaz de autorizar a rescisão do julgado, 
erigindo-se em início razoável de prova material da atividade 
rurícola. Precedente desta Corte.

4. Matéria previdenciária. Compreensão ampla. Solução 
pro misero.

5. Rescisória procedente. (AR 843/SP, Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, DJU 04-12-2000) (grifos nossos).

Da mesma forma, o Tribunal Regional da 4ª Região pos-
sui decisões em que se considera a prova material como pré-
condição da própria admissibilidade da lide, extinguindo-se o 
processo sem julgamento de mérito quando a prova se mostrar 
insuficiente. Para tanto, parte-se da ideia de que a prova mate-
rial é documento essencial que deve instruir a petição inicial, 
sob pena de indeferimento (art. 283 c/c 295, VI, e 267, I, todos 
do CPC) e extinção do processo sem julgamento de mérito. As-
sim, exemplificativamente:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA JUIZ. AFAS-
TADA. REGIME DE EXCEÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SER-
VIÇO. GARIMPEIRO. PROVA DOCUMENTAL FRÁGIL. AUSÊN-
CIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGA-
MENTO DO MÉRITO. 1. O princípio da identidade física do 
magistrado não é violado quando a decisão é prolatada por 
outro juiz que não aquele que presidiu a audiência, atendendo 
ao regime de exceção determinado pelo Tribunal competente. 
2. A inscrição como garimpeiro, junto ao órgão respectivo, não 
é suficiente para caracterizar a efetiva exploração da atividade 
econômica no garimpo. 3. Sendo frágil a prova documental, 
não é possível o reconhecimento do tempo de serviço ape-
nas com base na prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. 
8.213/91). 4. A ausência de início de prova material enseja a 
extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, 
inciso I, do CPC), uma vez que o princípio de prova mate-
rial, no caso, é pré-condição para a própria admissibilidade 
da lide (art. 283 c/c art. 295, inciso VI, do CPC). A isso se 
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soma o fato de o direito previdenciário 
não admitir a preclusão do direito ao 
benefício por falta de provas, sendo 
sempre possível, uma vez renovadas 
estas, a sua concessão e, por via de 
conseqüência, também a averbação 
de tempo de serviço. 5. Apelação preju-
dicada. (TRF4, AC 2000.04.01.121383-8, 
Quinta Turma, Relator Luiz Carlos Cervi, 
DJ 17/12/2003) (grifos nossos).

No entanto, entende-se que, partin-
do da concepção de coisa julgada limita-
da à prova dos autos, não há necessida-
de de rescisão do julgado anterior, uma 
vez que formado com base em outras 
provas. Da mesma maneira, é desneces-
sário recorrer-se à alteração do conceito 
de extinção do processo sem julgamento 
de mérito, pois o que houve anterior-
mente foi, de fato, um julgamento de 
mérito, mas limitado às provas então 
trazidas, sem abranger as apresentadas 
posteriormente29. 

Desse modo, compatibiliza-se a no-
ção da coisa julgada com as dificuldades 
inerentes à realidade brasileira, em que o 
grau de conhecimento dos indivíduos em 
geral em relação à complexa legislação 
previdenciária é escasso. Ignorar tal rea-
lidade, ao entendimento de que o autor 
deveria apresentar todos os possíveis ar-
gumentos e documentos quando do pri-
meiro requerimento administrativo, seria 
criar um formalismo que obsta a própria 
efetividade da tutela jurisdicional30.   

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho pretendeu anali-
sar como o processo relativo a benefícios 
previdenciários por incapacidade sofre 
alterações em decorrência do próprio 
direito material correspondente. Assim 
sendo, traçou-se um panorama de tal 
processo da relação a três aspectos prin-
cipais: o interesse de agir, o regime pro-
batório e a coisa julgada. Salientou-se, 
ademais, que há uma nítida implicância 
entre esses três elementos, na medida 
em que, a partir do interesse de agir 
delimita-se a controvérsia posta em ju-
ízo. Feita a delimitação, parte-se para a 
produção de provas. Por fim, é em torno 
de tal conjunto probatório que se forma 
a coisa julgada. 

Após tal percurso, chega-se ainda às 
seguintes conclusões:

a) a exigência do prévio indeferimen-
to administrativo decorre da ideia geral 

de que, sem existência de pretensão re-
sistida (lide), não é possível o ingresso 
em juízo. Assim, no âmbito previden-
ciário, não é possível caracterizar a lide 
se o INSS sequer teve a possibilidade de 
aceitar ou recusar previamente o pedido 
formulado. Embora em determinadas 
situações seja possível presumir o inde-
ferimento (decurso de prazo de 45 dias 
sem resposta) ou dispensá-lo (impossibi-
lidade fática de acesso), a regra é a sua 
exigência;

b) partindo-se do pressuposto de 
que o Judiciário deve exercer primordial-
mente a função de revisor dos atos admi-
nistrativos, de ordinário, somente o que 
tiver sido objeto de prévia apreciação 
pelo INSS poderá ser objeto de demanda 
judicial e não será objeto de controvérsia 
judicial o que já foi reconhecido admi-
nistrativamente. No caso dos benefícios 
previdenciários por incapacidade, como 
regra, somente moléstias analisadas pelo 
INSS podem ser objeto de processo judi-
cial e requisitos já reconhecidos pela au-
tarquia (como incapacidade, carência ou 
qualidade de segurado), são tidos como 
aspectos incontroversos. Dessa forma, o 
prévio indeferimento administrativo tem 
a importante função de delimitar a con-
trovérsia posta em juízo;

c) delimitada a controvérsia, resta 
estabelecido o campo que será objeto 
de prova. Em relação ao regime probató-
rio, destaca-se a importância do médico 
perito nomeado pelo juízo, que deve ser 
profissional técnico idôneo e imparcial. 
Impõe-se anda que seja de confiança do 
juiz e possua qualificação necessária para 
realização de perícias, ainda que não seja 
especialista em determinado ramo da 
medicina; 

d) da mesma forma, ressalta-se a 
importância de terceiros e partes colabo-
rarem com a produção da prova pericial. 
Dessa forma, os médicos assistentes que 
acompanham a parte autora no seu tra-
tamento devem zelar pela correta infor-
mação da situação de seu paciente, sob 
pena de incidirem nas penalidades civis 
e criminais cabíveis. Já a parte autora que 
não colaborar com a produção da prova 
pericial, poderá ainda ter o seu compor-
tamento interpretado em seu desfavor;

e) em relação à produção da prova 
pericial, destaca-se ainda a necessidade 
de uma participação efetiva do juiz, que 
pode ser realizada orientando os peritos 

judiciais acerca do encargo que lhes é 
conferido, realizando reuniões com eles, 
formulando quesitos únicos ou condu-
zindo audiência de produção de laudo. 
Da mesma forma, a participação se es-
tende na análise do resultado da perícia, 
ocasião em que o juiz pode valer-se de 
outros elementos além do laudo pericial 
para constatar a existência ou não da 
incapacidade. Não deve, todavia, des-
considerar o critério técnico empregado 
e está vinculado ao dever geral de mo-
tivação (art. 93, IX, da CF), que é ainda 
mais marcante caso se pretenda refutar 
a conclusão de um profissional técnico 
habilitado. Além disso, a análise da prova 
deve ser feito de acordo com o direito 
material posto em juízo, relativizando-se 
exigências desnecessárias e tendo em 
vista as dificuldades informacionais de 
grande parte dos segurados; 

f) essa mesma peculiaridade do di-
reito material permite que a coisa julga-
da em benefícios previdenciários por in-
capacidade seja limitada de acordo com 
a prova dos autos (secundum eventum 
probationis), traçando uma aproximação 
entre os conceitos de fato alegado e fato 
provado, bem como procedendo a uma 
revisão do conceito de causa de pedir. 
Desse modo, um fato pretérito já exis-
tente, mas não analisado em demanda 
anterior pode ser visto como nova causa 
de pedir em outro processo judicial;

g) da mesma forma, o estudo da coi-
sa julgada não pode descurar do nítido 
caráter transitório dos benefícios previ-
denciários por incapacidade, evidencian-
do que surge uma nova causa de pedir 
sempre que houver alteração futura dos 
fatos, como ocorre com o agravamento 
ou a melhora da moléstia. Nesse as-
pecto, admite-se inclusive a cessação 
administrativa de benefícios concedidos 
judicialmente, desde que respeitado o 
procedimento adequado para tanto, ou 
seja, com participação do segurado e 
parecer da Procuradoria Federal do INSS.  

Tais considerações levam em consi-
deração que o processo deve servir ao 
direito material. Segue-se, assim, a lição 
de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 
(2009, p.165), no sentido de que o fim 
do direito é servir à finalidade pragmáti-
ca que lhe é própria. Dessa forma, visa-
se a atingir a um processo equânime, 
peculiar do Estado democrático de direi-
to, que sirva à ideia de um equilíbrio ide-
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al entre as partes e ao fim material do processo: a realização 
da justiça material, em que as prescrições formais devem ser 
sempre apreciadas conforme sua finalidade e sentido razoável, 
evitando-se todo exagero das exigências de forma. 

NOTAS
1  É nesse sentido, aliás, que deve ser interpretada a Súmula 213 do extinto 

Tribunal Federal de Recursos: O exaurimento da via administrativa não é 
condição para a propositura de ação de natureza previdenciária. 

2  Como bem salientado por José Antonio Savaris (2009, p. 198): As regras 
jurídicas se destinam de maneira geral e abstrata a todos os indivíduos 
e uma nação está perto de fracassar em seus propósitos fundamentais 
quando o cumprimento espontâneo do ordenamento jurídico se tornar 
a exceção e a violação dos direitos materiais é a regra. Ao ter de in-
tervir em praticamente tudo para assegurar a boa-fé dos indivíduos e 
o adimplemento das normas jurídicas, o Judiciário não será poupado 
dos graves vícios sociais e culturais que dominam sua época. Antes, será 
profundamente afetado por eles. Será uma peça a mais na engrenagem 
de iniqüidade social. A justiça sairá torta e a destempo. 

3  A propósito, cabe destacar trecho de notícia veiculada pelo Caderno TNU n. 6, 
de junho a agosto de 2009, que se refere ao Processo n. 2007.38.00.719271-6/
MG, no qual a Turma de Uniformização Nacional dispensou o prévio requeri-
mento administrativo : A relatora do  processo na Turma, juíza federal Joana 
Carolina Lins Pereira, votou pelo provimento do pedido fazendo questão de 
salientar sua sensibilidade à situação peculiar do processo tendo em vista se 
tratar de juizado itinerante. Além disso, destacou que ‘outros casos envolvendo 
requerimento administrativo já foram apreciados na TNU e o entendimento 
que se firmou foi de que, em se tratando de juizado itinerante, seria desne-
cessário o requerimento administrativo’. Seu voto foi acompanhado por una-
nimidade. Durante o julgamento, o juiz federal Derivaldo Filho fez questão de 
falar de sua experiência. ‘No Tocantins, por exemplo, se faz juizado itinerante a 
mil e tantos quilômetros da capital. Nesses locais, 70 ou 80% dos requerentes 
de benefício fazem o primeiro contato com o Estado no momento em que a 
Justiça Federal chega, porque nem certidão de nascimento nem carteira de 
identidade eles têm’. E concluiu: ‘Se não abrimos mão da exigência do prévio 
requerimento administrativo nesses casos, inviabilizaremos os itinerantes por-
que a acessibilidade à Justiça Federal, como também aos órgãos do INSS, não 
existe na 1ª Região, principalmente no Nordeste e no Norte do país’.

 No mesmo sentido é o Enunciado n. 80 dos Fóruns Nacionais dos Juizados 
Especiais Federais – Fonajef: Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada 
a exigência de prévio requerimento administrativo, consideradas as pecu-
liaridades da região atendida.

4  A propósito, cabe destacar que, embora o prazo previsto na Lei n. 8.213/91 
seja superior, o art. 49 da Lei do Processo Administrativo Federal permite uma 
prorrogação motivada, totalizando, por isso, até 60 dias. Já o prazo de 45 dias 
do § 5º do art. 41-A é improrrogável. Além disso, o art. 49 remete apenas à 
decisão, enquanto o art. 41-A impõe o pagamento da primeira parcela. 

5  Nesse aspecto, cabe relembrar, todavia, que o Enunciado 79 do Fonajef 
iguala a recusa a prévio requerimento administrativo caso haja denúncia 
perante a ouvidoria da Previdência Social, ao dispor que A comprovação 
de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de bene-
fício, feita perante a ouvidoria da Previdência Social, supre a exigência de 
comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de bene-
fícios da seguridade social. 

6  Mais uma opção aventada por Savaris (2009, p. 206) é ação declaratória 
do direito de receber tutela administrativa com pedido de tutela urgente no 
sentido de determinar à autarquia previdenciária que, em prazo razoável, sob 
pena de multa e outras imposições que se apresentarem necessárias, ofereça 
resposta final ao requerimento de concessão de benefício previdenciário. 

7  A favor de tal posicionamento, cabe destacar a  Súmula 2 das Turmas Recur-
sais do Rio Grande do Sul: Tratando-se de concessão de prestações previ-
denciárias, é imprescindível o prévio requerimento administrativo, que deve 
ser comprovado pela Carta de Indeferimento ou pelo protocolo fornecido 
pela Administração (no caso de demora injustificável). No caso de cance-
lamento de prestações previdenciárias, ou de ações de reajustamento, o 
exame das questões ventiladas prescinde da via administrativa e o Enun-
ciado 77 do Fonajef: O ajuizamento da ação de concessão de benefício da 
seguridade social reclama prévio requerimento administrativo. 

8  De todo modo, tal ideia foi enumerada pela Juíza Federal Cláudia Cristina como 
uma das vantagens do prévio ingresso administrativo: O ingresso administrativo 
reúne uma série de vantagens ao segurado e ao juízo (que não tem condições 
de se transformar em substituto administrativo do INSS para analisar em cada 
processo e de ofício um sem número de vínculos trabalhistas e atividades de-

senvolvidas, afora outros requisitos legais, tornando-se regra o ajuizamento de 
ação concessiva), tais como: a) permitir eventual deferimento da pretensão 
em tempo inferior ao da sentença judicial definitiva, sendo regra a oposição de 
recurso; b) se indeferido administrativamente o benefício, haver delimita-
ção do objeto litigioso, passando a ser objeto de instrução e decisão judi-
cial unicamente o ponto duvidoso, e não todos os requisitos do benefício, o 
que ocorreria por força da ausência dos efeitos materiais da revelia contra 
o INSS; c) assegurar a fixação da data de início de benefício (equivalente à 
data do requerimento administrativo); d) interromper a prescrição; e) admi-
nistrativamente é possível, conforme a necessidade, tomar depoimento de tes-
temunhas, bem como a investigação direta mediante solicitação de pesquisa, 
com maior flexibilidade do que a produção da prova judicial; f) possibilita que 
o segurado faça expressa opção para aposentadoria proporcional, caso não 
haja reconhecimento de todo o tempo de serviço/contribuição, com maior fle-
xibilidade para programação da aposentadoria pelo segurado; g) o judiciário, 
com sua pouca estrutura, ficaria liberado para decidir os casos realmente liti-
giosos; h) não se estará negando o acesso ao judiciário, que a qualquer tempo 
poderá ser provocado (grifos nossos) (SAVARIS, 2009, p. 203-4).  

9  É o que ocorre, por exemplo, em um caso no qual o autor contribuiu por 
mais de 12 meses até 1/1/2005, encerrando os seus recolhimentos a partir de 
então. Em perícia administrativa, o médico do INSS fixa o início da incapaci-
dade na data de entrada do requerimento realizada em 1/1/2009, atestando 
que o autor permanecerá incapaz por, pelo menos, 6 meses (alta programa-
da), ou seja, até 1/7/2009. No entanto, o benefício é indeferido por perda 
da qualidade de segurado. Já em juízo, o autor passa por perícia médica em 
1/5/2009, ocasião em que o perito judicial atesta que a incapacidade teve 
início em 1/1/2005, mas não mais subsiste. Ainda assim pode ser concedido 
o benefício, pois não mais subsiste a controvérsia acerca da qualidade de se-
gurado. O prazo de cessação, porém, deve ser o fixado administrativamente, 
pois não havia lide nesse aspecto. De todo modo, isso não impede que haja 
uma revisão administrativa nos termos do art. 71 da Lei n. 8.212/91.  

10  É evidente, porém, que a discrepância de queixas não deve ser basea-
da nos rigores técnicos da medicina. Não deixará de haver interesse de 
agir, por exemplo, se administrativamente a queixa do autor é identificada 
como uma artrose e judicialmente como uma artrite reumatóide.  Para 
inexistir interesse de agir, a discrepância deve ser baseada no senso co-
mum,  como ocorre quando se alega administrativamente sofrer de dores 
de coluna e, em juízo, sustenta-se a existência de doença cardíaca. 

 1 Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: 
 [...]
 III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda 

que inclua matéria não posta em juízo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 
2005)”(grifos nossos) 

 2 Aparentemente contraditória, tal prática de se obter de maneira forçada 
o próprio indeferimento administrativo, mostra-se relativamente frequente 
quando se observa que o pagamento de atrasados pela via judicial pode 
ser mais vantajosa em relação a base de cálculo para honorários. 

 3 A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segura-
do fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.

 4 Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
 PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. 

LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDEN-
TE. REDUÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS. COMPROVA-
ÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. Nas ações em que se objetiva a aposen-
tadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu convencimen-
to, via de regra, com base na prova pericial. 2. Os benefícios decorrentes 
de redução da capacidade são fungíveis, sendo facultado ao julgador (e, 
diga-se, à Administração), conforme a espécie de incapacidade constatada, 
conceder um deles, ainda que o pedido tenha sido limitado ao outro. Dessa 
forma, o deferimento do amparo nesses moldes não configura julgamento 
ultra ou extra petita. 3. Comprovada a existência de redução da capacidade 
para o trabalho, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da 
Lei n. 8.213/91, é de ser reconhecido o direito ao auxílio-acidente. 4. Sucum-
bente, cabe ao requerido arcar com os honorários periciais. Omissão da 
sentença que se supre. (TRF4, APELREEX 2006.72.01.004044-1, Sexta Turma, 
Relatora Maria Isabel Pezzi Klein, D.E. 30/10/2008)

 5 Isso não significa que tal meio de prova seja sempre imprescindível, 
como já salientado no item anterior, ao citar os exemplos da prova de 
desemprego para fins de extensão do perídio de graça e análise do art. 151 
da Lei n. 8.213/91.

6  Sobre o tema, cabe citar a Súmula 27 das Turmas Recursais de Santa Catari-
na: Nos pedidos de concessão ou restabelecimento de benefício por inca-
pacidade, a nomeação de médico não especialista na área da patologia da 
qual a parte-autora alega ser portadora, por si só, não implica nulidade.

7  Como afirmado por Didier Jr., Braga e Oliveira (2007, p. 179): Ao perito 
não é dado, outrossim, intrometer-se na tarefa hermenêutica. Opinar so-
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bre questões jurídicas, interpretando lei ou citando jurisprudência ou dou-
trina jurídica. Sua atuação é eminentemente técnica e recai, tão-somente, 
sobre fatos. Só deverá emitir juízos, baseados em sua especialidade pro-
fissional, sobre questões de fato. 

8  Consoante bem notado por Didier Jr., Braga e Oliveira (2007, p. 185-6): 
Pouco se fala do papel do juiz na produção da prova pericial. Talvez, 
por isso, o órgão jurisdicional assuma uma posição passiva, limitando-
se a nomear o perito e aguardar os resultados do seu trabalho.[...] O 
ideal seria que o magistrado assumisse uma postura mais enérgica e 
atuante, definindo um roteiro para a realização da perícia, bem como 
acompanhando seu cumprimento. Deveria dirigir, com pulso e firmeza, 
cada passo da perícia.

9  Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos 
de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técni-
co. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou 
a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou 
determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará infor-
malmente o verificado.

20  Art. 421. [...] § 2º Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá 
consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por 
ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que 
houverem informalmente examinado ou avaliado. 

21  De fato, ainda que o magistrado tenha formação em medicina, não poderá 
atuar como perito. Nesse aspecto, cabe citar a lição de Didier Jr., Braga e Oli-
veira (2007, p. 173): Resta, então, responder à seguinte pergunta: dispondo o 
magistrado de conhecimentos técnicos (por exemplo: além de bacharel em 
direito, o magistrado é médico), poderia ele dispensar a realização da perícia, 
aplicando o seu próprio saber técnico para a formação do seu convencimen-
to? Não. ‘Do contrário, o juiz acumularia a função de perito, impossibilitando 
a adoção do correspondente procedimento probatório e amputando às par-
tes a oportunidade de participar dele pela forma que a lei lhe assegura’. ‘Tan-
to quando o juiz-testemunha, o juiz-perito é recusado pelo sistema’. Ademais: 
a) nem sem sempre o juiz que preside a produção de prova será aquele que 
sentenciará e b) a instância recursal é composta necessariamente por outros 
magistrados distintos daquele que proferiu a sentença. 

22  Isso porque, como linha geral de atuação, o juiz deve procurar corrigir as 
distorções existentes entre as partes, atuando com parcialidade positiva 
para assegurar a igualdade material entre os litigantes. Como salienta Artur 
César de Souza (2009, p. 354-5) Assim, constatada a impossibilidade da 
plena (im)parcialidade do juiz, parte-se numa direção em que, havendo 
vítimas do sistema dominante no âmbito da relação jurídica processual, 
deverá o magistrado atuar de forma a reconhecer a diferença socioeco-
nômica e cultural dos sujeitos da relação jurídica processual penal ou civil, 
e em razão dessa diferença objetiva e racionalmente constatável permitir 
que ela o conduza de maneira a garantir a aplicação do devido processo 
legal constitucional, o contraditório, o direito constitucional de ação e a 
ampla defesa, enfim, observar um processo com todas as garantias. 

23  Conforme bem ponderado por Marinoni e Arenhart (2005, p. 619): A imu-
tabilidade, portanto, que protege a parte dispositiva da sentença (art.469 
do CPC, a contrario sensu) não é capaz de escudar a declaração ali 
constante contra qualquer espécie de declaração contrastante. Novas 
decisões, contrárias à declaração presente na sentença, somente será 
proibidas se, e somente se, refletirem litígio envolvendo as mesmas 
partes diante da mesma causa de pedir. 

24  Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, rela-
tivas à mesma lide, salvo:

 I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação 
no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a 
revisão do que foi estatuído na sentença.

25  Como bem salientado por Marinoni e Arenhart (2005, p. 626-7) a imutabi-
lidade da coisa julgada protege a declaração judicial apenas enquanto as 
circunstâncias (fáticas e jurídicas) da causa permanecerem as mesmas, 
inseridas que estão na causa de pedir da ação. A seguir, explicitam 
melhor o seu pensamento da seguinte forma: A sentença espelha os fa-
tos e o direito que serviram como seus fundamentos de maneira que, 
alterados os fatos ou o direito, modificada estará a causa de pedir, e por 
conseqüência a ação. Em outros termos: a alteração das circunstâncias 
de fato constitui alteração da causa de pedir, formando outra (nova) 
ação e abrindo ensejo a outra (nova) coisa julgada. Assim, quando são 
alteradas as circunstâncias de fato, será formada outra (nova) coisa jul-
gada, que deverá conviver em harmonia com a coisa julgada respeitante 
às circunstâncias anteriores. No mesmo sentido: Marinoni (2008, p. 139). 

26  É nesse aspecto  que Luiz Guilherme Marinoni (2008, p. 146) aler-
ta que, diante das relações continuativas, há circunstancias que se 
alteram (elementos temporários) e circunstâncias que se mantém 
(elementos perenes ou estáveis). 

27  Sobre esse aspecto são esclarecedores os considerandos da OI 76/03: Con-
siderando o disposto no art. 11, da Lei n. 10.666, de 08 de maio de 2003, 
e no art. 71 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, no § 4º do art. 96, e no 
§ 5º do art. 198, da Instrução Normativa n. 84, de 17 de dezembro de 2002; 
Considerando que, dentre os benefícios por incapacidade e deficiência, um 
grande número é constituído por concessões feitas em cumprimento de de-
cisões judiciais, sendo que a respectiva manutenção não recebe revisão e 
controle supervenientes; Considerando que a decisão judicial, ao determinar 
a concessão de benefício por incapacidade, baseia-se no preenchimento, 
pelo interessado, dos requisitos da espécie, e, principalmente, na existência 
de incapacidade para o trabalho ou na deficiência da pessoa, no caso de 
amparo assistencial;Considerando que a incapacidade para o trabalho não 
é definitiva, podendo sobrevir a cessação, o agravamento ou a persistência 
da incapacidade, assim como da deficiência; Considerando que, verificada 
a cessação da incapacidade ou da deficiência, por avaliação médico pericial, 
tem-se o afastamento de um dos requisitos básicos da concessão e manu-
tenção do benefício, impondo-se o imperativo legal da sua cessação; Consi-
derando que a Lei n. 8.212/91, em seu art. 71, determina que o INSS deverá 
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda 
que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, a atenuação 
ou o agravamento da incapacidade para o trabalho, alegada como causa 
para a sua concessão;  Considerando que o benefício de prestação conti-
nuada, concedido à Pessoa Portadora de Deficiência, deve ser revisto a cada 
2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 
origem (arts. 20 e 21 da Lei n. 8.742/93);  Considerando a necessidade de 
exercitarem-se controles e rotinas visando agilizar e uniformizar a revisão dos 
benefícios concedidos em cumprimento de decisões judiciais;[...].

28  O que, dentro da mesma linha de pensamento, não impede que haja 
emprego da mesma interpretação quando se verifica uma desigualdade 
no caso concreto entre o autor da demanda originária e o INSS, ainda que 
não se trate de trabalhador rural.  

29  Relativizando tal possibilidade de extinção sem julgamento de mérito, in-
daga José Antonio Savaris (2009, p. 89): Mas se o juiz se lança à tarefa de 
valoração da prova, não estaria ele examinando o mérito para, depois de 
concluir pela ausência ou insuficiência de prova material, extinguir o feito 
sem julgamento do mérito?

30  É evidente, de outro lado, que caso seja constatado que tal desigualdade 
não subsiste, tendo havido uma omissão dolosa do autor na apresentação 
das provas no processo anterior, prevalece a coisa julgada, com a possibi-
lidade inclusive de aplicação de penalidades pela deslealdade processual, 
conforme exposto anteriormente. 
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