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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo avaliar o acesso à justiça, concebendo-
-a como a possibilidade de os cidadãos terem seus casos de benefícios por incapacidade 
analisados conforme as regras e princípios básicos elencados em nosso sistema jurídi-
co. Para além disso, pretende-se identificar os aspectos qualitativos do nível de justiça 
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oferecido pelos Juizados Especiais Federais, tais como a avaliação dos casos concretos 
individualmente, a concepção humanista dos peritos ao avaliarem os segurados/autores, 
a percepção humanista do próprio julgador, quando são consideradas apenas as provas 
coligidas nos autos virtuais, entre outros elementos. Para tal, analisou-se um conjunto de 
cem laudos realizados em quatro dias sucessivos (de 18 a 21 de agosto de 2015), cujos 
processos aos quais pertencem os respectivos laudos tramitaram na 3ª Vara do Juizado 
Especial Federal de Pelotas, RS. A partir das informações obtidas destes laudos, foi possível 
a análise estatística dos dados, que propiciou a identificação de que, nos casos avaliados, 
as sentenças e os recursos foram igualmente padronizados, mantendo as sentenças por 
seus próprios fundamentos. Tem-se a séria impressão de que os jurisdicionados tiveram 
amplo e irrestrito acesso ao Judiciário. O que não equivale dizer, e esse é o ponto central 
de nossa investigação, que tiveram acesso à justiça.

PALAVRAS-CHAVE: perícia biopsicossocial; laudos médicos; juizados especiais 
federais; acesso à justiça.

ABSTRACT: The purpose of this article is to evaluate access to justice, conceiving 
it as the possibility for citizens to have their cases of disability benefits analyzed according 
to the rules and basic principles listed in our legal system. In addition, we intend to identify 
the qualitative aspects of the level of justice offered by the Federal Special Courts, such as 
the evaluation of individual cases, the humanist conception of the experts when evaluating 
the insured / authors, the humanist perception of the judge himself, when are considered 
only the evidence collected in the virtual files, among other elements. For this purpose, a 
series of 100 reports were analyzed in four successive days (August 18 to 21, 2015), whose 
processes to which the respective reports belong were processed in the 3rd Federal Special 
Court of Pelotas, RS. Based on the information obtained from these reports, it was possible 
to statistically analyze the data that allowed the identification that in the evaluated cases 
the sentences and resources were also standardized, keeping the sentences on their own 
grounds. One has the serious impression that the jurisdictions had ample and unrestricted 
access to the Judiciary. This is not to say, and this is the central point of our investigation, 
which has had access to justice.

KEYWORDS: biopsychosocial expertise; medical reports; federal special courts; 
access to justice.

INTRODUÇÃO

Os dados indicativos da Justiça Federal apontam que os benefícios por incapa-
cidade, especialmente retratados pelo auxílio-doença, vêm representando mais de 80% 
dos benefícios vindicados no âmbito federal A extrema judicialização destes benefícios 
por incapacidade, ao que tudo indica, guarda uma estreita relação com a forma com que 
o Estado brasileiro vem tratando a política pública nesta área específica.

Judicializa-se, cada vez mais, porque a Previdência Social sequer possui um pro-
cesso de habilitação e reabilitação profissional que dê conta dessa questão. A denominada 
“alta programada”, administrativa e legal, levada a efeito pelas MPs 632/16, 767/17, até a 
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conversão desta última na Lei n. 13.465/17, aumentou sensivelmente esta judicialização, 
transferindo para o Judiciário uma tarefa que não pode (e nem deve) ser da alçada deste.

Em virtude desse elevado número de processos que tramitam nos Juizados Espe-
ciais Federais, bem como da competência em razão do valor da causa utilizado para essa 
delimitação, torna-se imperativa a análise das perícias médicas realizadas. Essa verificação 
torna-se necessária a partir do momento em que se constata que as conclusões dos médicos 
peritos consistem, praticamente, na única prova que norteia as decisões monocráticas e 
colegiadas, motivo pelo qual este trabalho se torna imprescindível.

Para tanto, realizou-se o seguinte recorte metodológico: analisou-se um conjunto de 
cem laudos realizados em quatro dias sucessivos (de 18 a 21 de agosto de 2015), cujos 
processos aos quais pertencem os respectivos laudos tramitaram na 3ª Vara do Juizado 
Especial Federal de Pelotas, RS. Salienta-se que a sequência de perícias designadas pode 
ser acompanhada pela planilha constante no primeiro número do processo analisado, a 
saber: 5009504-15.2014.404.7110. Neste plano, o perito médico judicial, especializado em 
ortopedia e traumatologia, realizou exatas 25 perícias em cada um dos dias designados, 
com intervalos de 20 minutos entre cada uma delas e, posteriormente, apresentou nos 
autos virtuais os respectivos laudos produzidos.

No formulário de avaliação montado, buscando o entabulamento posterior das 
respostas, foram elencadas dezessete questões básicas: 1) Espécie de benefício pedido 
na ação; 2) Tempo médio de duração do processo (entre o ingresso e a sentença); 3) Os 
quesitos foram respondidos e fundamentados? 4) Houve alguma resposta a quesitos de 
feição biopsicossocial; 5) Resultado do laudo pericial, desfavorável ou não para fins de 
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou outro benefício por incapacidade; 6) Cons-
tou do laudo alguma data de alta programada? 7) Houve indicação para hab./reabilitação 
profissional? 8) Resultado da sentença; 9. Houve previsão na sentença de inserção dos 
postulantes em processo de habilitação/reabilitação profissional? 10. O laudo pericial foi 
determinante para a formação da convicção do magistrado na sentença? 11) O magistrado 
se utilizou de algum outro elemento (jurisprudência, entendimento doutrinário, outros lau-
dos e documentos) para formar sua convicção além do laudo pericial? 12) Houve recurso 
inominado para as Turmas Recursais dos JEFs? 13) Quanto tempo levou para ser julgado? 
14) Foi reformada a sentença? 15) Foi “mantida a sentença por seus próprios fundamentos”? 
16) O laudo médico pericial foi determinante na formação de convicção dos magistrados? 
17) Houve algum recurso de uniformização impetrado? Se houve, qual foi o resultado?

O universo traduzido por estas perguntas levantadas, respondidas a partir da análise 
detida de cada um dos 100 laudos periciais juntados nos processos virtuais, permitirão 
elucidar uma série de questionamentos. Talvez a questão central seja a de avaliar o acesso 
à justiça, concebendo-a como a possibilidade de os cidadãos terem seus casos de bene-
fícios por incapacidade analisados conforme as regras e princípios básicos elencados em 
nosso sistema jurídico. Para além disso, pretende-se avaliar os aspectos qualitativos do 
nível de justiça oferecido pelos Juizados Especiais Federais, tais como a avaliação dos 
casos concretos individualmente, a concepção humanista dos peritos ao avaliarem os 
autores (neste caso trata-se singularmente de “o perito”, uma vez que foi somente um que 
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realizou este mister), a percepção humanista do próprio julgador quando do sopesamento 
das provas coligidas nos autos virtuais, entre outros elementos.

Há de se chamar a atenção para o fato de que esses laudos foram produzidos em 
meados de 2015, quando ainda não estavam em vigência as MPs n. 639/15, MP n. 767/17, 
sendo esta última convertida na Lei n. 13.1465/17.

Pretende-se, portanto, analisar os dados entabulados, buscando compreender 
esse momento histórico vivido pela política pública previdenciária em particular, de modo 
a propor alternativas e quiçá soluções para melhor adequação das demandas envolvendo 
os benefícios por incapacidade.

1. ACESSO À JUSTIÇA E ACESSO AO JUDICIÁRIO: UMA REFLEXÃO A PARTIR 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL VIGENTE NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS

Antes de se adentrar na análise dos dados colhidos nesta pesquisa, no que diz 
respeito ao exame dos cem laudos produzidos em quatro dias de trabalhos periciais no JEF 
pertencente à Subseção Judiciária de Pelotas, fazem-se necessárias algumas incursões 
sobre a natureza e a criação dos Juizados Especiais Federais propriamente ditos.

Neste passo, há de se dizer que os Juizados Especiais Federais nasceram com a ta-
refa primordial de aproximar a Justiça Federal às populações mais necessitadas e distantes 
dos grandes centros, em que somente neles existiam postos desta Justiça Especializada.

Seguindo os mesmos passos da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 2º, os JEFs tiveram 
como princípios a oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, 
visando, conforme exposto outrora, conferir rapidez e informalidade aos julgamentos de 
causas consideradas de menor complexidade.

A Constituição Federal de 1998, por seu turno, optou pela criação dos Juizados 
Especiais de Pequenas Causas para dirimir controvérsias de baixa complexidade, o que 
não significa que estas sejam de valor reduzido.

2. METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA

Nesta pesquisa, cada um dos processos virtuais foi acessado, a partir do chamado 
“Plano de Perícias” juntado pelo próprio Perito Médico, o qual distribuiu as 100 periciais 
realizadas em quatro dias de análise. Esse trabalho tornou-se possível diante do fato 
de que todos os processos tramitaram de forma virtual, pela plataforma e-proc, ou seja, 
bastava ingressar em um dos processos que o mesmo “Plano de Perícias” estava juntado, 
de forma idêntica, nos demais processos arrolados.

Ao passo que o Sr. Perito Médico Judicial conseguiu, individualmente, realizar esse 
hercúleo trabalho de diagnóstico dos autores dos processos em torno de 20 minutos, fez-se 
necessário realizar uma distribuição entre a equipe de investigação do presente artigo, a 
partir da divisão dos 100 processos entre quatro pesquisadores, de modo que a cada um 
deles coube o estudo de 25 casos.
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A partir do formulário montado, envolvendo as 17 questões já apontadas, investigou-
-se um a um dos quesitos (do Juízo e das partes) juntados aos autos virtuais. Com isso, 
foi possível responder a todas as perguntas propostas e, posteriormente, a realização do 
entabulamento e cruzamento de dados para os fins propostos neste trabalho.

Embora os autores do presente trabalho estejam cientes das limitações de uma 
pesquisa como a ora apresentada, tem-se a certeza, a partir da práxis da advocacia 
previdenciarista, de que ela indica a existência do modo como a Justiça Federal, leia-se 
JEF, está encarando a análise dos direitos sociais fundamentais previdenciários, no que 
respeita à avaliação dos benefícios por incapacidade laboral. Veja-se, na sequência, cada 
uma dessas questões levantadas, por meio dos dados quantitativos entabulados, aos 
quais se empregará uma análise qualitativa para que estes tenham um sentido dentro dos 
propósitos condizentes com os autores-pesquisadores em questão.

3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA
A primeira indagação foi a natureza do benefício requerido. Observou-se que 98% 

referem-se à concessão de Auxílio-doença (B-31), Aposentadoria por Invalidez (B-32) ou 
algum outro Auxílio-acidente (de qualquer natureza, B-36 ou de trabalho, B-94). Restaram 
apenas 2%, o que representa exatamente dois processos, que se referem a pedidos de 
Benefícios de Prestação Continuada (BPC - LOAS).

GRÁFICO 1

NATUREZA DO BENEFÍCIO REQUERIDO NA AÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação ao tempo de duração do processo, concluiu-se que 92% dos processos 
foram resolvidos em até dois anos. Em se tratando de benefício de caráter extremamente 
alimentar, especialmente quando os autores não possuem nenhuma outra fonte de renda, 
parece que o Princípio da Celeridade fica bastante prejudicado. Não parece razoável que o 
jurisdicionado aguarde por tanto tempo para ter uma sentença proferida no seu processo.

JPP_Miolo.indb   45 24/10/2018   16:30:31



46 JURIS PLENUM PREVIDENCIÁRIA - Ano VI - número 24 - novembro de 2018

Por certo que a rapidez no processo não garante uma adequada prestação juris-
dicional. Muito pelo contrário: constata-se que muitos casos de julgamento célere podem 
significar a abreviação dos direitos dos autores, a exemplo da não realização da perícia 
biopsicossocial, das perícias técnicas para verificar as condições especiais, dentre outras.

GRÁFICO 2

TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROCESSOS

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 3 apresenta uma questão fundamental nas perícias médicas judiciais: 
o dever de o Perito Médico fundamentar os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 
partes (autor e réu).

GRÁFICO 3

FUNDAMENTAÇÃO DOS QUESITOS APRESENTADOS PELO JUÍZO E PELAS PARTES

Fonte: Elaborado pelos autores
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Com efeito, depreende-se pelo artigo 473 do CPC o dever de os peritos exporem 
o objeto, esmiuçarem a metodologia utilizada na investigação ao caso concreto e, o que 
não pode passar despercebido, apresentarem respostas devidamente fundamentadas a 
todos os quesitos apresentados. Importante mencionar a redação integral deste artigo pela 
importância inovadora de que ele se reveste:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
I - a exposição do objeto da perícia;
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstran-
do ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do 
conhecimento da qual se originou;
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, 
pelas partes e pelo órgão do Ministério Público (BRASIL, 2015).

Veja-se, no cotejo dos dados colhidos neste ponto, que somente 3% dos quesitos 
foram devidamente respondidos e fundamentados pelo Sr. Perito Médico. Somente em 
6% de laudos encontramos as respostas dos quesitos feitos pelo Juízo, em desprezo aos 
quesitos das partes, enquanto a grande maioria de 82% não foram respondidos de forma 
fundamentada (somados os 77% que foram parcialmente respondidos, mais os 5% não 
respondidos e nem fundamentados).

Esta realidade é a que permeia comumente os laudos periciais juntados nos pro-
cessos desta natureza, mormente quando realizados em curto espaço temporal. Nestes, 
cingem-se os peritos médicos a atribuírem respostas monossilábicas consistentes em 
“sim”, “não”, “talvez”, ou o “não se aplica”, “já respondido”, “está no quesito n. tal”, dentre 
outras tantas expressões vagas que nada respondem ou esclarecem sobre o caso concreto 
apresentado.

Há de se referir, neste ponto, que, por força do artigo 479 do CPC, também o 
Juiz deverá analisar a prova pericial indicando na sentença os motivos que o levaram a 
considerar, ou não, as conclusões dos peritos, ponderando, inclusive, qual foi o método 
utilizado nos trabalhos periciais. Tal procedimento, como se observou na análise das 
sentenças, pouco ocorre.

O Gráfico 4, que se segue, confirma o que vem sendo uma prática corriqueira nos 
JEFs de todo o País: a não verificação das denominadas “condições pessoais e sociais” 
dos segurados/autores. Simplesmente em nenhum dos cem laudos juntados pelo Sr. Perito 
Judicial houve a avaliação destes aspectos que dizem respeito à vida dos segurados.

Neste ponto, há de se fazer uma breve retrospectiva histórica da recente perícia 
biopsicossocial em nosso sistema, à qual, no último lustro, temos dedicado especial 
atenção (COSTA, 2013; 2014; 2015; 2018; COSTA; ENGELKE, 2015; SOTTILI; COSTA, 
2016; SOTTILI, 2018; BORGES 2017(a); 2017(b); BORGES; ROSA; SANTOS, 2018; 
BORGES; PASE, 2018).
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Neste passo, parece incontroverso que dois documentos internacionais foram fun-
damentais até a eleição desta modalidade de perícia pela Lei n. 13.146/15, que instituiu o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil: a International Classification of Functioning, 
Disabilities and Health - CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde) - OMS (2001) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência - (ONU-2007), aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186/08, tendo ingressado 
em nosso sistema com status de Emenda Constitucional. Em termos legislativos, a Lei 
Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/93) foi a primeira lei a trazer a avaliação médica 
e social, conjuntamente, como forma de avaliação da deficiência/incapacidade duradoura. 
Na sequência, a Aposentadoria Especial das Pessoas com Deficiência aprovadas pela 
LC n. 142/13, passa a ser o primeiro benefício de prestação continuada do Regime Geral 
da Previdência Social a instituir ambas as perícias, social e médica, na avaliação destes 
benefícios (MAUSS; COSTA, 2018).

A Lei n. 13.146/15, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, 
sedimenta a perícia biopsicossocial como forma avaliativa das deficiências/incapacidades 
duradouras (dois anos ou mais), no seio da seguridade social. O legislador ordinário deu 
prazo de dois anos, após a entrada em vigor desta lei, para a efetivação da perícia biopsi-
cossocial, começando esta a fluir a partir do dia 06 de janeiro de 2018.

Com efeito, parece incontroverso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
consagrou a perícia biopsicossocial em qualquer avaliação que envolva a incapacidade 
duradoura/deficiência.

A questão que se põe é a seguinte: no campo dos benefícios previdenciários en-
volvendo a incapacidade laboral dos segurados/autores, como poderá o julgador saber 
se se tratará de uma incapacidade temporária duradoura (dois anos ou mais), ou não? 
Como será possível, diante de um caso concreto que busque a avaliação da incapacidade 
laboral declinar da avaliação das denominadas “condições sociais e pessoais”, para usar 
uma terminologia que a jurisprudência pátria consagrou, sem realizar a Perícia Social?

À luz da CIF-2001, da Convenção de Nova Iorque (2008) e do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei n. 13.146/15), parece que a resposta não poderá ser outra: também 
- e especialmente, nos casos envolvendo pedidos de restabelecimento de auxílio-doença 
por incapacidade laboral, torna-se imprescindível a avaliação da pessoa humana como 
um todo, de forma sistêmica e holística em seu ambiente totalizante.

É por isso que estas questões, referentes à escolaridade dos segurados, seu poder 
informacional e de reeducação profissional, sua idade, entre tantos outros aspectos que 
superam os aspectos relacionados com suas patologias, tornam-se por vezes determinadas 
na avaliação de cada caso concreto.

Com relação, tanto às perícias realizadas nas agências do INSS, quanto à perícia 
judicial:
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[...] elas são realizadas por profissionais que, mesmo em posse de 
vasto conhecimento na área médica, na maioria das vezes, têm 
pouca ou nenhuma possibilidade real de identificar [...] todas as 
suas nuances diretamente ligadas ao contexto social do cidadão, 
sem ter acesso a um histórico de longo prazo, [...], acaba por deixar 
aqueles que mais necessitam sem o mínimo necessário para uma 
vida digna (BORGES; ROSA; SANTOS, 2018, p. 172).

Dito isto, são bastante significativos os dados colhidos na pesquisa ora empreendi-
da, no que diz respeito à ponderação ou não de aspectos sociais e pessoais por parte do 
Sr. Perito Médico - uma vez que não foram realizadas perícias sociais nestes casos. Isso 
porque em 100% dos casos não houve a consideração de nenhuma das características 
destes aspectos relacionados à vida dos segurados/autores.

GRÁFICO 4

HOUVE ALGUMA RESPOSTA A QUESITOS DE FEIÇÃO BIOPSICOSSOCIAL?

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir do Gráfico 5 depreende-se que os laudos periciais apontaram que 31% 
entende que deva ser concedido o B-31 (auxílio-doença comum), enquanto 5% o B-32 
(aposentadoria por invalidez) e apenas 3% favorável para ambos.

Estes dados são importantes para os fins de cruzamentos, pretendidos adiante, 
no intuito de demonstrar como os laudos periciais terminam por ser, no mais das vezes, a 
única prova a ser considerada pelos magistrados para o julgamento das demandas cujo 
objeto são benefícios por incapacidade.
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GRÁFICO 5

RESULTADO DO LAUDO PERICIAL

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nos Gráficos 6 e 7 que seguem, indaga-se a existência da indicação de uma data 
determinada para a manutenção dos benefícios por incapacidade, instituto este conhecido 
por “alta programada”, bem como o tempo estimado para o benefício cessar.

Antes de analisar estes dois dados propriamente ditos, far-se-á necessário uma 
breve incursão nesse Instituto.

Em 2016 a Medida Provisória n. 739 instituiu a manutenção dos benefícios por 
um lapso de tempo não superior a 120 dias. Esta MP não foi convertida em lei no prazo 
previsto, mas em 2017 foi reeditada a MP n. 767, com o mesmo objetivo da primeira, a 
qual foi sacramentalizada na Lei n. 13.457/17, com entendimento consagrado pela TNU 
da legalidade desta alta.

Estes laudos foram confeccionados antes da vigência destes três dispositivos legais, 
é bom que se diga. Talvez isso explique o fato de somente 8% dos laudos terem indicado 
alguma data para cessação do benefício (DCB). Na sequência, veremos que somente em 
4% dos casos o Sr. Perito do Juízo entendeu aplicarem-se os 120 dias de manutenção, 
enquanto seis meses foram para o patamar de 67%.

Esses dados são fundamentais para se pensar a novel “alta programada legal e 
administrativa” concebida como modus operandi para “resolver o problema” da manutenção 
destes benefícios, a começar por uma singela razão: o que certamente era exceção antes 
da normativa apontada (veja-se que somente em 4% dos casos foi apontada a alta em 
quatro meses) tornou-se uma regra imperativa do sistema. Tal regra, a partir do julgamento 
da TNU citado, passa a valer para os benefícios previdenciários concedidos nos JEFs.
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GRÁFICO 6

CONSTOU NO LAUDO ALGUMA DATA DE ALTA PROGRAMADA?

Fonte: Elaborado pelos autores.

GRÁFICO 7

TEMPO PROGRAMADO PARA ALTA

Fonte: Elaborado pelos autores
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No Gráfico 8, averigua-se que somente em 2% dos casos, o que equivale a dois 
processos, o Perito Judicial indicou a habilitação/reabilitação dos autores das ações. 
Percebe-se, desde muito, que este procedimento está em verdadeiro “desuso” pela política 
pública previdenciária. As razões, de ordem estrutural e financeira, são de todos conhecidas 
e não há espaço para serem desenvolvidas, por ora, neste artigo.

De qualquer modo, é indubitável que a não indicação de alta programada prévia, 
bem como a não indicação a programa de reabilitação/habilitação profissional, devolvia à 
Previdência Social o que seria um problema continuado: a recuperação da força laboral 
dos segurados e autores.

A resolução deste problema, por meio legislativo, apresenta-se como mais uma 
das tantas políticas públicas resolvidas por meio de soluções abstratas e surreais, comuns 
em tempos de pós-verdades.

O que vale dizer, amiúde, parece ter sido resolvida a questão da incapacidade e 
recuperação dos segurados por meio legislativo: a instituição de uma presunção temporal 
da restituição programada da incapacidade. Passado o prazo assinalado, não há mais 
nada a ser feito.

GRÁFICO 8

INDICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Fonte: Elaborado pelos autores

No Gráfico 9, no que diz respeito ao resultado da sentença, tem-se um quadro que 
demonstra que somente 10% dos benefícios procederam para auxílio-doença, enquanto 
em apenas 1% prosperaram ambos: auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É de se 
perceber que 27% dos casos em que prosperaram os pedidos de auxílio-doença, houve 
proposta de acordo pelo INSS, a qual foi homologada pelo Juízo. Senão vejamos:
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GRÁFICO 9

RESULTADO DAS SENTENÇAS

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pelo que propõe o Gráfico seguinte, de n. 10, a indicação na sentença de ingresso 
em programa de habilitação e reabilitação profissional foi de apenas 1%, o equivalente a 
um dos casos de um total de cem analisados. É de se frisar que a indicação do Sr. Perito 
foi de 2%, conforme visto no Gráfico 8.

GRÁFICO 10

HOUVE PREVISÃO NA SENTENÇA DE INSERÇÃO DOS POSTULANTES EM PROCES-
SO DE HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO PROFISSIONAL?

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No Gráfico 11 está demonstrada a tese central levantada na presente pesquisa: 
a de que os laudos periciais médicos produzidos nos processos passam a ser a prova 
determinante na hora do julgamento.

Recai sobre o perito:

[...] além de possuir conhecimentos técnicos de medicina, [...] ter a 
responsabilidade de não ignorar o contexto social e a jornada de vida 
em que a pessoa está inserida, sob pena de exarar manifestação 
vazia de sentido ou, ainda, que acabe por custar o agravamento 
do quadro de saúde do paciente (BORGES; ROSA; RODRIGUES, 
2018, p. 176).

O que vale dizer, sem dúvidas, que os julgadores consideram, essencialmente, as 
conclusões trazidas pelos peritos para julgarem as demandas previdenciárias. Prova disso 
corresponde à taxa de 95% das sentenças que se alicerçaram nos laudos periciais como 
única prova para designar os julgamentos das ações, ou seja, se seriam procedentes ou não.

GRÁFICO 11

O LAUDO PERICIAL FOI DETERMINANTE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO 
MAGISTRADO NA SENTENÇA?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Mantendo o mesmo diapasão do Gráfico n. 11, o seguinte representa o complemento 
daquele: em apenas 7% dos casos houve a análise de atestados, exames, jurisprudência 
e outros elementos afora o laudo pericial.
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GRÁFICO 12

ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO, OUTROS LAUDOS E DOCUMENTOS PARA FORMAR 
SUA CONVICÇÃO ALÉM DO LAUDO PERICIAL

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Gráfico 13, observa-se que o índice de recursos das sentenças foi extremamente 
baixo, chegando ao patamar de 32% dos processos apenas. Por certo, esse baixo índice 
se deve ao fato de, como vastamente demonstrado, se reduzir todo o conjunto probatório 
à prova pericial médica e esta, por sua vez, ser decisiva para a formação da convicção 
do Juízo.

GRÁFICO 13

HOUVE RECURSO INOMINADO PARA AS TURMAS RECURSAIS DOS JEFS?

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O Gráfico 14 mostra, em uma análise rápida, o tempo médio que os recursos per-
duraram nas Turmas Recursais do Rio Grande do Sul. Veja-se, pela leitura destes dados, 
que 71% dos processos não passou de quatro meses para ser julgado. Aliás, 35% dos 
processos não levou mais que dois meses nas Turmas Recursais deste Estado. E nenhum 
dos recursos perdurou mais que um ano.

Ocorre que um processo rápido não é garantia de efetiva justiça, o que passa, es-
sencialmente, pela análise do caso concreto, das provas juntadas pelos recorrentes, etc. 
Para tanto, ampliamos esta análise conjugada com os dados expostos no Gráfico de n. 15.

GRÁFICO 14

TEMPO A SER JULGADO O RECURSO

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cotejando o Gráfico n. 15, por sua vez, é possível ver que, se em apenas 32% 
dos processos houve recurso, um percentual pífio destes recursos reverteu a sentença 
monocrática, não chegando a 3%.

Com efeito, verifica-se no Gráfico 16 que as Turmas Recursais pouco avaliaram 
os recursos que lhes foram submetidos, mantendo a sentença “por seus próprios funda-
mentos”. Os resultados da pesquisa dos laudos apontaram que em 64% dos casos houve 
esta justificativa para a manutenção da sentença, o que, somados aos 7% da manutenção 
em parte, chega-se a 73% dos casos.

JPP_Miolo.indb   56 24/10/2018   16:30:33



57CEM LAUDOS, CEM CASOS, CEM VIDAS SEM ACESSO À JUSTIÇA

GRÁFICO 15

A SENTENÇA FOI REFORMADA

Fonte: Elaborado pelos autores.

GRÁFICO 16

FOI MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste último Gráfico, de n. 17, tem-se uma realidade bastante recorrente quando 
se trata de pedidos de uniformizações para as Turmas Regionais de Uniformização e a 
Turma Nacional de Uniformização. A pesquisa indica simplesmente ZERO de recursos. 
Fato este explicado pelo motivo elementar da impossibilidade de rediscutir matéria de fato 
nestas Turmas de Uniformização.
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GRÁFICO 17

O LAUDO MÉDICO PERICIAL FOI DETERMINANTE NA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO 
DOS MAGISTRADOS?

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÕES
A análise dos cem laudos produzidos em série, em quatro dias sequenciais, resul-

tantes de 25 perícias realizadas por dia na sede do Juizado Especial Federal de Pelotas, 
no Rio Grande do Sul, traz muitos dados para refletir o momento atual em que se vive.

Por mais que seja pequena esta amostra, como toda amostra o é, por certo, não 
restam dúvidas de que o padrão médio de prestação jurisdicional não altera muito de 
Norte a Sul deste País.

Em procedimentos rápidos, que podem começar com um simples relato feito pelos 
próprios cidadãos de suas pretensões diretamente nos Juizados Especiais Federais (ater-
mação), com perícias extremamente rápidas de 20 minutos ou menos, como nos casos 
avaliados nesta pesquisa, resultando em sentenças e recursos igualmente padronizados, 
que mantêm as sentenças por seus próprios fundamentos, tem-se a séria impressão de 
que os jurisdicionados tiveram amplo e irrestrito acesso ao Judiciário. O que não equivale 
a dizer, e esse é o ponto central de nossa investigação, que tiveram acesso à justiça.

Neste passo, mais do que fazer uma análise crítica e minuciosa, portanto, do teor 
dos laudos juntados e da própria noção de justiça trazida pelos JEFs, acredita-se que o 
processo como um todo mereça uma reflexão.

Primeiro, mister que se fale do jus postulandi, o qual dispensa os advogados, 
adotados pela Lei n. 10.279/01, permitindo que os cidadãos ingressem com seus pedidos 
mediante um breve relato de seus casos concretos (atermação).
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A prática ordinatória nos mostra que se tudo começa mal, a chance de terminar 
inadequadamente é fatídica. E começa mal porque, se de um lado o INSS possui uma 
equipe qualificadíssima de procuradores e uma grande equipe preparada para exercer 
a ampla defesa e o contraditório, o hipossuficiente dos segurados/autores não possui 
nenhum amparo. E por serem hipossuficientes também informacionalmente, não têm 
a ideia sequer de quais documentos devem ser levados quando da ida ao JEF. Serão 
atendidos, certamente, por um estagiário que os ouvirá em suas pretensões e verificará 
seus documentos, os quais comporão o processo virtual. Facilmente o segurado não levou 
consigo um atestado ou exame que seria importante para ser juntado ou, pelo contrário, 
levou alguns que implicariam na perda de qualidade de segurado, o que é futuramente 
vindicado pelo INSS para não conceder o benefício por incapacidade ao autor. O patrocínio 
de advogado somente em sede de recurso torna praticamente impossível a reversão da 
improcedência decretada em primeira instância.

Na pesquisa ora empreendida foi visto que é justamente o laudo pericial médico 
a prova por excelência valorada. Uma perícia que aponte pela capacidade laboral torna 
distante qualquer possibilidade de reverter o resultado monocrático.

Com efeito, os dados apontados pela pesquisa demonstram que em quase 70% 
dos casos não há recursos. E quando há, pouco adianta, pois somente 3% são revertidos. 
O fato de os juízes federais manterem as sentenças por seus próprios fundamentos, como 
soa comum e conforme demostrado pela nossa pesquisa, tendo como prova basilar e 
determinante os laudos periciais médicos produzidos nos processos, demonstra que o 
acesso à Justiça se torna mais escasso neste sistema.

O último gráfico juntado nesta pesquisa, relativo à quantidade de casos que subi-
ram para algum tipo de uniformização (Regional ou Nacional), aponta nenhum caso de 
recurso neste sentido, conforme nossa tese da impossibilidade de fazer a rediscussão das 
demandas que envolvem a incapacidade laboral.

Por fim, deseja-se trazer mais uma breve reflexão sobre todo esse processo de 
judicialização dos direitos sociais previdenciários, especialmente no que diz respeito à 
concessão dos benefícios por incapacidade laboral. Essa reflexão, por sua vez, envolve 
três pontos fundamentais: a) o modus operandi do sistema de avaliação da incapacidade 
laboral, o que envolve a perícia biopsicossocial como forma obrigatória nesta avaliação; 
b) a “alta programada” instituída a fórceps, na via administrativa e legal e, c) o processo de 
habilitação e reabilitação profissional, que está conectado com uma concessão sistemática 
e global da seguridade social.

Na questão da avaliação da incapacidade laboral, parece ser ponto pacífico que deve 
ser feita, sempre, a avaliação biopsicossocial consagrada no Estatuto do Deficiente (Lei 
n. 13.146/15), em seu artigo 2º, § 2º daquele novel Estatuto. Seja na avaliação administrati-
va, seja na judicial, não há qualquer argumento que anime a não consideração dos elementos 
“sociais”, “econômicos”, “atitudinais”, “informacionais”, “ambientais” e “pessoais”, para citar os 
mais importantes. E mais: não é possível que na esfera do Judiciário haja uma verdadeira 
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restrição da Perícia Social, a cargo de Assistente Social, em qualquer pedido que tenha 
como objeto a avaliação da incapacidade laboral. Pensar diferente é ir na contramão da 
CIF-2001, da Convenção de Nova Iorque de 2007 e do Estatuto do Deficiente de 2015.

No ponto referente à alta programada, atenta-se para o fato de estes laudos terem 
sido confeccionados antes das MPs n. 639/16, 767/17, esta convertida na Lei n. 13.457/17. 
Por certo que se o perito apontou apenas dois casos de reabilitação/habilitação profissional, 
na sentença cai para apenas um caso.

A alta programada para apenas quatro meses (120 dias) subverte totalmente 
esta questão. É seguro dizer que após estes diplomas legais referidos, os benefícios 
procedentes, que já eram poucos, estão sendo submetidos a um calendário de alta com 
data predeterminada. Como vimos, tanto a TNU como as Turmas Recursais dos JEFs, 
atualmente, vem apontando pela legalidade deste dispositivo da alta programada.

Se os peritos, tal como vimos nestes cem laudos examinados, pouco indicavam 
a alta programada, agora esta passa a ser tida como regra geral. Nos casos em que não 
indicam, prevalecem os 120 dias a contar da perícia ou da sentença.

Essa sistemática está criando um fenômeno antes não percebido no processo 
de judicialização: os autores passam a contar, a cada ano, com dois processos ou mais 
ajuizados em face do INSS. Promovem, em média, uma a duas ações por ano com o 
mesmo objeto, a mesma causa de pedir, justamente porque o sistema previdenciário, em 
não permitindo que o cidadão ingresse em processo reabilitatório ou habilitatório, joga-o 
à própria sorte.

O custo econômico, mas, sobretudo, social, desta prática nefasta ainda não foi 
levantado. Sem sombra de dúvidas, por outro lado, que habilitar e reabilitar não somente 
seria mais correto, em todos os seus aspectos, como daria mais efetividade a esta política 
pública securitária. Além disso, o processo de judicialização diminuiria drasticamente.

Por último, mas não menos importante, talvez seja este ponto que pode ser a base 
de tudo: a concepção de recorte beveridgiano da Seguridade Social. Com isso, se quer 
dizer que o sistema de seguridade social, quiçá como foi apontado no artigo 194 da Carta 
Cidadã de 1988, garantindo uma integração entre a saúde, assistência e a previdência 
social brasileiras, represente uma perspectiva de maior efetividade destes três campos 
que compõem a seguridade social.

Com efeito, não temos nenhuma dúvida de que o sistema universal de Saúde 
deve se comunicar perfeitamente com a Previdência e a Assistência Social (SERAU JR.; 
BRAUNER; COSTA, 2015). Na verdade, seja para embasar um pedido de auxílio-doença 
comum (B-31), ou para pedir um benefício assistencial da LOAS, por incapacidade dura-
doura, torna-se imprescindível para a população em geral o sistema de saúde na obtenção 
de qualquer exame, consulta, atestados, etc.

A revisão atual trazida pelo chamado “pente-fino” nos benefícios por incapacidade 
mantidos por mais de dois anos, expôs à fragilidade deste sistema: com poucos dias para 
marcarem as perícias de revisão, os segurados não conseguem sequer agendar uma 
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consulta no posto de saúde, muito menos realizar exames que demonstrem qualquer 
incapacidade.

Por outro lado, há de se frisar que o INSS já está autorizado a realizar acordo de 
cooperação interinstitucional com o SUS, nos moldes do art. 60, § 5º, inc. I, inserido na 
Lei n. 8.213/91, por meio da Lei n. 13.135/15. A avaliação biopsicossocial, já feita há muito 
tempo pelos trabalhos das UBSs, ESFs, CAPs, poderia ser realizada para fins de pedidos 
dos auxílios-doença e dos benefícios assistenciais da LOAS. Sem dúvidas que este proce-
dimento, confiável sob o ponto de vista do trabalho que essas equipes multiprofissionais 
realizam, contribuiria para aliviar tanto o sistema previdenciário como o próprio Judiciário. 
Ao depois, necessário dizer que são estas equipes as que melhor e mais intensamente 
conhecem os segurados/autores.
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