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Resumo:  A pesquisa constitui-se em um estudo antropológico que trata da Previdência

Social,  tendo  como  foco  analítico  a  perícia  médica  exigida  e  realizada  pelo  Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) para concessão de benefícios por incapacidade, tais

como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; e de benefícios assistenciais, como o

Benefícios  de  Prestação  Continuada  (BPC),  destinado  a  idosos  e  portadores  de

deficiência. O estudo busca problematizar as moralidades e sensibilidades envolvidas nas

decisões  da perícia  médica  previdenciária  na  concessão (ou não)  de  tais  benefícios.

Trata,  da  mesma forma,  das controvérsias  em torno da definição de conceitos  como

incapacidade e doença, cerne de todo o conflito envolvendo o INSS e os solicitantes dos

benefícios citados. Neste sentido, uma das questões que estão sendo ressaltadas neste

estudo é a da judicialização do acesso à direitos previdenciários e assistenciais, que tem

se  constituído  em  uma  alternativa  na  resolução  destes  conflitos  no  que  tange  ao

indeferimento da concessão de auxílio-doença, por exemplo, e do BPC. Por conta da

demanda envolvendo situações como esta na Defensoria Pública da União (DPU) em

Porto Alegre que a instituição tornou-se lócus privilegiado na realização do trabalho de

campo  para  esta  pesquisa.  O  interesse  dirige-se,  igualmente,  em  como  se  dá  a

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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composição da prova, a comprovação da incapacidade  ou da deficiência,  bem como a

avaliação,  por  parte  dos médicos peritos (neste caso,  como agentes do Estado),  dos

casos deferidos ou indeferidos através de um laudo pericial.

Palavras-chave: Previdência Social, perícia médica, moralidades, Antropologia e Estado.

Desde a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), em 1923, a

reestruturação  destas  na  chamada  Era  Vargas,  em  1930,  e  sua  substituição  pelos

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), até a criação do então Instituto Nacional

de Previdência Social (INPS), em 1966, o sistema de previdência no Brasil ainda é alvo

de discussões e propostas de reforma. Porém, foi partir da Constituição de 1988, com a

mudança  de  nomenclatura,  objetivos  e  propostas  de  governo,  que  as  políticas  de

previdência,  saúde  e  assistência  social  passaram  a  compor  o  cenário  do  chamado

sistema de seguridade  social  brasileiro,  do  qual  o  atual  Instituto  Nacional  do  Seguro

Social (INSS) faz parte.

Segundo  a  literatura  da  área de  Assistência  Social,  este  sistema possuiria  um

caráter híbrido, conjugando direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência)

com direitos considerados de caráter universal (saúde) e direitos seletivos (assistência), o

que faria com que a seguridade social brasileira se situasse entre a lógica do seguro e a

assistência  (Boschetti,  2006).  Apesar  de  integrarem  o  sistema  de  seguridade,  a

Constituição demarca uma diferenciação entre Previdência e Assistência Social, diferença

esta  que  se  reflete  nos  benefícios  estabelecidos  e  nos  critérios  definidos  para  sua

concessão. Os previdenciários destinam-se aos que contribuem ou contribuíram com a

Previdência Social, seja através de relações formais de trabalho, seja de forma autônoma;

ao  passo  que  os  benefícios  assistenciais  não  estão  vinculados  a  qualquer  tipo  de

contribuição  prévia  a  esta,  sendo  destinados  aos  indivíduos  que  possuam  baixa  ou

nenhuma  renda.  Entre  os  primeiros  podem  ser  citados  os  chamados  benefícios  por

incapacidade,  tais  como  auxílio-doença  e  aposentadoria  por  invalidez,  e  entre  os

assistenciais o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um programa de transferência

de renda para idosos ou pessoas  consideradas deficientes  que possuam renda familiar

inferior à um quarto de salário mínimo. No entanto, ainda que a contribuição (ou não) à

Previdência os diferencie, há um critério comum que os une: a necessidade da perícia

médica,  um  exame  que  comprovará  a  incapacidade  para  o  trabalho  ou  para  a  vida

independente (nos casos em que se comprove deficiência), etapa esta indispensável para

concessão (ou negação) do auxílio-doença, por exemplo, e do próprio BPC. O presente

trabalho trata, pois, desta prática (médica) de Estado, que tem como objetivo selecionar (e



também classificar) entre os que solicitam amparo previdenciário ou assistencial aqueles

que realmente fazem jus a estes benefícios. 

Essa avaliação médica (pericial) levada a cabo pelo Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) para concessão ou indeferimento de benefícios tem gerado controvérsias e

debates, inclusive midiáticos, sobretudo no que diz respeito aos critérios que são levados

em consideração por parte dos médicos peritos ao proferirem suas decisões. Quando os

pareceres são desfavoráveis e os médicos não constatam a existência de elementos que

comprovem a incapacidade para os benefícios pleiteados, muitas pessoas recorrem ao

judiciário, na tentativa de reverter estas decisões. Com isto, a judicialização do acesso ao

seguro  social  ou  ao  benefício  assistencial  tornou  o  INSS o  maior  réu  em processos

judiciais no Brasil,  como mostram os relatórios publicados pelo Conselho Nacional  de

Justiça (CNJ) entre anos de 2010 e 2011. Neste sentido, os conflitos em torno da perícia

médica  do  INSS  envolvem  diferentes  atores  e  instituições  e  revelam  moralidades

diversas. É disto que tratam as páginas que seguem.

A importância da prova em contextos de desconfiança

O aumento no controle do Estado sobre o  repasse de benefícios  deve-se a uma

tentativa de evitar  fraudes e parte  de certa  desconfiança em relação aos que tentem

burlar a previdência, como se verá ao longo do texto. Este controle vai desde a exigência

de atestados que comprovem a inaptidão para o trabalho, a formulação de laudos que

classificam o apto ou o inapto para determinadas atividades, até a mensuração do tempo

de concessão do benefício  e o encaminhamento para  reabilitação  caso a incapacidade

seja temporária, sendo esta também prescrita e custeada pela Previdência– uma garantia

de que o trabalhador retornará à atividade. Da mesma forma, em casos de aposentadoria

por invalidez o beneficiário deve passar pela perícia médica a cada dois anos, sendo o

benefício suspenso caso se constate que a “capacidade para o trabalho” foi recuperada.2

Poderia se afirmar,  num primeiro momento, que a exigência da perícia médica,

para  além  da  prova  documentada,  sob  a  forma  de  laudos,  exames,  etc.,  estaria

2 No entanto, não apenas a avaliação pericial passou a se constituir em um meio de controle estatal no
repasse de recursos (públicos). Um caso de suspensão do auxílio-doença ocorrido recentemente ilustra
estas outras vias possíveis, como as redes sociais. Uma mulher beneficiária do auxílio por depressão
considerada  grave  postou  fotos  realizando  viagens  em  sua  página  no  Facebook  seguidas  por
mensagens  otimistas,  segundo  os  Procuradores  do  INSS.  Esta  publicação  levou  a  Procuradoria  a
suspender seu benefício e o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) a emitir
um parecer sobre os usos das redes sociais como fonte de perícia.Segundo o parecer, informações
obtidas por outros meios que não através do exame pericial, através de redes sociais, por exemplo,
devem servir apenas como subsídio para a perícia, não excluindo a necessidade da avaliação técnica
pericial por parte do médico perito.



relacionada à uma determinada configuração estatal que passou a valorizar as evidências

(científicas) na materialidade da prova. Uma configuração que teria aderido e incorporado

nas práticas estatais a própria tecnologia de perícia em si, pautada pela ciência forense e

a  Medicina  Legal,  cuja  lógica  é  a  busca  dos  "fatos  e  verdades”  que  auxiliam  no

esclarecimento de um determinado crime, por exemplo. No entanto, a reivindicação pelo

reconhecimento  da  perícia  médica  como  uma carreira  de  Estado  partiu  dos  próprios

médicos (naquela  ocasião  ainda não reconhecidos como peritos)3.  Apesar  de  o INSS

exigir  a  apresentação  de  atestados  para  concessão  dos  chamados  benefícios  por

incapacidade anteriormente ao reconhecimento do perito médico como agente do Estado,

não  se  trata  apenas  de  uma  adesão  estatal  à  determinada  tecnologia  (médica).  Os

critérios de acesso à cidadania e ao "mundo dos direitos” também estão relacionados ao

número  de  provas  documentadas  que  o  cidadão precisa  reunir,  seja  da  contribuição

previdenciária, quando autônomo, da carteira de trabalho (assinada) como comprovante do

exercício  de  determinada  profissão  e,  portanto,  de  contribuição;  de  comprovantes  de

(baixa) renda para receber auxílios assistenciais, etc. Neste caso, a ciência, e os usos

que se faz dela, acabaria se constituindo em apenas mais uma evidência, dentre tantas

outras,  no  processo  de  concessão  (e  recusa)  de  benefícios  assistenciais  e

previdenciários.  Porém, a reivindicação de legitimidade por  parte  dos médicos peritos

como  especialistas  na  verificação  da  incapacidade  para  o  trabalho,  tornou  a  perícia

médica uma etapa decisiva deste processo, acarretando disputas e controvérsias entre os

saberes médicos e jurídicos no que tange ao veredicto final e à exigência de “provas”.

Torna-se importante destacar  esta vinculação da perícia  médica ao Estado e o

crescimento da suspeita e desconfiança no  relacionamento entre o médico perito e os

solicitantes de benefícios e vice-versa. Didier Fassin, juntamente com Richard Rechtman

(2009),  efetuaram uma análise  sobre  o  que designam como o  império  do  trauma na

França,  no  qual  a  comprovação  deste  teria  se  tornado  uma  das  exigências  para

concessão de asilo aos candidatos ao status de refugiado no país.  O trauma sofrido,

como conseqüência psicológica da violência e da tortura no país de origem, acabou se

constituindo como parte importante (e decisiva) da prova que as instituições francesas

demandavam dos solicitantes. Neste sentido, além das cicatrizes no corpo era preciso

comprovar, através de atestados médicos, os efeitos psicológicos da violência. Segundo

Fassin  e  Rechtman  (2009),  o  aumento  nas  solicitações  de  asilo  na  França  teria

3  Em 2004 foi sancionada a Lei nº 10.876, criando a carreira de Perícia Médica da Previdência Social,
dentre outras providências.  Com o advento desta lei,  os médicos peritos  como servidores  do INSS
passaram a ser os únicos responsáveis pela realização de exames periciais.



contribuído, em igual medida, para o aumento da suspeita em relação aos solicitantes,

onde o trauma e sua comprovação teriam se tornado parte de um teste de verdade. Da

mesma forma, o atestado médico poderia ser visto como paradoxalmente contribuindo

para o crescimento da suspeita, reduzindo, igualmente, a legitimidade da causa. Neste

sentido,  a  necessidade  de  um parecer  médico  e  de  atestados  também serviria  para

lembrar o solicitante que sua palavra deixou ter valor e que sua verdade não será levada

em  consideração  na  decisão  de  concessão  ou  recusa  de  asilo.  Para  os  autores,  o

estabelecimento do trauma como parte de um regime de verdade diria muito mais sobre

moralidades do que sobre clínica e diagnóstico, no qual  o  expert  da psique  emergiria

como o especialista que pode confirmar ou invalidar um pedido de asilo.

Ainda  seguindo  o  contexto  francês,  os  trabalhos  do  sociólogo  Vincent  Dubois

(2010),  cujo  foco  analítico  são  programas  estatais  de  assistência  social,  também

oferecem caminhos para se pensar a questão da suspeita no que tange à concessão de

benefícios,  e  ao  teste  de  verdade,  ao  qual  se  referem  Fassin  e  Rechtman  (2009).

Segundo  Dubois,  o  aumento  do  controle  no  repasse  de  benefícios,  como  seguro

desemprego e outros destinados à mães solteiras, por exemplo, não estaria relacionado

apenas ao aumento nas solicitações, mas também à múltiplas e profundas mudanças

ocorridas  no  welfare  state  desde  a  década  de  oitenta  na  França.  O  aumento  de

racionalidades administrativas, centradas no monitoramento das despesas, teria levado à

um aumento nas verificações internas, ou seja, nas próprias instituições, e externas, entre

os destinatários dos benefícios, cujo objetivo seria detectar fraudes e casos de abusos. 

A  prevalência  de  uma  visão  financeira  sobre  o  bem-estar  social  teria  como

conseqüência o corte de despesas em todos os meios possíveis, incluindo redução no

número de beneficiários através do aumento no rigor dos critérios para concessão. Dubois

afirma,  neste  sentido,  que  os  desempregados  e  outros  que  recebessem  benefícios

assistenciais do Estado, passaram a ser cada vez mais monitorados pelo temor da fraude.

Este monitoramento ocorreria através de visitas e entrevistas que os agentes estatais

realizam nas casas das pessoas que recebem auxílio, a fim de verificar se realmente se

encaixam nas exigências do Estado para concessão e se esta condição foi alterada. 

Se nos casos analisados por  Fassin  e  Rechtman (2009)  os  testes  de verdade

ocorreriam  através  dos  laudos  psiquiátricos  assinados  por  experts  da  psique,  na

Previdência Social através da perícia médica e do parecer dos médicos peritos, nos casos

trazidos por Dubois eles ocorreriam através dessas entrevistas individuais efetuadas por

funcionários  que  deslocam-se  do  welfare  office  para  realizar  esta  fiscalização.  Ainda



segundo Dubois, de um instrumento de controle burocrático, a entrevista teria tornado-se

um  instrumento  de  controle  social  no  "governo  do  pobre”.  Não  por  acaso  elas

apresentariam uma forte dimensão moral, sendo destinadas ao "mau pobre”, aquele que

prefere receber benefícios do Estado ao invés de procurar um emprego. 

Ainda que no contexto brasileiro de Seguridade Social o seguro desemprego seja

um direito do trabalhador que possui carteira assinada, e não um repasse de verba ligado

à  políticas  de  assistência  social  como  na  França,  torna-se  relevante  analisar

comparativamente  estas  políticas  de  controle  na  concessão  de  benefícios,  sejam

assistenciais  ou  previdenciários.  A  fiscalização  através  de  entrevistas,  os  laudos

psiquiátricos para refugiados na França e a perícia médica para usuários da Previdência

Social no Brasil constituem-se em instrumentos que não apenas visam evitar fraudes.

Apesar  dos  documentos  constituírem  a  prova  e  embasarem  a  veracidade  da

solicitação por parte dos usuários da Previdência, eles podem não ser utilizados e tão

pouco embasar a decisão de concessão ou negação de benefícios por parte dos médicos

peritos.  Estas  decisões  também  se  amparam  e  reproduzem  uma  visão  institucional

pautada na desconfiança que teme condutas ilícitas e os atos considerados de “má-fé”

contra os recursos públicos. Neste sentido,  os médicos peritos se tornam, então,  não

apenas especialistas na avaliação de incapacidade laborativa, mas também especialistas

em detectar e combater fraudes contra a instituição que representam. Isto porque o temor

da concessão indevida, através de atos fraudulentos, paira sobre a Previdência e o INSS.

A ocorrência  (e  recorrência)  destas  práticas  levou  a  Polícia  Federal  a  constituir  uma

delegacia especializada – a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev),

em trabalho  conjunto  com a Previdência  Social.  As  operações  da Polícia  Federal  no

âmbito desta delegacia também receberam ampla cobertura midiática, tal como o caso da

operação  denominada  Blindagem  II,  deflagrada  em  2012,  que  investigou  um  grupo

criminoso que atuava na região sul do Brasil e fornecia atestados médicos falsos para

concessão de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Segundo

nota divulgada no site da Polícia Federal, quase cinquenta milhões de reais em benefícios

pagos em pela Previdência na ocasião estavam sob suspeita de terem sido fraudados. 

Essa busca (e combate)  à fraudes também levou a criação de uma Força Tarefa

Previdenciária,  composta  pela  Polícia  Federal,  Ministério  da  Previdência  Social  e

Ministério  Público  Federal.  O site  do  Ministério  da  Previdência  passou a  divulgar  um

levantamento  anual  dos  casos  descobertos  em  todo  o  país,  incluindo  tabelas  com

detalhamento dos prejuízos aos cofres públicos.



Do convencimento ao julgamento - a questão da prova no acesso à direitos

Uma das questões que merece destaque nestes embates é a definição do que se

considera (in)capacidade4 e doença, sugerindo a existência de perspectivas incompatíveis

entre o que representa uma ou outra para as pessoas que solicitam benefícios junto ao

INSS e para os médicos peritos desta instituição. Os médicos alegam que as pessoas

confundem doença com incapacidade e que o fato de uma pessoa estar  doente não

significa que ela esteja incapacitada para o trabalho, como se verá ao longo do texto.

Durante o período do trabalho de campo na Defensoria Pública da União (DPU) em Porto

Alegre,  muitas  pessoas  relataram que os médicos peritos acabavam não levando em

consideração, para além da avaliação física, os atestados e exames que elas levavam no

momento da perícia e concluíam que elas não apresentavam incapacidade. De um lado, a

composição da prova e o convencimento da necessidade do auxílio para afastamento

temporário ou definitivo do trabalho e, de outro, o julgamento dos casos considerados

válidos ou não. 

A fala de um médico perito do INSS, extraída de uma reportagem realizada pelo

jornal Gazeta online, é significativa no que tange à diferença operada entre incapacidade

e doença. Quando perguntado sobre como o perito verifica se uma pessoa tem direito ao

auxílio-doença e por que muitos benefícios são negados, o médico respondeu que: 

Apesar de ser chamado assim, o auxílio-doença é um benefício por incapacidade
não por doença. Nem sempre que uma pessoa está doente significa que ela está
incapacitada.  Cabe  ao  trabalhador  provar  a  falta  de  condições  de  trabalhar,
apresentado exames, laudos, receitas de medicação. Mesmo assim, o perito vai
verificar se a pessoa tem direito ou não.  Quando o benefício é indeferido, a pessoa
pode  fazer  uma  nova  perícia  com  outro  médico.  Algumas  pessoas  também  tem  o
benefício  negado  porque  não  tem as  contribuições  necessárias  para  o  afastamento.
Pedidos  de  prorrogação  também  são  indeferidos  no  caso  de  pessoas  que  não
procuraram tratamento médico. Quem depende do SUS deve apresentar os protocolos
de atendimento,  provando que está a espera de uma vaga para fazer um exame ou
consulta médica. (Grifos meus) 

A  necessidade  da  prova,  da  comprovação  da  “falta  de  condições  (físicas,

emocionais) para o trabalho” está explícita aqui. Mas, ainda que elas sejam apresentadas,

é o perito quem vai “verificar se realmente a pessoa tem direito ou não”. O médico perito,

como  profissional  legítimo  e  autorizado,  verificará  as  evidências  de  que  realmente  a

4  Segundo  consta  no  Manual  de  Perícia  Médica  Previdenciária,  produzido  pela  Previdência  Social,
incapacidade seria definida como a impossibilidade de desempenho das funções de atividade específica
ou  ocupação,  em  consequencia  de  alterações  morfopsicofisiológicas  provocadas  por  doença  ou
acidente, podendo ser temporária ou de duração indefinida. O conceito de invalidez, por outro lado, foi
conceituado  como  incapacidade  laborativa  total  insuscetível  de  recuperação  ou  reabilitação
professional,  que  corresponde  à  incapacidade  geral  de  ganho,  em  consequencia  de  doença  ou
acidente.



pessoa está incapacitada de exercer sua atividade de trabalho. Os peritos alegam que,

embora doente e em tratamento, o trabalhador pode continuar exercendo suas atividades

habituais, pois estar doente não basta para que o direito ao benefício seja reconhecido,

tendo em vista que a lei prevê a concessão pela incapacidade e não pela doença. Os

médicos  afirmam,  também,  que  o  fato  de  uma  pessoa  estar  incapacitada  para  uma

determinada atividade não significa que ela não esteja capacitada para outras.

Ao analisar a perícia médica do INSS para concessão do Benefício de Prestação

Continuada  (BPC),  Débora  Diniz  (2009),  inspirada  em  Foucault,  destacou  que  a

necessidade da perícia seria um exemplo de como o Estado faz uso do saber biomédico

para definir suas prioridades de intervenção. A perícia médica legitimaria a distribuição do

benefício,  funcionando  como  um  discurso  objetivo  sobre  a  deficiência,  no  caso  de

benefícios assistenciais como o BPC. Segundo ela,  os médicos peritos atualizariam a

objetividade do modelo biomédico em vários momentos. Estendendo a análise para os

casos da perícia médica para concessão de benefícios por incapacidade, pode-se afirmar,

também, que na composição do laudo não são apenas os “fatos objetivos e técnicos”

(como o “estabelecimento do nexo causal” ou do impacto da doença sobre a atividade)

que  embasam  as  decisões  de  concessão  ou  não  do  benefício,  mas  também  as

moralidades, valores e sensibilidades dos médicos peritos que examinam e classificam

corpos, pois o conceito de incapacidade não existe como conceito per si. 

Para ser elegível ao BPC, é necessário que a pessoa seja “incapacitada para o

trabalho  e  para  a  vida  independente”.  Segundo  Diniz  (et  alli,  2007),  o  desafio  seria

exatamente sobre como definir essas duas categorias, pois não haveria critérios objetivos

e uniformes para classificá-las, o que terminaria por transferir para os médicos peritos a

responsabilidade pela  decisão final.  De acordo com os autores,  haveria,  ainda,  outro

desafio na pouca especificidade do conceito “incapacidade para o trabalho”, havendo uma

longa tradição de estudos sobre deficiência que teriam demonstrado o quanto as pessoas

deficientes passaram a ser submetidas a discursos moralizadores pautados em premissas

religiosas ou na compaixão individual, o que as teria redefinido ora como aquelas “pobres

merecedoras da ajuda”, ora como aquelas “pobres, porém que não desejam trabalhar”.

Na avaliação dos autores, as pessoas deficientes em processo de seleção para a inclusão

no BPC não deveriam submeter-se a julgamentos sobre o significado da deficiência em

suas vidas, tampouco a um julgamento moral sobre suas motivações para o trabalho.

Apesar da existência de regras no programa, as interpretações dos médicos peritos é que

guiaria a prática da concessão de benefícios. 



Durante o trabalho de campo em uma das agências da Previdência Social  em

Porto Alegre escutei o relato de uma senhora que expõe, ao limite, essa diferenciação

entre incapacidade e doença que pode ser levada a cabo pelos peritos. Exponho este

relato através de um excerto do diário de campo, 

São 12h30min e não há muitas pessoas na sala de espera para realização de
perícias. O monitor segue anunciando senhas. Os poucos que ali  ainda permanecem
reclamam que o painel eletrônico não está seguindo a ordem, na composição de letras e
números que formam uma senha. Duas senhoras conversam na fileira de cadeiras em
frente  a  minha.  Uma  delas,  em  tom  de  indignação,  diz:  mas  eles  tinham  que  ter
aposentado a senhora! Isso não é mais caso de auxílio-doença, olha o seu estado. É
muito desrespeito! A senhora precisa procurar um advogado, aí rapidinho eles resolvem.
Me passa seu telefone que eu vou ajudar. O monitor eletrônico de senhas avisa a próxima
chamada. Uma das senhoras levanta e se despede, prometendo entrar em contato. A que
permanece deseja sorte. Aproveito este momento e digo que não pude deixar de escutar
a conversa com a senhora que tinha se retirado da sala. Então me apresento e falo da
pesquisa. Após um breve suspiro ela diz: olha, minha filha, eu não sei como eu estou aqui
ainda. É a terceira perícia que eu faço. A última foi  há dois anos atrás. Ela conversa
comigo olhando para a carteira de identidade e um carnê marrom com os comprovantes
de contribuição na Previdência, que ela segura em uma das mãos. Eu tenho um monte de
problemas,  tenho  problema de  coluna,  artrite,  artrose,  bico  de  papagaio,  labirintite  e
diabetes.  Ela  percebe  meu  espanto  e  diz:  pois  é,  eu  não  consigo  mais
trabalhar...Pergunto qual é sua profissão: eu sou costureira, contribuo há anos com a
Previdência como autônoma. Mas por que a senhora demorou tanto para agendar nova
perícia? Eu pergunto, ao que ela diz: Sabe, minha filha, eu já desisti. Na última perícia,
quando eu achei que tinha conseguido, o médico pegou, olhou meus exames, olhou tudo,
e perguntou: a senhora é costureira? Eu disse pra ele que sim, mas que não poderia mais
trabalhar muito tempo sentada. Dá só uma olhada nisso aqui. Ela levanta o cabelo e
mostra uma lesão na nuca, um calombo, precisamente. Viu só? Sabe o que o médico
disse? "Pois então a senhora procure um emprego onde a senhora possa trabalhar de
pé". Imagina que ele disse isso pra mim? Eu trabalho com peças de roupa, sabe, tenho
encomendas para entregar. Como eu preciso, eu trabalho com dor, tomo medicação forte,
corticóide, a dor passa na hora, mas depois volta com tudo. Como eu vou esperar? Ela
então sobe a calça até a altura do joelho esquerdo, que apresenta diversos ferimentos e
hematomas. Neste momento, ela levanta da cadeira e também parte da blusa. Também
há diversos hematomas no abdômen e nas costas. Eu coloco uma das mãos na boca,
espantada com todas aquelas lesões.  Pergunto como surgiram, ao que ela  diz:  é da
labirintite, eu caio e não vejo mais nada. Imagina, eu contribuo todos esses anos como
autônoma. Quando eu achei que tinha dado tudo certo na última vez, chegou uma carta lá
em casa dizendo que tava apta para trabalhar. Eu trouxe todos os exames, e eu não
posso fazer exame de raio-x sempre porque pode dar câncer, porque a gente fica exposta
à...me  fugiu  a  palavra.  Radiação?  (Eu  tento  complementar).  Isso.  Neste  momento  o
monitor indica nova senha. Ela levanta com certa dificuldade e pede para eu lhe desejar
sorte. Nos despedimos e eu a observo seguir até a sala do exame pericial juntamente
com seus documentos, e uma enorme chapa de raio-x nas mãos... 

Esta  narrativa  torna-se,  igualmente,  emblemática  de  toda  a  controvérsia

envolvendo médicos peritos e usuários da Previdência Social. Ela não apenas destaca as

divergências  em  torno  da  definição  do  que  pode  ser  considerado  e  avaliado  como



incapacidade laborativa, doença, entre outras categorias, mas também a importância da

prova documentada, sob a forma de exames de raio-x que, neste caso, acabou não sendo

validada pelo perito em sua análise e julgamento. Esta avaliação (moral) e decisão final

do médico perito parece ir de encontro à expectativa de que o corpo lesionado, por si só,

já deveria possuir legitimidade para reivindicação e acesso à direitos. Neste caso não se

trataria apenas de uma biolegitimidade, termo proposto por Didier Fassin (2005) no qual o

corpo serviria  como recurso para reivindicação de direitos a título  de enfermidade ou

sofrimento.  Fassin  vale-se  deste  conceito  ao  analisar  as  políticas  de  benefícios  para

imigrantes e desempregados na França,  no qual  uma das exigências do Estado para

concessão seria a exposição do corpo. Na realização da perícia médica não apenas o

corpo  passa  pelo  escrutínio  do  médico  perito,  mas  também prontuários,  receituários,

atestados e demais documentos que participam da composição da prova que deve ser

apresentada no momento da avaliação. A apresentação do corpo propriamente dito, o

tempo de contribuição à Previdência e a prova documentada são recursos utilizados no

encontro com agentes do Estado, e que garantiriam a legitimidade e a legibilidade deste

corpo. No entanto, estes recursos (e discursos) podem ser ambivalentes, pois o mesmo

“exame de raio-x” que ajuda a compor a prova também pode “causar câncer”. Ou seja,

existe  a  crença de que  a  mesma ciência  ou  a  mesma tecnologia  que  auxilia  com a

produção de evidências também pode expor o corpo ao risco. 

Esta  avaliação  moral  dos casos  faz,  igualmente,  com que as  pessoas  utilizem

termos para se referir ao exame pericial não apenas como um exame clínico do estado de

saúde, mas também como um exame no sentido estrito do termo, de se submeter a uma

prova, de ter que provar fisicamente e através de documentos, o mérito e a veracidade da

solicitação. Durante o trabalho de campo em uma das agências da Previdência Social eu

escutei  muitos  comentários  como:  passei  na  perícia,  não passei  na  segunda perícia,

inclusive as pessoas desejam sorte umas as outras quando o monitor de senhas anuncia

o próximo exame, tal como a senhora do caso relatado no diário de campo pediu para que

fizesse.

Quando os médicos são peritos (e vice-versa)

 Ao acionar uma retórica moral da desconfiança os médicos peritos assumem uma

postura de comprometimento não apenas com a instituição para o qual prestam serviço,

como agentes do Estado, mas também com o que consideram como a promoção da

justiça social. 



Em abril de 2013 e março de 2015 eu acompanhei o 4º e o 5º Congresso Brasileiro

de Perícia Médica Previdenciária, organizado e promovido pela Associação Nacional de

Médicos Peritos (ANMP) em Recife/PE e Bento Gonçalves/RS, respectivamente. O tema

do 4º Congresso foi:  Perícia Médica Previdenciária: Agente de Justiça Social.  O excerto

retirado de uma publicação do Conselho Federal de Medicina (CFM) intitulado  Perícia

Médica, também é significativo quanto a isto: É preciso deixar claro que na prova pericial

há uma esperança muito grande de contribuição à justiça social. Entender que a perícia

não  é  apenas  um amontoado  de  regras  técnicas,  mas  um ato  político  em favor  da

cidadania (França, 2007).

Nas palavras do doutor Paulo Gonzaga (2006), que publicou um livro sobre perícia

médica  previdenciária,

Atrás dos postulantes existe toda uma população que contribui para o sistema, pelo que o
referido sistema deve fazer justiça social, dentro do contexto de um seguro social e não
sob o ponto de vista de Assistência Social (...).  Assim, não cabe ao médico perito ser
dadivoso  e  conceder  o  que  não  seja  de  direito  legal,  pois  tais  numerários  não  lhe
pertencem, mas pertencem à toda sociedade, assim como igualmente não podem negar
o que é de direito do segurado cliente da Previdência Social (Gonzaga, 2006:316) 

No 5º Congresso Brasileiro de Perícia Médica Previdenciária a questão da perícia

médica como fator de justiça social também foi retomada. Ao encerrar sua fala sobre a

questão do ato médico, uma médica perita destacou:

Eu acredito que a perícia médica previdenciária  é sim um fator  de justiça social,  em
qualquer  caso,  de  deferimento  ou  indeferimento  de  benefícios.  Porque  quando  nós
deferimos um benefício para um indivíduo, nós estamos fazendo a justiça social pra ele,
mas quando nós indeferimos um benefício indevido, nós também estamos fazendo justiça
social  pra  todos  os  que  financiam  o  sistema.  Porque  como  bem  disse  a  Margaret
Thatcher,  o governo não tem dinheiro, somos nós que financiamos o governo. Então,
quando nós não concedemos um benefício indevido, nós estamos fazendo justiça a quem
financia isso,  que somos nós,  que pagamos impostos.  Para que a justiça social  seja
devidamente feita é preciso que o benefício por incapacidade seja muito bem avaliado e
não concedido de forma indevida.

Desta  forma,  a  suspeita  em  relação  aos  que  tentam  burlar  a  Previdência,  de

simulação  durante  a  perícia  e  o  rigor  no  repasse  destes  benefícios  sugere  que  a

distribuição  destes  bens  deve  ser  justa.  Não  é  apenas  a  contribuição  individual  dos

trabalhadores  à  previdência  que  os  médicos  levam  em  consideração  ao  deferir  ou

indeferir a concessão de benefícios. O compromisso do perito seria com o INSS, e com a

população em geral, porque a previdência social é pública, a arrecadação é pública 5 e

eles se percebem, então, como guardiões desses bens que também são públicos.

5  A Previdência brasileira se baseia na lógica da repartição simples, ou seja, as contribuições pagas
pelos trabalhadores ativos destinam-se a cobrir os gastos com benefícios dos inativos.  



O papel  da perícia  médica previdenciária  seria,  portanto,  a  gestão (correta)  do

dinheiro público. Essa retórica moral da justiça social também é acionada como meio de

demonstrar certa racionalização na distribuição de benefícios administrados e concedidos

pelo Estado. Por outro lado, o recurso ao argumento moral de que o perito e a perícia são

agentes de justiça social e de cidadania pode se constituir, igualmente, em tentativas de

aproximação e humanização de uma atividade técnico/científica que se desenvolveu sob

o  registro  da  suspeição  aos  usuários  do  INSS,  e  da  desconfiança  mútua,  o  que

associações como a ANMP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM),

tentam mitigar. Esta associação produziu, em dezembro de 2013, material em vídeo que

seria  divulgado  em  emissoras  de  televisão  em  todo  o  país.  O  vídeo,  de  dezesseis

segundos, apresenta a seguinte narrativa: 

A  perícia  médica  previdenciária  presta  o  melhor  atendimento  possível  para  você
segurado, são inúmeros trabalhos realizados para milhares de pessoas, pois sabemos da
importância do trabalhador brasileiro, e fazemos isso para que você possa aproveitar o
que a vida tem de melhor. Perícia médica previdenciária: agente de justiça social (Vídeo
divulgação, ANMP, 2013.)

A ênfase  no  reconhecimento  da  importância  do  “trabalhador  brasileiro”,  e  na

realização do melhor atendimento possível para que este possa “aproveitar o que a vida

tem de melhor”, tem a intenção de desconstruir a imagem oposta comumente associada

ao perito e sua atividade. Apresentada desta forma, a perícia médica atuaria no sentido de

viabilizar esse aproveitamento do que a vida tem de melhor, e não de oferecer entraves

ao exercício de um direito, por exemplo. A fala de uma médica perita durante audiência

pública realizada no Senado Federal, que tinha como pauta a perícia médica do INSS,

também segue nesta direção,

Atividade médica pericial é uma atividade de Estado. Essa atividade tem que fazer parte
de qualquer programa de governo, porque é uma defesa do Estado, é uma defesa da
proteção dos seus cidadãos. Busca a Previdência Social muito mais que seus segurados
inscritos,  busca  a  cidadania,  o  Benefício  de  Prestação  Continuada,  vários  outros
benefícios  que  não  são  divulgados  passam  pela  mão  do  perito.  (Desde  o  fim  da
terceirização  da  perícia  médica)  esses  servidores  têm  sido  acoados,  hostilizados  e
publicamente  demonizados,  seja  pela  instituição,  seja  pela  sociedade.  A nós  cabe  o
reconhecimento  de  direitos:  71%  dos  benefícios  requeridos  por  incapacidade  são
concedidos. Não é verdade que a maioria é negada, 71%, dados – repito – do INSS em
números publicados na página do INSS (…)A perícia médica não é o problema. A perícia
médica é a solução da Previdência. Mais que isso: é a solução do Estado para garantir a
seguridade dos seus cidadãos. O cidadão tem que ter a proteção desse Estado.

Neste sentido, Cidadania, Estado e justiça social passam a ser acionados como

recursos argumentativos para se destacar a importância e a responsabilidade da atividade

de perito médico previdenciário - ele não seria apenas um agente de Estado, mas um



agente  de  cidadania  e  de  justiça  social,  conforme o  tema  de  um dos  do  congresso

enfatizou, sendo estes também destacados na fala da médica perita.

 O papel do judiciário na concessão de benefícios

Conforme  já  destacado,  o indeferimento  à  concessão  de  benefícios  por

incapacidade, sobretudo do auxílio-doença, bem como do benefício assistencial BPC, tem

levado muitos trabalhadores, e familiares de idosos e demais candidatos a este último, a

recorrer ao judiciário. Ainda que exista a possibilidade de se utilizar o Conselho/Junta de

Recursos  da  Previdência  Social  (CRPS),  órgão  que  tem  por  competência  julgar,  em

primeira instância,  os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelo INSS, a

contestação pela via judicial parece ser o caminho mais confiável, em detrimento da via

administrativa.

Os antropólogos João Biehl (2009, 2011) e Adriana Petryna (2011) destacaram, por

exemplo, que a judicialização do direito à saúde, como acesso a medicamentos, cresce

em  volume  e  em  importância  no  Brasil.  Estendendo  a  análise  para  os  casos  da

Previdência, pode-se afirmar que se assiste, atualmente, a uma judicialização do (e para

o) acesso a direitos básicos, com o recurso ao judiciário para acesso à tríade que compõe

o sistema de seguridade, como saúde, assistência social e previdência. 

Não por acaso o INSS liderou o ranking dos cem maiores litigantes do Brasil por dois

anos consecutivos (2010 e 2011) em relatórios publicados pelo Conselho Nacional  de

Justiça  (CNJ).  Os  dados  para  composição  do  ranking  geral  partiram  de  processos

enviados pelos tribunais estaduais, federais e trabalhistas ao CNJ. O relatório publicado

em 2012, tendo 2011 como ano base, destacou que no âmbito da justiça federal o INSS

apresentou aproximadamente 34% do total de processos ingressados no primeiro grau. 

A necessidade da prova (que será validada ou não pela avaliação pericial)  e os

supostos erros cometidos pelo Estado no que tange ao repasse do seguro social (ou do

benefício  assistencial)  impulsionaram  o  crescimento  de  escritórios  de  advocacia

especializados  na  temática  previdenciária,  que  passaram  a  situar-se  exatamente  no

entorno das Agências da Previdência Social (APS). Estes escritórios anunciam em suas

fachadas aquilo que tornou-se uma de suas maiores demandas, não apenas em termos

de  volume  de  processos,  mas  de  procura  por  orientação  jurídica:  auxílio-doença  e

BPC/LOAS negados. 

No entanto, a advocacia privada constitui-se em apenas uma das vias possíveis de

acesso à justiça (e, possivelmente, aos benefícios do INSS que tenham sido negados),



restrita tão somente àqueles que possuem meios de pagar pela representação de um

advogado particular. Aos que não possuem, este acesso é assegurado pela Defensoria

Pública, neste caso, da União (DPU), que presta assistência jurídica gratuita a todos que

necessitem ingressar com processos que envolvam a União Federal, tais como o próprio

INSS, a Caixa Econômica, Forças Armadas, Universidades Federais, etc. 

A atuação da DPU face aos litígios envolvendo o INSS

Grande parte dos atendimentos jurídicos que são realizados na DPU envolvem o

INSS  e  a  recusa  à concessão (ou  prorrogação) dos  chamados benefícios  por

incapacidade, sobretudo do auxílio-doença. Um estudo sobre o panorama de atuação da

DPU em todo o país também destacou que no ano de 2013 o INSS foi o principal órgão

de origem dos litígios que chegam a instituição, representando 35% dos atendimentos

realizados naquele ano. Acompanhei  muitos casos em que as pessoas sequer tinham a

carta de indeferimento do INSS e o laudo do médico perito, exigidos para abertura do

processo. Passaram pelo exame pericial e já procuraram a Defensoria, por indicação de

alguém que teve instaurado Processo de Assistência Jurídica (PAJ) na DPU e que acabou

recebendo o benefício através de decisão judicial.

Por muito pouco eu não desisti… por isso eu estou aqui hoje

Foi  com esta  frase  que  Rosa,  uma jovem na  faixa  dos  trinta  anos,  definiu  sua

trajetória até aquele momento na busca pela concessão de auxílio-doença que, segundo

ela, havia sido negado diversas vezes após a realização da perícia médica. Na verdade,

eu já tinha desistido…porque negaram tantas vezes que eu não quis mais tentar. Mas, eu

tive uma convulsão na rua, passei muito mal, e uma assistente social, que ajudou a me

socorrer no dia,  perguntou a minha situação e me encaminhou pra cá (DPU).  Agora,

vocês são minha última esperança. Vamos ver…

A estagiária do setor de sociologia assegura que ela está no lugar certo e que tudo

seria resolvido.  Aqui comigo, então, dona Rosa, nós vamos preencher o seu formulário

socioeconômico e depois eu lhe encaminho para o atendimento jurídico, ali do outro lado

(referindo-se aos guichês em frente, onde estão os estagiários do curso de Direito),  Tá

bom? Tudo bem…Acompanhada da filha, Rosa também traz, em sua expressão, o pouco

de crença que ainda lhe resta de que sua demanda será, de fato, resolvida com o auxílio

da DPU, que tornou-se sua última esperança. 



As  perguntas  do  formulário  permitiam  que  conhecêssemos  um  pouco  de  sua

situação econômica, ainda que de uma forma objetiva: quantas pessoas moram na casa e

compõe o grupo familiar, bairro e cidade onde reside, se o imóvel é próprio, financiado,

alugado, cedido ou localizado em área verde; renda bruta, gastos extraordinários - com

medicamentos, por exemplo; despesas com serviços como água, luz, IPTU, transporte

público, etc. Segundo nos relatou, como operadora de caixa em um supermercado local,

ela recebe dois salários mínimos, insuficientes para arcar com as despesas da casa e

gastos com alimentação para os todos os filhos, quatro, no total, com idades entre sete e

dez anos, sendo a mais nova aquela que a acompanhava. De acordo com as informações

fornecidas,  os  gastos,  de  fato,  excediam  a  renda.  A  estagiária  pergunta  como  ela

consegue cobrir todas as despesas, que ultrapassam sua renda bruta, se recebe alguma

ajuda financeira, pois necessita registrar isto no formulário.  Eu recebo ajuda de amigos,

parentes, minha mãe é aposentada e ajuda como pode, mas não é sempre, ela tem os

gastos dela também. O pai dessa aqui  (aponta para a filha) as vezes ajuda, e assim a

gente vai levando. E a senhora participa de alguma política pública do governo? Minha

Casa, Minha Vida, Bolsa Família, utiliza o SUS… Sim, Bolsa Família. Nós usamos o SUS,

também. A senhora trouxe a carteirinha do SUS para eu registrar o número aqui? Trouxe,

já te dou.

Moradora de Alvorada, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Rosa

disse ter saído cedo de casa naquela manhã quente de verão, imaginando que enfrentaria

longa espera por atendimento na DPU, o que não se concretizou. Eu peguei a senha ali e

logo chamaram, muito rápido, ela diz, enquanto observa a filha que brinca distraída entre

as cadeiras infantis, bonecas e outros brinquedos estrategicamente dispostos próximos

aos guichês de atendimento. A senhora tem algum atestado onde apareça o número do

CID? pergunta a estagiária. Ela retira da bolsa, então, uma pequena sacola plástica com

os documentos que reuniu. Enquanto a estagiária segue o preenchimento do formulário

socioeconômico,  peço  para  ler  seu  último laudo pericial,  que  apresentava  a  seguinte

descrição:

A requerente alega sofrer convulsões e sentir fortes dores no ombro direito por conta

de quedas frequentes. Porém, quando distraída, executa os movimentos que alega ser

incapaz.  Não trouxe prescrições de medicamentos de seu médico assistente,  apenas

indica medicamentos utilizados. 

Conclusão: Não verificou-se a existência de incapacidade para o trabalho. Pode executar

atividades habituais acompanhada de fisioterapia. 

Pergunto  quantas  vezes  ela  passou  pela  perícia  médica.  Sem saber  precisar  o



número exato, ela me diz que em torno de cinco - todas negadas. Por que você tentou

cinco vezes? Eu insisto. 

Nas primeiras eu pensei: não pode ser, eu tomo medicamento para convulsão,
eu sou uma pessoa doente, como eu vou trabalhar assim? E como o médico
(perito)  do INSS diz que eu posso? Isso não está certo. Vou tentar com outro,
pode  ser  que  mude  (o  resultado).  E  eu  fui  tentando,  até  que  lá  no  (cita  o
supermercado  onde  trabalha) eles  disseram  que  não  poderiam  me  aceitar
assim,  toda  hora  passando  mal.  E  eles  mesmos  marcaram lá,  a  perícia.  E
sempre  a  mesma  coisa,  negavam.  Depois  disso  eu  perdi  as  esperanças.
Quando eu caí na rua tive a sorte de encontrar essa assistente social que me
passou o endereço daqui, ela encaminhou um papel até…

O caso de Rosa é representativo de uma das maiores demandas que a Defensoria

recebe e atende diariamente nos guichês de atendimento ao público e que envolvem

conflitos com o INSS. No entanto, não são apenas casos de negativa de concessão ou

prorrogação  de  benefícios  por  incapacidade,  como  auxílio-doença,  por  exemplo,  que

chegam à DPU. Muitos casos de abertura de Processo de Assistência Jurídica (PAJ) ou a

simples orientação ou informação jurídica (chamado de "simplificado") envolvem pedidos

de  BPC  indeferidos  no  INSS,  seja  pelos  não  preenchimento  dos  critérios  de  renda

estabelecidos pela  legislação para  o  recebimento  deste,  pelo  não reconhecimento  da

deficiência após a perícia médica, ou da  incapacidade para o trabalho e (ou) para vida

independente,  conforme constam nos laudos apresentados. É importante sublinhar que,

nas situações que envolvem a judicialização dos benefícios, a avaliação do médico perito

constitui-se  em  apenas  uma  das  partes  (em  alguns  casos  decisiva)  levadas  em

consideração na concessão ou indeferimento destes. O tempo de contribuição (mínimo de

doze meses) que comprove a qualidade de segurado, se a doença incapacitante para o

trabalho foi adquirida anteriormente à contribuição previdenciária, e mesmo os quesitos

de (baixa)  renda definidos pela legislação para concessão de benefícios assistenciais

como  o  BPC,  também se  constituem em critérios  que  podem deferir  ou  indeferir  os

benefícios solicitados.

Dona Eliane não preenchia os critérios de renda estabelecidos para concessão do

BPC para sua filha, a qual estava representando no dia em que compareceu à DPU. Após

fazer  uma  breve  apresentação  das  etapas  do  atendimento,  a  estagiária  pergunta:  O

atendimento é para a senhora mesmo, dona Eliane? Não, é para minha filha. A senhora

pode falar rapidamente qual é a sua demanda, o que a senhora veio buscar? É assim: a

minha filha, ela tem várias doenças. Eu trouxe tudo aqui para mostrar, os atestados. Na

perícia foi tudo tranquilo, o médico perito até disse que ela é jovem e vai se recuperar.

Daqui há um tempo ela vi ter que fazer a perícia de novo. Eu até falei pra ele que a minha

filha não quer receber isso pra sempre, só enquanto ela estiver em tratamento. Mas a



assistente  social  negou  porque  na  época  ainda  tinha  minha  renda,  e  agora  estou

desempregada. Ela (assistente social) nunca deve ter passado trabalho na vida, eu não

estaria aqui se realmente não precisasse. Se a gente vai atrás é porque precisa.

Os atestados e receituários médicos apresentados por dona Eliane indicavam que a

filha, de vinte anos, estava em tratamento contra linfoma, um tipo de câncer. Segundo nos

relatou,  a  descoberta  do  doença  também fez  com que  esta  apresentasse  quadro  de

depressão, pois precisou deixar de ir a escola por conta do tratamento e das frequentes

internações.  Eu parei de trabalhar para poder cuidar dela.Somos só nós duas em casa.

Eu tenho uma outra filha que já está casada e não mora mais comigo. Nós temos muitos

gastos, ainda mais agora. Os remédios que ela precisa eu consegui (gratuitamente), mas

e a comida? Cada vez que ela dá alta do hospital tem que seguir uma dieta especial, e

como a gente faz? As vezes a gente fica na casa da minha filha mais velha, mas ela tem

filhos também, tem os gastos dela. Esse benefício ajudaria muito, é um salário mínimo,

mas só pra nós duas estava mais do que bom.

A dimensão da ajuda entre parentes, amigos, vizinhos, sobretudo em relação aos

meios de se conseguir o básico em termos de alimentos, também é recorrente quando se

trata de explicações para os gastos que superam a renda, quando esta existe. Em muitos

casos, o campo renda bruta no formulário socioeconômico era preenchido com um zero

pelos  estagiários,  e  as  respostas  sobre  a  centralidade  dos  benefícios,  sejam  eles

previdenciários ou assistenciais, para gastos com alimentação, fraldas, ou medicamentos

que não constavam na lista fornecimento gratuito do SUS, por exemplo, sempre eram

frisados. Como na fala de seu Antonio, cujo salário do emprego como mecânico era o

único para uma família de seis pessoas. Quando teve o auxílio-doença suspenso, após

indeferimento de seu pedido de prorrogação, seu Antonio acabou perdendo o emprego,

por não ter condições de voltar, segundo nos relatou. Por enquanto estou desempregado,

esse dinheiro (do benefício) era o que estava ajudando, agora a gente está se virando

como pode,  quando surge alguma coisa  (atividade remunerada)  eu  faço,  mas  não é

sempre. Era pouco, um salário (mínimo), mas ajudava. 

Rosas, Elianes, Josés, Antonios representam os diversos assistidos  pela DPU que

conheci durante o período do trabalho de campo nesta instituição. Dada a restrição deste

texto, não há espaço para o detalhamento de tantos outros que também trazem questões

importantes  para o debate das moralidades e sensibilidades envolvidas na temática da

avaliação pericial.Apesar da peculiaridade de cada um dos casos que acompanhei todos

partilham demandas, situações, dramas familiares e pessoais muito similares. Estes são

os personagens da  judicialização,  neste caso, do acesso aos benefícios da Seguridade



Social.  São  os  assistidos,  periciados,  segurados,  trabalhadores,  entre  tantas  outras

classificações que recebem ao transitarem por diferentes instituições no encontro com o

Estado (e contra este) em sua busca por benefícios. E que se tornam, da mesma forma,

visíveis a este Estado que provê assistência social, administra o seguro social, e também

promove o acesso à justiça de forma gratuita e integral através das Defensorias Públicas6.

Para além das demandas envolvendo indeferimento de concessão de auxílio-doença

ou do BPC/LOAS, acompanhando a rotina do atendimento na DPU ouvi muitos relatos em

que se contestava o indeferimento de pedidos de prorrogação do auxílio-doença. A opção

pela prorrogação do benefício existe para situações em que, após encerrado o período de

concessão, o trabalhador ainda não apresente condições, sejam elas físicas ou mentais,

de retornar ao trabalho. Neste caso, quando a capacidade para o trabalho ainda não for

reestabelecida,  existe  a possibilidade de se prorrogar  por  mais um período o auxílio-

doença, período este que será determinado, igualmente, pelo médico perito. Desta forma,

nos  casos  que  acompanhei,  o  benefício  havia  sido  concedido  por  um  determinado

período,  após  avaliação  pericial,  e  cessado  após  a  recuperação  do  segurado.  Este

deveria ser, ao menos em tese, o procedimento. Os casos que chegam na defensoria são

de pessoas que reclamam ainda não estar em condições de voltar ao trabalho, mas a

avaliação que recebem do médico perito é outra - a de que elas estão aptas ao retorno.

Nas situações em que o pedido de prorrogação é indeferido após a perícia médica (ou

mesmo quando  o  período  de  concessão  é  encerrado  sem pedido de  prorrogação)  o

trabalhador, caso concorde com o parecer, necessita passar  pela avaliação do médico

trabalho, que pode seguir ou não a avaliação do médico perito do INSS, e somente após

esta avaliação ele pode, então, retornar. 

Novamente,  o  conflito  emerge  quando  não  há  concordância  entre  as  partes

(valendo-se do termo jurídico) no que tange à definição de categorias e classificações,

como aptidão, (in)apto, incapacidade para o trabalho, (in)capaz e mesmo de deficiência,

em  se  tratando  do  BPC.  As  partes,  aqui,  constituem-se  no  médico  perito,  médico

assistente, médico do trabalho e as próprias pessoas que solicitam benefícios ao INSS. E

6  Apesar  da  existência  de  Defensorias  mantidas  pelo  poder  público,  o  acesso  à  justiça  através  de
assistência  jurídica  gratuita  não  pode  ser  atribuído  apenas  à  estas  instituições.  Como  destacou
Boaventura de Sousa Santos (2011) ao analisar este acesso no Brasil, ainda que haja uma centralidade
das defensorias, universidades, organizações sociais, iniciativas comunitárias e a própria Ordem dos
Advogados  do  Brasil  (OAB)  também  podem  desempenhar  um  importante  papel  na  promoção  da
assistência jurídica no país. No contexto específico desta etnografia, o Serviço de Assessoria Jurídica
Universitária (SAJU) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mantido por alunos do
curso de Direito da universidade e que prestam atendimento gratuito àqueles que não podem pagar
pelos serviços de um advogado particular, seria um exemplo desta atuação. Cleber Francisco Alves
(2006), da mesma forma, também destacou que não existe um “monopólio" da Defensoria Pública na
prestação de assistência jurídica em geral,  e de assistência judiciária em particular.  Segundo ele, a
própria advocacia privada pode atuar de forma gratuita, se assim o desejar, em favor daqueles que não
tiverem recursos para pagar honorários de advogados.



os embates em relação aos pedido de extensão de auxílio-doença envolvem, da mesma

forma, a questão da definição da alta programada, ou seja, o tempo que o médico perito

considerará  como  suficiente  para  concessão  do  benefício  até  a  recuperação  do

solicitante.  A definição  desse  tempo e  o  aceite  ou  não  dos  pedidos  de  prorrogação,

configuram-se, nestes casos, como os motivos de toda a controvérsia. 

Considerações Finais 

A discussão empreendida aqui é resultado de reflexões propostas em minha tese de

doutorado,  reflexões estas ainda abertas a todas as possibilidades apresentadas pela

etnografia. Não há espaço para um aprofundamento destas reflexões neste texto, mas a

compilação  das  questões  desenvolvidas  na  pesquisa,  como  as  discussões  sobre

(in)capacidade  e  doença,  que  dão título  a  este  trabalho,  a  valorização  da  prova e  a

judicialização dos benefícios, etc., permitem que se percebam os  elementos estes que

permeiam a perícia médica do INSS, como moralidades diversas, legitimidade, fraude e

suspeita.

O caráter de seguro (contribuição) e não de assistência (doação) que caracteriza a

Previdência Social também é utilizado nos argumentos morais no que tange à justificativa

de  determinadas condutas  periciais  e  dos valores  nelas  expressos.  Do seguro  social

deveriam beneficiar-se apenas, e tão-somente, aqueles que para ele contribuem como

clientes da Previdência Social. Mesmo nos casos onde a perícia médica é realizada para

concessão (ou não) do BPC, um benefício assistencial desvinculado do INSS, conforme já

destacado  no  início  deste  texto,  a  perícia  médica  pretende  selecionar  os  realmente

“necessitados” desta assistência. 

Na perspectiva das pessoas que passam pelo exame pericial apenas o diagnóstico

de  sua  enfermidade  deveria,  de  fato,  ser  avaliado  pelo  médico  perito.  Ter  uma

determinada  doença  ou  estar  doente  justificaria  a  concessão  do  benefício.  Nestas

situações,  então,  para os solicitantes do auxílio não haveria  distinção entre doença e

incapacidade, pois o diagnóstico por si só não permite que cada caso seja avaliado de

forma diferenciada. Ser diabético ou possuir lesões na coluna afetaria a capacidade de

trabalho para qualquer um que possuísse tais enfermidades ou lesões. Por isso, muitas

pessoas  não  entendem  por  que,  apesar  de  tentarem  reunir  o  maior  número  de

documentos que comprovem a necessidade de afastamento do trabalho, como exames

clínicos, atestados, etc., recebam avaliações de aptas para o trabalho.

Para além de uma discussão propriamente teórica sobre a temática, optou-se aqui



pela apresentação dos dados de campo, partindo destes para a proposta de uma análise

sobre  a  perícia  médica e  as  moralidades que informam sua prática e atravessam os

conflitos oriundos desta.

Referências Bibliográficas

BIEHL, João. “Antropologia no campo de saúde global”.  In:  Horizontes antropológicos.

Porto Alegre: Editora da UFGRS, 2011. 

___________(et alli) “Judicialisation and the Right to Health in Brazil.” The Lancet, 2009. 

____________ and PETRYNA, Adriana. “Bodies of Rights and Therapeutic Markets” In:

Social Research, 2011.

BOSQUETTI,  Ivanete.  Seguridade  social  e  trabalho:  paradoxos  na  construção  das

políticas de previdência e assistência social no Brasil. Brasília: Editora da UnB, 2006.

DINIZ, Débora (et alli). “Qual deficiência? Perícia médica e assistência social no Brasil”.

In: Cadernos de saúde pública. Rio de Janeiro, 2007.

DUBOIS, Vincent.  The Bureaucrat and the Poor: Encounters in French Welfare Offices.

Ashgate publishing, 2010.

DE FRANÇA, Genival Veloso. Deveres de Conduta do Perito e do Auditor. In:  Perícia

Médica. Conselho Regional de Medicina de Goiás. Goiás, 2007.

FASSIN, Didier. “Gobernar por los cuerpos: políticas de reconocimiento hacia los pobres y

los inmigrantes em Francia”. In: Cuadernos de Antropología Social. Buenos Aires: 2003.

______________ and RECHTMAN, Richard. The Empire of Trauma:An Inquiry into the

Condition of Victimhood. Princeton.Princeton University Press: 2009.

GONZAGA, Paulo. Perícia Médica da Previdência Social. Porto Alegre: LTR Editora, 2006.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - Os Cem Maiores Litigantes do Brasil. Brasília, 2011.

Jornal  Gazeta  online.  O  drama  da  perícia  médica.

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/04/noticias/a_gazeta/economia/828256-o-

drama-da-pericia-medica.html Consultado em: julho de 2013.


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 54. AGENCIAMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: CRUZANDO E CONFRONTANDO PERSPECTIVAS
	Doença, (in)capacidade e (in)validez: um estudo antropológico sobre o papel da perícia médica em questões de Previdência Social no Brasil.
	Liziane Gonçalves de Matos
	UFRGS/Brasil
	email: liziane.gm@gmail.com
	
	Resumo: A pesquisa constitui-se em um estudo antropológico que trata da Previdência Social, tendo como foco analítico a perícia médica exigida e realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para concessão de benefícios por incapacidade, tais como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; e de benefícios assistenciais, como o Benefícios de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e portadores de deficiência. O estudo busca problematizar as moralidades e sensibilidades envolvidas nas decisões da perícia médica previdenciária na concessão (ou não) de tais benefícios. Trata, da mesma forma, das controvérsias em torno da definição de conceitos como incapacidade e doença, cerne de todo o conflito envolvendo o INSS e os solicitantes dos benefícios citados. Neste sentido, uma das questões que estão sendo ressaltadas neste estudo é a da judicialização do acesso à direitos previdenciários e assistenciais, que tem se constituído em uma alternativa na resolução destes conflitos no que tange ao indeferimento da concessão de auxílio-doença, por exemplo, e do BPC. Por conta da demanda envolvendo situações como esta na Defensoria Pública da União (DPU) em Porto Alegre que a instituição tornou-se lócus privilegiado na realização do trabalho de campo para esta pesquisa. O interesse dirige-se, igualmente, em como se dá a composição da prova, a comprovação da incapacidade ou da deficiência, bem como a avaliação, por parte dos médicos peritos (neste caso, como agentes do Estado), dos casos deferidos ou indeferidos através de um laudo pericial.
	Palavras-chave: Previdência Social, perícia médica, moralidades, Antropologia e Estado.
	Desde a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), em 1923, a reestruturação destas na chamada Era Vargas, em 1930, e sua substituição pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), até a criação do então Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, o sistema de previdência no Brasil ainda é alvo de discussões e propostas de reforma. Porém, foi partir da Constituição de 1988, com a mudança de nomenclatura, objetivos e propostas de governo, que as políticas de previdência, saúde e assistência social passaram a compor o cenário do chamado sistema de seguridade social brasileiro, do qual o atual Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz parte.

