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1.    Perícia  Médica é ato médico especializado que se materializa em um 
laudo dirigido a alguma autoridade com finalidade de subsidiar reconhecimento de direitos. É, 
portanto, um ato médico-legal que tem no periciado seu objeto e no Direito sua finalidade. Assim 
compreendida, a perícia médica é um procedimento que visa constatar e dimensionar as 
repercussões de danos ou agravos com vista a permitir à autoridade demandante decidir-se quanto a 
direitos e benefícios. Perícias existem em diversos ramos que envolvem matérias técnicas alheias 
aos conhecimentos exigidos pelo cargo do requerente da perícia. Há perícias contábeis, de 
engenharia e muitas outras. A perícia médica, dentre elas, tem uma complexidade especial em razão 
de o objeto periciado ser animado e ter vontades, tendendo a valorizar e ocultar segundo seu 
interesse. 
 
2.    Diferentemente das atividades médicas usuais, a perícia não é 
comprometida com o melhor interesse do paciente. Este sequer recebe esta denominação quando 
periciado. Os compromissos profissionais são tão distintos que o próprio Código de Ética Médica 
dispõe de capítulo próprio para Perícias Médicas. A incompreensão desta distinção básica pode ser 
causa de conflitos envolvendo peritos e seus periciados. 
 
3.    Como se trata de documento dirigido a leigos em Medicina, os laudos 
periciais devem ter como horizonte a sua finalidade de esclarecer a autoridade através de linguagem 
objetiva e acessível, sem firulas de estilo nem linguagem médica abusiva. A principal distinção 
entre o perito profissional e aquele perito em certa área da Medicina, mas não versado em perícias, 
está na clareza e objetividade do Laudo que terá sido elaborado tendo em vista a finalidade legal.  
 
4.    Aqui cabe uma reflexão sobre a distinção entre perícia-qualidade e a 
perícia-procedimento. Mais que um debate semântico, trata-se de questão fundamental. A expertise 
torna aquele que a possui um perito, como um médico que se especializou, por exemplo, em 
Cardiologia, é perito em Cardiologia. As expertises médicas são compartimentalizadas em 54 
especialidades médicas reconhecidas. Por sua vez, o procedimento denominado Perícia Médica é 
um ato médico-legal elaborado por um especialista ou não na lógica da Medicina, cuja finalidade 
envolve algum ramo do Direito. Assim, o que estrutura o procedimento Perícia Médica é a lógica do 
Direito; não a da Medicina. O conhecimento da lógica do Direito torna aquele que elabora perícias 
em um tipo específico de especialista, o especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, 
especialidade médica bastante antiga e que vem se modernizando recentemente. 
 
5.    Em outras palavras, o Perito Médico é um especialista (ou perito) em 
perícias. Como não detém conhecimento aprofundado em todas as 54 áreas especializadas da 
medicina, o perito poderá necessitar de parecer de um ou mais especialistas para subsidiá-lo em seu 
laudo. Assim, a autoridade demandante receberá um documento único que pode abordar diversos 
aspectos de comorbidades presentes no mesmo periciado. Se fosse de outra forma, a autoridade 
teria, ela própria, que avaliar diversos laudos e, sem conhecimento apropriado, inferir o eventual 
sinergismo entra várias situações concorrentes. 



 
6.    Alguns podem se perguntar por que razão, sendo o perito médico 
chamado a manifestar-se sobre o aspecto médico ele precisa conhecer alguma coisa do Direito 
envolvido? Para responder essa pergunta recorrerei a uma analogia. Imaginemos que algum expert 
seja designado para periciar uma mesa. O que ele relatará em seu laudo será determinado pela 
necessidade do demandante; não pela formação do perito nem seus interesses acadêmicos. O perito 
deverá conhecer a finalidade da perícia e todo o processo em debate, caso contrário sua perícia de 
nada servirá, mesmo que seja um calhamaço de papel cheio de informações corretas. Se o 
demandante da perícia for um Delegado de Polícia que esteja suspeitando de uma morte por trauma 
na quina da mesa, o perito se manifestará sobre dureza, quinas vivas, deformidades, materiais 
biológicos, por exemplo.  Se o demandante da perícia for um Engenheiro de Segurança, pode estar 
interessado na estabilidade, resistência física, condutividade elétrica e à propagação de fogo.  Se o 
demandante da perícia for um colecionador de móveis, o interesse na mesa pode estar na 
autenticidade da peça, na datação de sua produção. Ou seja, a mesma mesa pode ser periciada de 
várias maneiras e produzir laudos totalmente diferentes. Assim, fica claro que a linha orientadora da 
perícia não é o próprio perito, mas a finalidade da mesma.  
 
7.    Existem expertos (peritos) em 54 especialidade médicas e existem 
procedimentos (perícias) periciais administrativas, previdenciárias, securitárias, cíveis, trabalhistas 
etc. Um expert em uma área da medicina frequentemente faz laudos periciais sofríveis ou até inúteis 
por não se interessar ou não ter acesso nem conhecimento do processo em que o caso está inserido e 
o que sua perícia pretende esclarecer. 
 
8.    A PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA é uma atividade de 
Estado que visa reconhecer direitos previdenciários prescritos na Constituição Federal e detalhados 
na Lei 8.213/91. Por ser compreendida como atividade especializada, estratégica, de grande 
importância econômica e social já que é ordenadora de despesas públicas, a Perícia Médica 
Previdenciária passou a ser exercida exclusivamente por profissionais concursados para a carreira 
criada em 2004 através da Lei 10.876. 
 
9.    O perito do INSS atua em Aposentadorias Especiais para 
caracterização técnica de exposição a agentes nocivos, em Benefícios Assistenciais nos quais 
caracteriza invalidez e deficiências, em Benefícios Indenizatórios caracterizando sequelas 
acidentárias segundo o Decreto 3.048/99, Isenção de IRPF por moléstia grave (desvio de função não 
prevista na Lei 10.876/04). Mas o presente material versará apenas sobre a atuação médico-pericial 
para benefícios por incapacidade. 
 
10.    Os benefícios previdenciários podem ser classificados em 2 grupos, os 
benefícios programados e os não programados. No primeiro grupo estão as aposentadorias por 
idade, por tempo de contribuição e pensões e no segundo os auxílios-doença, auxílios-acidente e as 
aposentadorias por invalidez. São os benefícios não-programados, intercorrências indesejáveis e 
imprevisíveis que acometem os trabalhadores em suas trajetórias de vida que demandam perícias 
médicas e que representam riscos atuariais que precisam gestão competente. 
 
11.    Benefícios por incapacidade são o Auxílio-doença (modalidades 
previdenciária ou acidentária, segundo nexo laboral ausente ou presente) e a aposentadoria por 
invalidez (também previdenciária ou acidentária). Na numeração oficial: Auxílio-doença 
previdenciário= B31; Auxílio-doença Acidentário= B91; Aposentadoria por Invalidez 
previdenciária= B32 e Aposentadoria por Invalidez Acidentária= B92. Juntos, representam 1,5% do 
PIB brasileiro. 
 
12.    Os procedimentos periciais visam esclarecer a Data de Início da 



Doença; a Data de Início da Incapacidade (se houver); a confirmação do diagnóstico e 
dimensionamento do impacto sobre a atividade habitual do requerente. É necessário saber das 
contribuições e vínculos trabalhistas, das condições e exigências do trabalho, do andamento do 
tratamento médico ou para-médico. Caracterizada a doença e a incapacidade cabe ao perito 
estabelecer se o evento causador foi relacionado ao trabalho, podendo confrontar informações do 
requerente, da empresa e do sindicato ou mesmo inspeção in loco. 
 
13.    Os Auxílios-doença são os benefícios mais representativos no que 
concerne à demanda por atendimentos nas agências do INSS, correspondendo a até 70% dos 
atendimentos. Mais do que 70% dos atendimentos, a perícia médica é responsável por 70% dos 
indeferimentos do instituto correspondentes aos 40% de perícias contrárias.  
 
14.    O principal aspecto do Auxílio-doença a ser necessariamente 
apreciado pelo perito é a Incapacidade. Se não é fácil conceituar saúde e doença, também não é fácil 
estabelecer limite entre capacidade e incapacidade. Estamos lidando com Valores. Perícia médica 
previdenciária consiste, pois, em investigação, diagnóstico, julgamento. A investigação decorre da 
necessidade de identificar as omissões e valorizações dos relatos, aplicar manobras semióticas 
capazes de identificar e valorar os sinais e julgar o impacto sobre a capacidade laboral do indivíduo 
tomando por referencial a capacidade prévia deste mesmo indivíduo. 
 
15.    A individualização das análises de incapacidade é característica 
marcante e inarredável da perícia médica previdenciária. Leva em conta a doença (que não pode 
deixar de haver como núcleo), idade, qualificação profissional, acesso a atendimentos de saúde, 
comorbidades e tantos outros aspectos que uma avaliação individualizada pode suscitar. Toda 
tentativa de parametrizar as perícias esbarra nesta questão, contornada apenas parcialmente através 
de diretrizes que orientam a evolução de cada doença em situação ideal. A Medicina Baseada em 
Evidências, tendência em todas as especialidades médicas, não se aplica adequadamente à medicina 
pericial, como pode-se verificar na quase inexistência de artigos científicos sobre o tema. 
 
16.    Historicamente a gestão das perícias tem cabido à Diretoria de 
Benefícios, órgão sobrecarregado com a gestão das normas, pagamentos mensais vultosos de todos 
os benefícios e desconhecedor das nuances médicas próprias dos Benefícios por Incapacidade. 
Apenas recentemente foi criada uma diretoria específica para estes benefícios – Diretoria de Saúde 
do Trabalhador – e que, com maior fortalecimento e independência da Diretoria de Benefícios, 
poderá minorar os crônicos e graves problemas de estão dessa classe de benefícios. 
 
17.    O requerimento de uma perícia médica é feito por telefone 135 ou pela 
internet. O agendamento da perícia antecede as outras etapas que seriam necessárias para confirmar 
a filiação, os vínculos, data do último dia trabalhado, correções cadastrais etc. A disponibilização 
destas formas modernas de requerimento foi prioridade das últimas gestões do INSS e MPS para 
acabar com as filas da madrugada e oferecer mais conforto aos usuários. Infelizmente o modelo não 
tem sido bem sucedido porque cerca de 20% dos requerentes não comparecem e muitos dos que 
comparecem sequer segurados regulares são. O resultado é o desatendimento e a sub-utilização da 
força de trabalho médico-pericial do INSS.  
 
18.    As perícias médicas são realizadas em sistema informatizado de base 
nacional desenvolvido por empresa de Salvador e administrado pela DATAPREV. Neste sistema os 
peritos inserem dados periciais que determinam a outro sistema, o PRISMA, a validação do 
benefício para pagamento. Muitas falhas existem na interação entre os sistemas, mas, 
particularmente aos peritos preocupa o fato de não ser um sistema informatizado certificado, não ser 
um processo eletrônico capaz de registrar cópias de documentos apresentados pelos requerentes, 
nem acesso do perito aos mesmos. O INSS, devido à grande demanda, não produz processos 



capeados (nem seu substituto digital) para requerimentos de Auxílios-doença. 
 
19.    A revista oficial INSS em Números, última edição de Dez/2012, 
mostra que o INSS dispõe de 1.364 agências ativas onde realizou 45, 3 milhões de atendimentos 
presenciais em 2012. Um dos indicadores mais relevantes da qualidade do atendimento prestado à 
população é o Tempo Médio de  Espera por Atendimento Agendado – Perícia Médica, o TMA-PM. 
Este indicador reflete a estrutura da autarquia, número de vagas ofertadas para perícias médicas, 
acesso dos usuários, modelo de marcação e fluxos internos. Em dezembro o indicador nacional 
chegou ao recorde de 35 dias, o dobro da expectativa da administração (17 dias). Na região sul do 
país o TMA-PM é de 49 dias e em SP de 25 dias, respectivamente o pior e o melhor indicador. Os 
peritos médicos têm sua remuneração em grande parte atrelada ao TMA-PM e a lei os penaliza a 
partir de 15 dias, portanto todos os peritos do país estão penalizados em seus vencimentos. 
 
Entre 6 e 15% dos benefícios em geral são concedidos pelo Judiciário. O menor percentual é na 
região II (RJ, MG, ES) e o maior na V (Norte e DF).  
De 10 (reg V) a 27% (reg I) dos Auxílios-doença requeridos são indeferidos.  
Em Dezembro/2012 foram requeridos 280.000 auxílios doença, 26% em SP. 
Em Dezembro/2012 foram requeridos 45.000 LOAS, 34% no NE. 
Em dezembro, o desembolso do INSS foi 56% com aposentadorias e 5% com Auxílios-doença. 
O INSS realiza 700.000 perícias por mês. Em 2009 chegou a fazer 9 milhões de perícias. 
 
20.    O INSS vive um dilema longe de solução, que é não desejar ser um 
órgão eminentemente médico-pericial, mas não conseguir deixar de sê-lo. A imagem pública da 
autarquia desejavelmente acolhedora e benevolente, segundo o desejo e a ótica dos administradores, 
esbarra na postura austera e técnica dos servidores médicos-peritos cujo trabalho está presente em 
70% de tudo o que é requerido pela população. O mecanismo psicanalítico adotado para conviver 
com este conflito tem sido a negação. Os peritos se sentem desrespeitados, desvalorizados e 
apresentam um turn over comparável aos operadores de telemarketing. Em concurso recente, quase 
a metade dos inscritos sequer compareceu às provas! Já houve recorrentes tentativas de terceirizar, 
todas fracassadas, uma vez que o julgamento isento só é Possível quando feito por agente público 
que responde administrativamente e é comprometido com o serviço público. 
 
21.    Ponto por vezes controvertido é quanto a presença de acompanhantes 
nas perícias. Cabe ao perito discernir se a presença de terceiros é da conveniência da boa perícia. Se 
for da conveniência do periciado e neutro para a perícia, deve ser aceita. Um paciente delirante ou 
demenciado será melhor abordado com a presença de um familiar; um paciente histriônico e 
manipulador não. A presença de acompanhantes não familiares deve ser vedada, pois agenciadores 
de benefícios ou mesmo advogados freqüentemente pretendem constranger o perito. Uma boa 
prática é ouvir os acompanhantes separadamente, o que pode ajudar na compreensão da situação. 
 
22.    Tratando-se de procedimento administrativo médico, a presença de 
advogados é indesejável, sendo permitida sempre a presença de outro médico de confiança do 
periciado. A isenção e a autonomia do perito são o fulcro em função do qual se decide por permitir 
ou não a presença de terceiros. Uma vez autorizado, o acompanhante deverá ser identificado e 
advertido que as respostas do periciado integram a perícia, não devendo ser interrompidas. 
 
23.    A matéria foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, em 
seu Parecer 09/2006 – com base na Consulta Parecer 1.829/2006. Diz o parecer:  
 
 1. As atribuições do médico perito não podem ser confundidas com as de qualquer agente da 
 autoridade policial ou judiciária, que pode determinar a seu agente que proceda diligência 
 determinando exatamente como agir. Devido às particularidades contidas em qualquer 



 exame médico, nenhuma norma administrativa pode determinar ao médico perito como se 
 conduzir durante a perícia ou determinar quem deve estar presente ao exame pericial. O 
 médico perito deve obedecer às regras técnicas indicadas para o caso, lendo o laudo 
 encaminhado pelo médico assistente, confrontando-o com o exame físico e determinando a 
 capacidade laborativa do segurado, no pleno exercício de sua autonomia e sempre 
 compromissado com a verdade; 
 2. O exame médico-pericial é um ato médico. Como tal, por envolver a interação entre o 
 médico e o periciando, deve o médico perito agir com plena autonomia, decidindo pela 
 presença ou não de pessoas estranhas ao atendimento efetuado, sendo obrigatórias a 
 preservação da intimidade do paciente e a garantia do sigilo profissional, não podendo, em 
 nenhuma hipótese, qualquer norma, quer seja administrativa, estatutária ou regimental, 
 violar este princípio ético fundamental. 
 
24.    A incapacidade laboral apurada em perícia médica leva em conta a 
atividade habitual do requerente. Inicialmente registre-se que esta atividade é declarada e aceita 
como verdade na quase totalidade das vezes. Atividade, ocupação, profissão são conceitos pouco 
criteriosamente considerados no âmbito do INSS. Tal erro histórico repercute na apuração do direito  
e também na reabilitação profissional. Em Ergonomia, atividade é tudo aquilo que o trabalhador 
desempenha para o cumprimento da tarefa prescrita. Já profissão pressupõe formação e ocupação 
seria uma semi-profissão, de complexidade limitada e treinamento breve. Função é o cargo ocupado 
dentro da profissão ou ocupação. Quando alguém se filia como autônomo (contribuinte individual) 
é preciso que haja, no mínimo, uma ocupação. O “autônomo sem profissão” não deveria existir. A 
Reabilitação Profissional, nesta linha, seria restrita aos detentores de uma profissão anterior cujo 
desempenho está sensivelmente comprometido. Caso contrário estaríamos falando de qualificação 
profissional; não de reabilitação. A incapacidade laboral do facultativo, quando não houver 
atividade nenhuma, deve levar em conta os atos da vida independente. Entendo Reabilitação 
Profissional como um processo educativo que reorienta a vida de uma pessoa em razão de 
impedimento morfo-psico-fisiológicos que a obrigam abandonar a carreira na qual tinha feito os 
seus investimentos até então. Uma simples mudança de atividade por adaptação das tarefas não 
deve ser considerada RP. 
 
25.    As formas de filiação previdenciária não são rigorosamente 
observadas pelo INSS. Estas formas estabelecem a classe de contribuinte como empregado, 
individual, facultativo, microempreendedor, empregador, doméstico etc. Observe-se que não existe 
a classe desempregado, que é uma condição temporária de um integrante da classe empregado. 
 
26.    A incapacidade para a atividade habitual pode se apresentar completa 
ou parcial. Quando parcial, é preciso verificar se implica impossibilidade de manter a produtividade 
exigida em níveis suficientes para manter o emprego ou a renda. Muitas vezes a incapacidade é 
parcial, mas implica em impossibilidade de locomoção na realidade social do examinado, ou 
impossibilidade de uso de EPI indispensáveis à profissão. Em todos estes casos será considerada 
como incapacidade total para fins previdenciários. 
 
27.    Quanto ao tempo, a incapacidade poderá ser temporária, prolongada 
ou permanente. O Auxílio-doença, que poderia ser melhor denominado Auxílio-incapacidade-
temporária, destina-se a compensar pecuniariamente a perda decorrente de doença cuja 
conseqüência é incapacidade temporária. Quando prolongado, deveria ser convertido em 
aposentadoria por invalidez, cujo melhor nome seria Auxílio-incapacidade-prolongada, uma vez 
que é reversível e passível de revisões bienais obrigatórias. O termo invalidez estaria, pois, 
impróprio. 
 
28.    Há uma súmula da AGU (SÚMULA Nº 25, DE 09 DE JUNHO DE 



2008, publicada no DOU, Seção I, de 10/06; 11/06 e 12/06/2008) com o texto: 
 
 "Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o 
 trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos 
 legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para 
 outras atividades laborais."   
 
29.    Observemos que a súmula confunde os termos incapacidade parcial e 
total. Incapacidade parcial é aquela que afeta o trabalho, mas não necessariamente o impossibilita. 
Não há necessidade de reabilitação, visto que o paciente consegue desempenhar a habilidade 
original, ainda que com desvantagem. A Reabilitação Profissional destina-se àqueles que estão 
impossibilitados de desenvolver a habilidade original, portanto os portadores de incapacidade total 
especifica para uma ou algumas ocupações e profissões, mas não todas disponíveis ou viáveis no 
contexto sócio-cultural do segurado. 
 
30.    Higidez e recuperação integral não são metas da Previdência. A vida 
laboral produtiva capaz de proporcionar sustento independente e digno pelo próprio trabalho são 
compatíveis com muitas doenças ou seqüelas. Assim, havendo recuperação suficiente sem risco de 
agravamento em razão do próprio trabalho, o perito precisa determinar a cessação do benefício 
previdenciário.  
 
31.    A capacidade anterior do periciado é o referencial do perito que a 
compara com a situação presente. A restituição da condição anterior que não necessariamente é de 
higidez indicará se houve ou não restabelecimento da capacidade de trabalho. A existência 
pregressa de uma condição patológica não incapacitante não impedirá a cessação do Auxílio-doença 
desde que os eventos agravantes, portanto determinantes da incapacidade, tenham sido sanados. 
 
32.    Questão freqüente na instancia recursal administrativa, portanto, 
presumo, na instancia judicial, é a filiação de trabalhador portador de doença ou incapacidade 
instaladas. O que vincula obrigatoriamente um trabalhador à Previdência é o exercício de um labor. 
Exceto nas empresas, não há um exame prévio que verifique a capacidade e aptidão para a 
atividade. Assim, uma doença sob controle ou até parcialmente incapacitante são compatíveis com 
o exercício laboral e, por conseqüência, a filiação previdenciária com direito a benefícios como o 
Auxílio-doença. Para assegurar que a situação seja legítima, é cobrado que o labor seja 
desempenhado por 12 meses consecutivos (ou 4 meses, em refiliações que totalizem 12 
contribuições somadas às prévias), a chamada carência. Cumprida a carência e tendo havido efetivo 
trabalho, qualquer incapacidade superveniente será considerada agravamento e a existência de 
doença prévia não incapacitante não impedirá o Auxílio-doença. A titulo ilustrativo, se um 
motorista portador de epilepsia ingressa numa empresa de transporte urbano coletivo ele será 
considerado inapto pela medicina do trabalho. Se não o for e iniciar a atividade poderá, cumprida a 
carência, ser afastado em Auxílio-doença por agravamento das crises. Não caberá ao perito 
questionar a falha do serviço de medicina do trabalho, mas amparar o trabalhador que, inapto, 
exerceu a função de motorista de coletivos. Não avaliamos aptidão; avaliamos capacidade, que é a 
competência objetiva de exercer as tarefas do cargo. 
 
33.    A incapacidade para o perito difere da incapacidade para o clínico. O 
clínico visa o melhor para seu paciente, muitas vezes o interesse, a vontade ou o afeto do paciente. 
O perito aborda o mesmo cidadão sob o enfoque da responsabilidade pública que tem para com ele 
e também para com os demais cidadãos que lhe confiam uma função pública de responsabilidade 
social e coletiva. O mesmo tipo de conflito de entendimentos surge quando da isenção de IRPF por 
doenças graves, situação em que a gravidade é pautada por critérios médico-legais estabelecidos 
pelas sociedades médicas das respectivas especialidades. Por estas razões os peritos são tidos como 



rigorosos e até desumanos. 
 
34.    Na análise médica de um requerimento de Auxílio-doença a 
incapacidade em questão precisa ser necessariamente decorrente de uma doença impactante. Não se 
pode amparar a incapacidade decorrente de falta de habilidade, de qualificação ou de vocação. A 
doença deve ser o núcleo sobre o qual outros fatores médicos, sociais e ambientais podem e devem 
ser ponderados, mas na sua falta ou irrelevância relativa o benefício fica objetivamente 
inviabilizado. É freqüente a incapacidade iniciar-se por uma doença e perpetuar-se por outra razão, 
comumente trabalhista. Cabe ao perito indeferir o benefício nestas circunstâncias.   
 
35.    Quando o benefício cessa contra a vontade do segurado, tem sido 
comum que este alegue os sintomas incapacitantes ao médico do trabalho e este, sem questionar as 
bases fisiopatológicas das queixas, sem verificar os sinais que corroborem os sintomas, devolvem o 
trabalhador ao INSS, procurando livrarem-se de um problema. A diversidade de manifestações de 
médicos quanto a capacidade/incapacidade do mesmo cidadão, cada qual movido por motivos e 
abordagens diferentes e próprias de cada área de atuação, terminam exploradas pelo requerente que 
enaltece aqueles que atenderam sua vontade contra os que não o fizeram. Há, entretanto, médicos 
do trabalho que recebem o trabalhador liberado pelo INSS e administram seu retorno gradual ao 
trabalho como preconiza a NR-17 do MTE ou adaptando as tarefas.  
 
36.    O perito médico, diferentemente de outros peritos, lida com um objeto 
animado, que tem vontade e interesses. O perito médico previdenciário, em particular, lida com 
pessoas que têm interesse em obter pecúnia do Estado e não ficarão satisfeitas de serem 
contrariadas. Sob este prisma, uma agencia da Previdência Social estaria mais próxima de uma 
agencia bancária do que de um ambulatório médico. Incapacidade laboral é tão relativa que 
entidades que defendem interesses de deficientes, aidéticos ou de drepanocíticos, por exemplo, 
assumem postura dúbia ou flagrantemente antagônica e incoerente ao lutarem por direito ao 
trabalho e direito a benefícios assistenciais ou previdenciários por incapacidade de trabalho.  
 
37.    A perícia médica para apuração e julgamento de incapacidade laboral 
é uma atividade complexa, desafiante, que proporciona ao médico que a ela se dedica vasto contato 
com a realidade social brasileira, enormes desafios de conhecimentos médicos e muitos dilemas 
éticos. O atual estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira reclama por uma efetiva 
profissionalização da perícia médica federal pública, talvez eu um órgão específico que sirva tanto 
ao Executivo quanto ao Judiciário e que não precise se importar em ser considerado técnico e 
rigoroso, adjetivos que deviam orgulhar e não constranger o Estado. 
 
 


