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RESUMO
A aposentadoria por tempo de idade e de contribuição reduzidas, para os deficientes que
participam do “mundo do trabalho”, foi reconhecida após vários anos de sua instituição.
O Poder Executivo somente regulamentou este benefício após a judicialização deste
importante direito. A Lei Complementar n. 142/93, portanto, reduziu em cinco anos a
idade para a aposentadoria dos deficientes, escalonando uma redução do tempo de
contribuição conforme o nível de deficiência: grave, moderada e leve. A
operacionalização deste benefício, a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, em decorrência do modelo clássico pericial adotado para os demais benefícios,
está contribuindo decisivamente para a não efetivação deste direito. As pesquisas
realizadas nos julgados emanados das Juntas de Recursos da Previdência Social
demonstram, inequivocadamente, a não realização da Pericia Biopsicossocial ou
complexa-multidisciplinar, em detrimento da prova da deficiência destes segurados.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência, Previdência Social, Direitos Sociais.

NOT EFFECTIVE RETIREMENT OF NOVEL OF DISABLED PEOPLE: AN
ANALYSIS OF DEEMED ARISING FROM THE SOCIAL SECURITY
FEATURES JOINTS

1

Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande
(FaDir/FURG/RS). Doutor em Serviço Social (PUC/RS), Mestre em Desenvolvimento Social
(UCPel) e em Direito Público (UNISINOS). Pós-Doutor em Educação Ambiental
(PPGEA/FURG). Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social
(CEPESS). Pesquisador do Centro de Estudos Jurídico-Sociais (FURG). Professor Efetivo do
Mestrado em Direito e Justiça Social – FADIR/FURG.
2

Advogada Previdenciarista. Especialista em Direito de Familia e Sucessões (ULBRA-RS),
Especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário (FACULDADES ATLÂNTICO
SUL-PELOTAS) e Mestranda em Direito e Justiça Social (FADIR/FURG).

ABSTRACT
The retirement age and time of contribution reduced for the disabled participating in the
"world of work", was recognized after several years of your institution. The Executive
Branch only regulated this benefit after the legalization of this important law.
Complementary Law n. 142/93, therefore, reduced by five years the retirement age of
the disabled, scaling a reduction in the contribution of time as the level of disability:
severe, moderate and mild. The operationalization of this benefit, the responsibility of
the National Institute of Social Security - INSS, as a result of expert classical model
adopted for the other benefits, is not contributing significantly to realization of this
right. The research in the trial emanating from the Social Welfare Appeals joints show,
unequivocally, missing the Biopsychosocial Skill or complex-multidisciplinary, rather
than evidence of deficiency of these policyholders.
KEYWORDS: Disability, Social Security, Social Rights.

INTRODUÇÃO

A Lei Complementar n. 142/02, regulamentada pelo Decreto n. 8.145/13,
efetivou, mesmo que tardiamente, o direito ao benefício dos deficientes por tempo de
trabalho reduzido, na Aposentadoria por Tempo de Contribuição, bem como cinco anos
a menos para homens e mulheres, na Aposentadoria por Idade.
Frise-se, de inicio, que não se trata de um direito assistencial, mas sim
previdenciário propriamente dito. Vale dizer, contributivo, como parte do seguro social
diante da contribuição direta destes trabalhadores para o sistema mantido pelo Seguro
Social e gestionado pelo INSS.
Pretendemos investigar, no presente trabalho, a concepção de deficiência,
ao longo da história, como substrato para avaliar a evolução deste conceito em nosso
sistema jurídico.
Para tanto, confrontaremos os direitos sociais previdenciários
assegurados na nova legislação ora vigente, com a dinâmica operacionalidada, na via
administrativa, para a concessão deste benefício.
Neste sentido, investigaremos se a Perícia Biopsicossocial, tal como
constou na Portaria Interministerial n. 01/13, está sendo realizada no modus operandi na
seara administrativa.
Para essa avaliação, buscaremos analisar os julgados emanados das
diversas Juntas Recursais da Previdência Social (JRPS), justamente para que possamos
constatar a efetivação, ou não, deste direito.

1 A COMPREENSÃO DA DEFICIÊNCIA E DOS DEFICIENTES AO LONGO
DA HISTÓRIA

A discriminação e alijamento da sociedade caminhou junto com a
humanidade. Lamentavelmente. A Roma antiga nos fornece um exemplo dessa
realidade: nobres e plebeus podiam sacrificar os filhos que apresentavam alguma
espécie de deficiência. Segundo os cânones do Direito Romano, direito este que serviu
de modelo para a civilização ocidental, não era reconhecido os direitos das crianças que
nasciam com alguma deficiência. A saída, conforme nos legam os livros de história, era
a duas uma: ou a criança era sumariamente executada ou, alternativamente, era deixada
às margens do rio Tibre para que alguma família plebeia a arrecadasse e lhe desse um
lar.3
No decorrer dos vários volumes escritos pelo historiador Will Durantt,
intitulado “História da Civilização”,4 este autor afirma, diante de suas pesquisas, que
homens cegos eram utilizados como remadores nas travessias a barco no rio Tibres, bem
como da existência em Roma de um mercado de compra e venda de homens sem pernas
ou sem braços, anões, hermafroditas e outros tantos tipos de deficiências, inclusive na
utilização de mulheres para
A obra “De Ira”, de Lucius Annaeus Sêneca, traduz inequivocadamente a
forma como os deficientes eram tratados na sociedade romana. Por revelar a
naturalidade como é tratada as crianças com deficiências é digno de citação o seguinte
trecho de sua obra: “Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda
amputar; não o cortamos por ressentimento, pois, trata-se de um rigor salutar. Matam-se
os cães que estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as cabeças das
ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas. Matamos os fetos e os
recém-nascidos monstruosos. Se nascerem defeituosos ou monstruosos, afogamo-los.
Não é devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis.”
Por mais doloroso, à luz da concepção atual da deficiência, é necessário que façamos
estas considerações para melhor compreender o propósito exposto nesta obra,

3

O que não torna tão romântica essa possibilidade diante da narrativa, de vários autores, do fato destes
deficientes serem, posteriormente, utilizados pelos plebeus para arregimentarem esmolas, o que
reverteriam à família adotante e garantiria uma renda para manter suas miseráveis subsistências.
4
Publicado pela Editora Companhia Editoria Nacional, em 1957.

culminando com a abordagem acerca da Aposentadoria dos Deficientes como um direito
que deve ser assegurado.

Com efeito, os dois principais pensadores da Grécia Antiga, Platão e
Aristóteles, mantinham uma clara concepção exclusiva e discriminatória dos
deficientes.
Para Platão, na clássica obra “A República”, a sociedade deveria ser
governada por filósofos esclarecidos, sendo que todos devem cuidar do corpo através de
ginástica, muito embora não deva ter-se a finalidade de tornar-los atletas. Segundo este
pensador, a alimentação será simples, cabendo a medicina o cuidado com os acidentes
banais. Aos inválidos, por outro lado, não serão dados cuidados, vez que devem ser
simplesmente abandonados.5
Aristóteles, por sua vez, na reconhecida e decantada obra “A Política”,
indica que o governo da sociedade deve ser feito por homens virtuosos, preconizando
uma sociedade ideal cuja ética, em relação às crianças deficientes, é a seguinte: “quanto
a saber quais os filhos que se devem abandonar ou educar, deve haver uma lei que
proíba alimentar toda criança disforme.”6
Na Grécia, especialmente na cidade guerreira de Esparta, também
encontramos esta mesma concepção, mormente quando esta cidade-estado vivia para a
guerra e necessitava de guerreiros, saudáveis e eficientes, para seus propósitos. Por
outro lado, embora Esparta detivesse grande parcela da população de amputados diante
das consequências da guerra, as crianças recém-nascidas que possuíam qualquer
“defeito” ou deformidade era lançada em um “precipício”. O ritual pode assim ser
traduzido: todo o recém-nascido, independente se apresentasse sinais de anomalias ou
não, era apresentado perante o Conselho de Espartanos que tinha por incumbência
julgar se o nascituro era ou não deficiente. Se fosse considerado não deficiente, era
devolvido ao pai que o mantinha sob sua tutela até os sete anos, quando então era
devolvido ao Estado que o tornava um guerreiro. Caso fosse julgado pelo Conselho
como “feio”, “disforme” ou indicando qualquer anomalia, eram lançados ao Apothetai,
um abismo que servia de depósito de crianças julgadas sem serventia futura aos fins do
Estado.
Os cem anos consagrados à Idade Média, conhecida como “Século das
Trevas” (Séculos V ao XV), não auxiliou na alteração desta concepção. Agregou-se,
porém, um elemento fundamental, qual seja o de que as deformidades e deficiências
5
6

Platão. A República. Martin Claret, 1998, passim.
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martin Claret, 1988, p. 153.

estariam vinculadas aos aspectos místicos e religiosos. Logo, o nascimento de uma
criança com qualquer problema seria uma manifestação irada da divindade, que racaia
no nascituro e condenaria a si e a sua família.
A Santa Inquisição, especialmente entre os Séculos XI e XII, passou a
identificar como “bruxaria” os casos envolvendo as pessoas deficientes e suas famílias.
Além disso, é de se frisar que a deficiência agudizou-se pelas condições
de vida precárias vivenciadas pelos pobres e miseráveis na Idade Média. As pestes,
epidemias e endemias mais diversas são prova dessa condição. Por isso, vários autores
entendem que as deficiências não somente aumentaram como passaram a ser vinculadas
à condição de pobreza.
A partir da Idade Moderna (Séculos XV ao XVII), período conhecido
como Renascimento, a concepção da deficiência passou a sofrer, paulatinamente,
alterações em seu significado e, o mais importante, na sua prática.
Primeiro, parece consenso que este período impregnado pelo movimento
denominado “Racionalista”, deixou de entender a deficiência de forma mística ou
religiosa. A Idade Moderna rompe com a cultura mística imposta pela Idade Média,
vindo a razão a predominar sobre a crença e os dogmas.
Observa-se, neste novo contexto, que tanto a Igreja Católica passou a
compreender a pobreza e as pessoas com deficiência como merecedoras de proteção,
mesmo que sob o manto da esmola e da caridade.7 Por outro lado, foram criadas, ao
longo da Idade Moderna, instituições encarregadas do cuidado dos pobres, miseráveis e
doentes.8
A partir do Século XX, como veremos adiante, os deficientes passam a
ter seus direitos estabelecidos e respeitados, gozando de uma proteção social dantes não
imagináveis.9
7

Interessante observarmos que a própria Igreja Católica proibiu, talvez pela tradição vinda desde o povo
hebreu, a participação dos deficientes no clero. Essa forma de discriminação perdurou por toda a Idade
Moderna, sendo ainda, nos dias atuais, incomum encontrarmos alguém clérico portador de deficiência.
8
Mais uma vez é necessário que se diga que não existe nenhum romantismo nesta proteção. Como
observou argutamente Karl Polanyi a constituição de uma sociedade de mercado livre somente foi
possivel com o término dessa proteção social dos pobres e miseráveis. Isso porque era fundamental, neste
momento histórico, a criação de uma mão-de-obra “livre” para o fornecimento de trabalho para as
indústrias em crescendo. (POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens de nossa época. 7.
ed. Rio de Janeiro : Campus, 2000).
9
Como sempre, não é pacífica essa verificação. Prova disso é o esboço da eugenia como concepção de
mundo assumida pelo movimento nazi-fascista. Este conceito, cunhado por Francis Galton no final do

Interessa-nos, diante dos propósitos colimados neste trabalho,
analisar a inserção dos deficientes no “mundo do trabalho”, corolário
fundamental para a formatação, no caso brasileiro, da Aposentadoria cunhada
pela Lei Complementar n. 142/13.

2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO E COMPREENSÃO DA DEFICIÊNCIA NO
DIREITO BRASILEIRO

A conceituação do que seja “deficiência” não é empreita de pequena
monta, muito embora o conceito, que encerra um determinado entendimento histórico
da expressão, esteja espalhado em diversos diplomas e dispositivos que garantem,
separadamente, inúmeros direitos.10
Wladimir Novaes Martinez, sempre atento a estas questões, chama à
atenção para os múltiplos cenários que se apresentam, cada qual protegendo uma
determinada realidade, conforme vimos nas várias normas que dispõe alguma proteção
em dado sentido.11
Frise-se, para corroborar nosso entendimento, que sequer a Lei n.
7853/89, que instituiu o Estatuto dos Deficientes, conceitua o que seja deficiência.
Insta observarmos que a Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n.
8213/91), em seu artigo 93,12 garantiu uma importante reserva de vagas para os
Século XIX, pugnava pela existência de uma raça superior, fruto de uma evolução moral e biológica. Para
Hitler, essa raça era a ariana e todas as demais estariam em nível inferior. O holocausto traduziu
historicamente esse momento histórico com o extermínio de milhares de judeus. O Terceiro Reich, é
necessário que se diga, criou um programa para avaliação de pessoas com problemas de qualquer ordem,
sejam psíquicas ou físicas, sendo que, tal como o Conselho dos Espartanos, um Comitê de 25
especialistas, entre médicos e psiquiatras, decidiam quem devia morrer ou viver. Neste programa,
conhecido como AKtion T-4 Euthanasia Program, foram sacrificados mais de 200 mil cidadãos alemães.
10
Vide, por exemplo, os seguintes dispositivos e estatutos jurídicos: Lei Complementar n. 53/86
(dispensa do ICM para aquisição e veículos adaptados; Lei n. 7853/99 (Lei Orgânica dos Deficientes);
Lei 9090/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei 8080/90, que organiza os planos de saúde;
Estatuto do Idoso (Lei n. 10741/03); Lei n. 10048/00, que garantiu aos idosos acima de 60 anos e aos
deficientes o atendimento prioritário nas repartições públicas; Plano de Benefícios da Previdência Social
(Lei n. 8213/91), que instituiu importante regra de reserva no mercado de trabalho para os deficientes e a
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8742/93), que institui, embora tardiamente, o único benefício
de prestação continuada pecuniário aos deficientes.
11
In: Os Deficientes no Direito Previdenciário. São Paulo : LTr., 2009, especialmente o primeiro e
segundo desta importante e pioneira obra versando sobre esta temática.
12
Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento
dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte
proporção:
- até 200 funcionários.................. 2%
- de 201 a 500 funcionários........... 3%
- de 501 a 1000 funcionários......... 4%
- de 1001 em diante funcionários... 5%

deficientes, quando a empresa tem mais de cem empregados. Nos concursos públicos,
igualmente restou assegurado o percentual de 20% das vagas oferecidas, conforme
preceitua o artigo 5º, em seu § 2º, da Lei n. 9.112/90.13
De qualquer modo, parece, pelo cotejo dos documentos internacionais
(Recomendações e Convenções), bem como pelas diversas disposições legais analisadas
em nosso Direito Pátrio (vide nota n. 8), que o conceito de deficiência tradicionalmente
construído girou em torno da perda de alguma atividade motora, anatómica ou função
intelectual.
Veja-se que na conceituação de deficiência constante na LOAS de 1993,
na redação primeva do seu artigo 20 assim dispunha:

Art. 20 – O benefício de prestação continuada é a garantia
de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
e nem de tê-la provida por sua família.
§ 2º - Para os efeito de concessão deste benefício, a pessoa
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida
independente e para o trabalho.
§ 3º - Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda
mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo.
Como visto, o conceito de deficiência, pela LOAS, é extremamente
restritivo, pressupondo a independência para os atos da vida civil, pelo que se entende
da redação do primeiro parágrafo descrito. E mais: é necessário que esta incapacidade
também seja para o trabalho.
Esta redação e restrição conceitual foi abrandada, e muito, pela nova
redação do parágrafo segundo, dada pela Lei n. 12.470/11). Vejamos, pela importância
que lhe emprestamos, a redação alterada por esta Lei.
“Para efeitos de concessão deste benefício, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.”

13 “§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no
concurso.”

Muito embora o impedimento de longo prazo, pelo nosso sistema, tenha
sido considerado como não inferior a dois anos, é inegável o avanço trazido pela nova
redação, em decorrência da Convenção de Nova Iorque, conforme estudaremos
adiante.14

3 OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DEFICIENTES TRAZIDOS
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013:

A Lei Complementar n. 142/13, regulamentada pelo Decreto n. 8.145/13,
institui duas espécies de aposentadorias: por tempo de contribuição, com tempo
reduzido, como veremos a seguir e a aposentadoria por idade, igualmente com idade
reduzida15.
De inicio, é necessário que se diga que ambos benefícios são de caráter
previdenciário, leia-se contributivo. Os requisitos atinentes aos demais benefícios do
RGPS, tais como qualidade de segurado e carência, devem ser preenchidos.
Com isso queremos dizer que não se trata de benefício assistencial,
diferentemente do benefício de prestação continuada da LOAS, que prescinde de
contribuição. Por certo que, no caso específico dos deficientes, caso não haja
contribuição ou não seja atendido algum dos outros requisitos exigidos, o único
benefício cabível será o da LOAS.16
De qualquer modo, se trata de benefício que é fruto do trabalho
remunerado ou da contribuição pecuniária dos segurados enquanto contribuintes
individuais ou facultativos. Por isso, guarda estreita conexão com a contribuição destes,
condição elementar para a concessão de uma destas modalidades de aposentadorias
(contribuição ou idade).
A teleologia e principiologia dos dispositivos constitucionais visto
alhures, que acenam pela quebra dos critérios diferenciados quando da existência do
14

Veja-se que a compreensão da deficiência como um fenômeno não somente físico, com a consideração
das chamadas “barreiras externas”, passam a compor aquilo que denominamos de BIOPSICOSSOCIAL
(Ver COSTA, José Ricardo Caetano. Pericia Biopsicossocial: perspectivas de um novo modelo
pericial. Caxias do Sul : Editora Plenum, 2014).
15
Ambas espécies serão detalhadas no decorrer da presente obra, esmiuçando-se com exemplos para que
possam ser melhor compreendidos.
16
Como dissemos, este não é o melhor benefício, seja pela exigência da renda familiar per capita, inferior
a ¼ do salário mínimo, seja pela triagem restritiva que a Previdência Social faz em relação a este
benefício. Outro ponto importante é o caráter intransferível deste benefício, não gerando pensão por
morte em caso do óbito do seu titular, além de não terem seus percipientes o direito ao abono anual
pecuniário (gratificação natalina).

trabalho em condições nocivas à saúde ou da dificuldade enfrentada pelos segurados em
decorrência das deficiências as quais apresentam.17

4 A Importância do Judiciário na Efetivação do Direito à Aposentadoria Especial
dos Deficientes

A história dos direitos sociais pós-CF de 1988, após um cenário de
amargor trazido pelas duas décadas de ditadura militar no Brasil, não é nada uniforme,
linear, evolutivo. Pelo contrário. Deflagrada a Carta Magna e uma série de direitos
sociais dantes não constante em nenhuma Constituição anterior, passou-se a ouvir de
imediato que grande parte dos seus direitos não seriam cumpridos. A CF/88 foi fruto de
processo constituinte que começara dois anos antes, “avançada” demais para ter seus
direitos reconhecidos enquanto tal.18
Por se tratar de uma Constituição programática, principiológica,
procedimental e comunitária, como bem frisou Gisele Cittadino19, para a concretização
e

efetivação

dos

direitos

sociais

que

dela

promanam

é

necessário

a

intervenção/cooperação de todos os Poderes da República: Executivo, Legislativo e
Judiciário, especialmente do primeiro e do segundo, sob pena de judicialização deste
direitos (o que acontece nos dias atuais).
No mesmo sentido a análise de Ingo Sarlet, para quem os direitos sociais,
inclusive os prestacionais, fazem parte dos direitos de defesa, sendo que “costumam ser
positivados sob a forma de normas programáticas, normas-objetivo, imposições
legiferantes mais ou menos concretas, enfim, de tal forma a exigir – ao menos em
princípios – uma interposição do legislador para que venham a adquirir sua plena
eficácia e aplicabilidade.”20
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Sobre a fundamentalidade e o critério diferenciado deste benefício ver SERAU Jr., Marco Aurélio.
Fundamentos Constitucionais da Aposentadoria Especial do Deficiente. In: Revista Sintese de
Previdência Social. N. 64, jan./fev.2015, p. 44-55.
18
Para uma análise desse processo, sob a batuta do movimento neoliberal autoritário, ver Costa, José
Ricardo Caetano. Previdência: os direitos sociais previdenciários no cenário neoliberal. Curitiba :
Juruá, 2010.
19
CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Redistributiva: elementos da Filosofia
Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2000, passim.
20
SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora,
2004, p. 252.

Assim ocorreu, similar a tantos outros direitos até hoje não
regulamentados ou simplesmente, no curso dos 25 anos de vigência da CF/88,
desregulamentados diante do movimento neoliberal citado alhures.
No caso da Aposentadoria Especial dos Deficientes, a Emenda
Constitucional n. 20 de 2008 acrescentou o parágrafo 4ª, ao artigo 40 da CF/88,
prevendo a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para os
partícipes do Regime Próprio de Previdência Social, em casos de trabalho em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme dispusesse lei
complementar.
Esta mesma disposição, referente aos partícipes do Regime Geral de
Previdência Social, foi repetida no parágrafo 1º do artigo 201, da CF/88.
Lamentavelmente, como em tantos outros casos, como se disse, a Lei
Complementar não sobreveio, deixando o benefício somente em tese, sem
regulamentação.
O Supremo Tribunal Federal, através do Mandado de Injunção n. 5126,
impetrado pelo Juiz Federal Roberto Wanderley Nogueira, ordenou a aplicação
provisória do artigo 57 da Lei n. 8213/91, até que houvesse a regulamentação deste
direito.
Na decisão proferida, o Min. Celso de Mello, decano do STF, apresentou
algumas razões que merecem ser citadas. Aduz o Sr. Ministro que a inércia estatal
traduz um inaceitável desprezo pela Constituição Federal, configurando um
comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela
autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Carta Magna. O
Ministro criticou a omissão legislativa, não sendo possivel que o próprio Poder Público
evoque a falta de regulamentação para negar este direito. Diz ainda, no referido
julgamento, que nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma
Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou fazer valer a referida
somente nos pontos que interessar à Autoridade Pública, contra os interesses da maioria.
Certamente, ao que tudo indica, foi essa posição firme do STF, que
obrigou o Poder Executivo e o Legislativo a moverem-se no sentido de regulamentar,
duas décadas tardiamente, o disposto no corpo da Carta Política de 1988.

Feitas estas considerações, importantes a nosso julgar, justamente por
demonstrarem que a postura proativa e criadora do Poder Judiciário pode forjar a
regulamentação dos direitos sociais lançados na Carta Maior vigente, passamos à
análise da Lei Complementar que institui o benefício ora estudado.

5

A ADOÇÃO DO MODELO BIOPSICOSSOCIAL NA DINÂMICA DA

APOSENTADORIA ESPECIAL DOS DEFICIENTES

Muito

embora

trabalharemos

a

Pericia

Biopsicossocial

mais

detalhadamente, neste primeiro momento faremos uma breve exposição deste método
para verificação da deficiência e seus níveis, para fins de concessão da Aposentadoria
Especial ora analisada.
Primeiro, cabe dizer que o conceito de deficiência utilizado pela Lei
Complementar n. 142/14, em seu artigo 2º, é o seguinte: “Para o reconhecimento do
direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas”.
Vejamos, em cotejo com o conceito de deficiência visto alhures, como
caminhou bem a ampliação do que seja deficiência, envolvendo uma análise
multidisciplinar para sua averiguação.
O Decreto regulamentador fixou competência à Perícia Médica do INSS
para aferir a deficiência ou incapacidade duradoura, conforme artigo 70-D. O parágrafo
3º deste mesmo artigo repetiu literalmente o conceito de deficiência utilizado pela Lei
Complementar 142/2013, já visto anteriormente. É de se frisar que o conceito de
“incapacidade duradoura” foi fixado nos termos da Portaria Conjunta n. 1, de 2014,
envolvendo diversos Ministérios.

Já no site da Previdência Social,21 restou configurada a PERICIA
BIOPSICOSSOCIAL como forma de avaliação deste benefício.
Vejamos, pela importância destas orientações, a concepção do que é
deficiência, no entendimento administrativo: “Para classificar a deficiência do segurado
com grau leve, moderado ou grave, será realizada a avaliação pericial médica e social, a
qual esclarece que o fator limitador é o meio em que a pessoa está inserida e não a
deficiência em si, remetendo à Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF).O
segurado será avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais
físicos da deficiência, como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e as
atividades que o segurado desempenha. Já na avaliação social, serão consideradas as
atividades desempenhadas pela pessoa no ambiente do trabalho, casa e social. Ambas as
avaliações, médica e social, irão considerar a limitação do desempenho de atividades e a
restrição de participação do indivíduo no seu dia a dia. Por exemplo, um trabalhador
cadeirante que tem carro adaptado e não precisa de transporte para chegar ao trabalho
pode ter a gradação de deficiência considerada moderada, enquanto um trabalhador
também cadeirante com necessidade de se locomover para o trabalho por meio de
transporte público pode ter a gradação de deficiência considerada grave.” Todas estas
informações estão no item 5, do site da Previdência Social.
No tópico 6, no que refere ao grau de deficiência, resta assim esclarecido:
“Para avaliar o grau de deficiência, o Ministério da Previdência
Social e o Instituto do Seguro Social – INSS, com participação
das entidades de pessoas com deficiência, adequaram um
instrumento para ser aplicado nas avaliações da deficiência dos
segurados. Esse instrumento, em forma de questionário, levará
em consideração o tipo de deficiência e como ela se aplica nas
funcionalidades do trabalho desenvolvido pela pessoa, considerando
também o aspecto social e pessoal.”

No

tópico

7,

resta

aceita

explicitamente

a

PERICIA

BIOPSICOSSOCIAL como método de avaliação da deficiência, envolvendo tanto
médicos como assistentes sociais: “A avaliação das barreiras externas será feita pelo
perito médico e pelo assistente social do INSS, por meio de entrevista com o segurado
e, se for necessário, com as pessoas que convivem com ele. Se ainda restarem dúvidas,
poderão ser realizadas visitas ao local de trabalho e/ou residência do avaliado, bem
21

(http://www.previdencia.gov.br/noticias/rgps-tire-suas-duvidas-sobre-aaposentadoria-especial-para-pessoa-com-deficiencia/)

como a solicitação de informações médicas e sociais (laudos médicos, exames,
atestados, laudos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, entre outros).”
E no item oitavo, para arrematar, a Previdência Social fornece e assume
uma perspectiva interessante, sob o ponto de vista da compreensão da deficiência ou da
incapacidade duradoura como um fenômeno complexo e muitidimensional, quando
afirma que “A doença é um estado patológico do organismo. Ocorre quando há
alteração de uma estrutura ou função do corpo. Ela nem sempre leva à incapacidade. Por
exemplo, uma pessoa que tem diabetes precisa de tratamento, mas isso pode não tornála incapaz para determinado tipo de trabalho. Já a funcionalidade pode ser
compreendida como a relação entre as estruturas e funções do corpo com as barreiras
ambientais que poderão levar a restrição de participação da pessoa na sociedade. Ou
seja, como a deficiência faz com que o segurado interaja no trabalho, em casa, na
sociedade.”
Vejamos, a seguir, cada um dos benefícios concedidos na Lei
Complementar n. 142 de 2014, seus requisitos e exemplos práticos que detalham estes
novos benefícios.

5 ANÁLISE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS RECURSAIS ORIUNDAS
DAS JUNTAS DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Devido à recente existência da novel aposentadoria dos deficientes, no
plano do direito previdenciário, ainda é de pequena monta o número de julgados dos
Tribunais e da própria via recursal administrativa (JRPS/CRPS).
De qualquer sorte, as Juntas de Recursos foram as que mais apreciaram a
matéria, de modo que podemos, mesmo que incipientemente, fazermos algumas ilações.
Fizemos a análise de 46 julgados da JRPS, lavrados entre os meses de outubro de
novembro de 2014, cuja íntegra pode ser conferida na página virtual da Previdência
Social.22
Interessa-nos, para os fins colimados na presente obra, investigar o modo
de aplicação da Pericia Biopsicossocial, tal como explicitada na Instrução
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https://200.152.40.110/web/index.php?jurisprudencia

Interministerial n. 1/2014, pois é esta pericia interdisciplinar (médica e social), que
deverá apontar a existência ou não de deficiência e também os seus respectivos graus
(no caso das aposentadorias especiais por tempo de contribuição).
Pela análise detida dos julgados, veremos que a majoritária parcela destes
não menciona a avaliação social como parte integrante da pericia complexa.
É uso recorrente a indicação somente da “Pericia Médica” ou da “Pericia
Médica e Funcional”, entendendo o “funcional” como um elemento técnico restrito a
especialidade médica.
Apontamos alguns exemplos elucidativos desta constatação.
No processo nº 44232.187265/2013-88, lavrado pela 2ª Composição
Adjunta da 5ª Junta de Recursos, foi consignado que “Os autos foram encaminhados à
perícia médica do INSS, tendo em vista tratar-se de assunto relacionado à esfera
exclusivamente médica, onde foi elaborado parecer médico que concluiu que a segurada
não se encontra incapacitado e que as deficiências apresentadas não acarretam em
limitações para a segurada.”
Veja-se, no exemplo acima, que não é mencionado que o processo
administrativo foi enviado à Pericia Médica e Social, mas somente à primeira, por se
tratar de uma questão “exclusivamente médica”, conforme os termos exarados no
próprio julgado. A pericia médica, por sua vez, entende que a deficiência não acarreta
limitação para o trabalho. Ora, a questão está mal posta, não somente pela falta de
análise dos quesitos sociais, que certamente não foram respondidos, mas pelo
referencial equivocado utilizado pela Pericia: a questão não é a limitação para o trabalho
mas sim o modo como ele é desenvolvido pelo deficiente (conforme extraímos da
leitura da Portaria Insterministerial n. 1/13).
No processo nº 44232.164914/2014-53, lavrado pela 27ª Junta de
Recursos, constou, como fundamento do indeferimento do benefício do deficiente, a
seguinte expressão: “Entendo que a pontuação apurada após a perícia médica do INSS
torna impossível a concessão da espécie do benefício”. É de se perguntar se somente a
pontuação da pericia médica é suficiente para apreciação da deficiência e de seus níveis
respectivos. Por certo que não. Como vimos fartamente, o conceito de deficiência deve
ser analisado de forma multidisciplinar, não cabendo somente ao perito médico a

constatação deste universo complexo que envolve o deficiente e sua realidade
circundante.
Já no processo nº 44232.182060/2014-97, lavrado pela 9ª Junta de
Recursos, consta explicitamente que foi a Pericia Médica do INSS que constatou a
inexistência da deficiência, sequer aventando a existência da avaliação social.
O processo n.º 44232.103647/2014-48, oriundo da 20ª Junta de Recursos,
é bastante elucidador no mesmo sentido apontado até o presente. Junta-se excerto deste
julgado:
Antes de adentrarmos no mérito, é importante elencar a
exigência legal para concessão do benefício Aposentadoria por
Tempo de Contribuição na qualidade de deficiente, que é
possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial os quais, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Esta avaliação da deficiência será médica e funcional, e o
grau de deficiência será atestado por perícia própria do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de
instrumentos desenvolvidos para esse fim.
Com sede de recurso o recorrente foi submetido a Perícia
Médica do INSS e esta não atestou a incapacidade do
recorrente para deficiência que propicie direito ao benefício
nesta qualidade e, por falta de demais provas e laudos que
atestam a incapacidade do recorrente, o mesmo não possuirá
direito ao benefício pleiteado.
Ademais, a incapacidade atestada pelo médico particular do
recorrente não comprova por si só a incapacidade de natureza
grave ou moderada conforme a legislação, e sim, como leve.
Assim sendo, recorrente também não satisfaz o direito ao
benefício pleiteado, por não ter comprovado o período mínimo
de 33 anos de tempo de contribuição para incapacidade de
natureza leve.
Resta evidente, pela leitura do dispositivo parte da decisão ora citada, que
a avaliação médica e funcional recai na análise pericial médica. Também restou gizado
que o Recorrente não provou, por atestados e exames, que estava “incapacitado” para o
trabalho.
Já vimos que o referencial da pericia médica, na parte que lhe couber, não
poderá estar atrelado ao “mundo do trabalho”. Aqui, pelo menos na avaliação da

deficiência para os fins da Aposentadoria Especial dos Deficientes, não importa a
incapacidade ou não para o trabalho. O que está em jogo, isto sim, é o modus operandi
com que o trabalhador deficiente exerce seu mister: se com dificuldade maior ou menor,
se necessário a adequação de maquinário e do local do trabalho, entre outros elementos.
Lamentável, mas tudo indica, pela leitura de vários julgados emanados
das Juntas de Recursos, que a Pericia Médica não está considerando as particularidades
com que se reveste o novo benefício ora analisado. Ainda esta, ao que tudo indica,
trabalhando com os mesmo parâmetros utilizados na avaliação do auxílio-doença. O
enfoque não pode ser o mesmo, a começar pela insuficiência da análise médica para dar
o veredicto final da deficiência e de suas nuances e níveis.
Talvez essa primazia pela Pericia Médica na seara administrativa, em
total desprezo da Pericia Social que deve ser, sempre, realizada, seja a explicação da
majoritária parcela de recursos, interpostos pelos segurados, todos improcedentes.
Aliás, no processo: 44232.140895/2014-70, lavrado pela 27ª Junta de
Recursos, restou consignado essa posição de primazia, quando aduz que “A deficiência
deve ser reconhecida por perícia médica em conformidade com a legislação
previdenciária.”23
Sem titubear, podemos afirmar que a deficiência não pode e não deve ser
reconhecida somente pela Pericia Médica. Ela é um processo bem mais complexo para
ser aferida somente por um profissional, por mais brilhante e competente que seja. Não
há outra forma de compreendê-la a não ser de forma multi e interdisciplinar. E mais, a
legislação previdenciária, como vimos, em total consonância com a CIF-2001 e a
Convenção de Nova Iorque (ONU, 2007), aponta justamente para a Pericia
Biopsicossocial, o que supera, inevitavelmente, a concepção funcionalista até então
vigente.
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No mesmo sentido o processo nº 44232.169112/2014-30, oriundo da 21ª Junta de Recursos, em que
assim ficou consignado: Compulsando os autos verifico que em que pese as argumentações do recorrente,
assiste razão ao INSS, tendo em vista que o mesmo após ser avaliado pela perícia médica do INSS, houve
o enquadramento da deficiência do recorrente como leve, conforme,( art. 3º da Lei Complementar
142/2013), no entanto, no caso dos autos, o recorrente não preencheu o tempo mínimo de 33 anos de
contribuição para a concessão do beneficio pleiteado.”

CONCLUSÕES

A história dos deficientes foi marcada pela discriminação, fetiche e
preconceito, dependendo do período histórico, como vimos no primeiro tópico.
Demorou vários séculos para que a deficiência deixasse de ser vinculada
e equiparada à condição de incapacidade para o trabalho, de modo que os deficientes
pudessem ser entendidos como pessoas capazes para as atividades laborais e sociais.
Parece inconteste que os deficientes não querem despertar sentimentos de
piedades, compaixão ou qualquer outro similar. Querem, simplesmente, terem a
oportunidade de participar no seio da sociedade, bem como do concorrido e seletivo
“mundo do trabalho”, em condições de igualdade para com os demais cidadãos.
Desse modo, devem ter o direito de participar do “mundo do trabalho”,
diante da incontroversa fundamentalidade deste para a realização de sua própria
existência enquanto cidadão e individuo. Fazem jus, portanto, a terem também uma
proteção previdenciária privilegiada, justamente pela dificuldade com que exercem seus
diversos misteres.
Não há qualquer dúvida que um nível de deficiência, por menor que seja,
torna-se por vezes uma barreira significativa ao exercício de um labor, o que não
representa o mesmo nível para outro trabalhador, que por sua vez não enfrenta nenhuma
dificuldade em termos de barreiras sociais.
Tanto a redução da idade como o tempo de contribuição, o que variará,
neste último caso, dependendo do grau ou nível de deficiência, justificam-se como
critérios diferenciados por atender não somente a uma disposição constitucional, como
vimos, mas por trazer um mínimo de justiça social aos trabalhadores que apresentam
alguma dificuldade para exercer seus labores.
A Lei Complementar nº 142/2013, mesmo que tardia, forjada pela
intervenção criadora e proativa do Poder Judiciário, traz significativos avanços na
consagração dos direitos previdenciários para os trabalhadores deficientes.
A redução em cinco anos para homens e mulheres, similar aos benefícios
por idade concedidos aos trabalhadores rurícolas, reconhece o esforço maior que fazem

os deficientes na consecução de seus misteres. É uma espécie de compensação, via
redução do tempo etário, pelo esforço e esmero dos deficientes para superar as barreiras
e os obstáculos que lhes são impostos.
Neste mesmo diapasão encontra-se justificado o benefício da
Aposentadoria por Tempo de Contribuição dos Deficientes, cuja redução do tempo de
labor está vinculado diretamente com o grau ou nível de deficiência: quanto maior o
nível, menos o tempo de labor e maior o tempo de redução, quanto menor, maior tempo
é exigido e menor ganho em redução do tempo de labor.
De forma peculiar, aos médicos peritos e aos Assistentes Sociais, seja no
âmbito da Previdência Social ou nos Juizados Especiais Federais, devem envidar todos
os esforços para corresponder às novas atribuições como avaliadores, tendo em vista os
vários quesitos que deveram responder. A CIF-2001, conjugada à Convenção de Nova
Iorque de 2007, traz uma nova concepção de incapacidade e deficiência, ainda não
assimilada na sua plenitude por muitos destes profissionais.
A pesquisa realizada no âmbito das várias Juntas de Recursos da
Previdência Social, conforme analisamos, não está cumprindo com sua função, tendo
em vista não estar realizando a Pericia Biopsicossocial. Esta forma de avaliação,
consagrada no âmbito administrativo pela Instrução Normativa n. 1 de 2013, como
vimos, não está sendo cumprida pela dinâmica da Previdência Social.
Por certo que somente a dinâmica da Previdência Social, enquanto
política pública, bem como o Poder Judiciário Federal, especialmente através dos
Juizados Especiais Federais, deverão ir ao encontro dos preceitos constantes na LC n.
142/13.
A doutrina, por sua vez, possui um papel fundamental nesta construção
histórica. Esperamos, mesmo que diminutamente, ter contribuído para essa questão.
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