
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 
DAVID SANTOS SALOMÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ESTUDO DA PROVA PERICIAL JUDICIAL EM SEDE DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS COMO LIMITAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

DA VIDA E DA SAÚDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2018 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DAVID SANTOS SALOMAO 
 
 
 
 
 
 
 

O ESTUDO DA PROVA PERICIAL JUDICIAL EM SEDE DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS COMO LIMITAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA 

VIDA E DA SAÚDE. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal 
do Ceará, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Direito. Área de 
concentração: Ordem Jurídica Constitucional. 
 
Orientadora: Prof.(a) Juliana Cristine Diniz 
Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2018 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S17e Salomão, David Santos.
    O estudo da prova pericial judicial em sede de benefícios previdenciários como limitação às garantias
constitucionais da vida e da saúde / David Santos Salomão. – 2018.
    112 f. : il. color.

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Programa de Pós-
Graduação em Direito, Fortaleza, 2018.
     Orientação: Prof. Dr. Juliana Cristine Diniz Campos.

    1. Prova pericial judicial. 2. Perito médico judicial. 3. Auxílio-doença. 4. Direito Previdenciário. I.
Título.
                                                                                                                                                  CDD 340



 
 

DAVID SANTOS SALOMAO 
 
 
 
 
 
 
 

O ESTUDO DA PROVA PERICIAL JUDICIAL EM SEDE DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS COMO LIMITAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA 

VIDA E DA SAÚDE. 
 
 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito, da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Direito. Área de concentração: 
Ordem Jurídica Constitucional. 
 

Aprovada em: 26/03/2018 às 16:30 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
Prof. (a) Dr.(a) Juliana Cristine Diniz Campos (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

 
Prof. Dr. Sidney Guerra Reginaldo 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

Prof.(a) Dr.(a) Raquel Coelho de Freitas 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, à minha família 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de 

Deus em Cristo Jesus para convosco. 

(Tessalonicenses  5, versículo 18) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

São muitas as pessoas que colaboraram para que eu chegasse até o Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (PPGD/UFC) na condição de aluno 

do Mestrado em Ordem Jurídica Constitucional.  

Primeiramente, quero agradecer a Deus, a quem rezo todos os dias, que me dá forças 

para conseguir desafios tão grandes, que me faz acreditar em mim mesmo e nos meus sonhos. 

 Dedico esse trabalho especialmente à minha família, que sempre me apoiou tanto 

nessa caminhada, minha mãe que me fez optar pelo Direito, minha noiva Renata que teve a 

máxima compreensão em abdicar de vários momentos de diversão para o meu estudo, meu pai 

por me mostrar a importância de nunca parar de estudar, meu irmão pelo companheirismo de 

toda uma vida. 

Agradeço aos colegas do mestrado, todos sempre tão receptivos e dispostos a 

compartilhar suas experiências de conhecimento; em especial agradeço ao colega Demítrius 

Bruno Farias Valente, que desde o curso preparatório para o mestrado, quando éramos 

teoricamente concorrentes, se mostrou um grande amigo, sempre disposto a ajudar, e foi muito 

importante nessa caminhada; agradeço também ao colega Francisco Tarcísio Gomes Junior, 

pelas valiosas dicas no caminho de preparação para o mestrado, com quem tive a felicidade de 

estudar no ensino médio e reencontrar no mestrado. 

À Professora Dra. Juliana Cristine Diniz Campos pelo o auxílio fundamental na 

construção de todo o conhecimento adquirido, tanto em sua disciplina no mestrado de 

Hermenêutica Jurídica, quanto na orientação dessa dissertação, que resultou no auxílio e 

descoberta de novos conceitos fundamentais para este trabalho. 

À Professora Dra. Raquel Coelho de Freitas, pelo conhecimento disseminado em sua 

disciplina do mestrado de Teoria da Cidadania, que resultou em meu aperfeiçoamento como 

aluno e ser humano, e pela disponibilidade de seu tempo em participar e colaborar na banca de 

defesa desta dissertação de mestrado. 

Ao Professor Dr. Hugo de Brito Machado Segundo pela construção de uma nova 

percepção da realidade, através de novos conceitos disseminados na disciplina de 

Epistemologia Jurídica e na qualificação do projeto de dissertação de mestrado. 

Ao Professor Dr. Sidney Guerra Reginaldo pelos ensinamentos no início da faculdade 

de Direito ainda na UNIFOR, pelos valiosos conselhos na qualificação do projeto de dissertação 

do mestrado, que serviram de guia para as modificações pertinentes, e pela disponibilidade de 

seu tempo em participar e colaborar na banca de defesa desta dissertação de mestrado. 



 
 

A todos os professores e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal do Ceará. 

A todos os entrevistados (magistradas, servidoras, advogados e defensora pública) que 

engrandeceram ainda mais esta pesquisa com seus conhecimentos e percepções da realidade do 

Juizado Especial Federal de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Direito tem a pretensão de associar-se à 

Justiça, mas em verdade ele é servo dos fatos, 

consequentemente servo da prova, que se 

relaciona com a Verdade “ 

Darci Ribeiro Guimarães 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é trazer uma contribuição sobre a importância da prova pericial em 

sede de ações que tem como objeto o auxílio-doença previdenciário. A partir da análise do 

conceito e origem da prova judicial, sua tipologia e suas classificações, é possível vislumbrar 

como este instituto tem papel fundamental no processo, pois é através dele que as alegações das 

partes podem ser consideradas mais próximas de um grau de probabilidade de certeza; é por 

meio da prova dos fatos que se alcança a verdade no Direito. Através da análise da legislação 

pátria, do CPC de 2015, bem como da doutrina estrangeira, pode se verificar a importância do 

perito no processo, uma vez que ele traz a percepção da realidade que o juiz não tem; ainda 

mais em ações que necessitam de um conhecimento médico, como são as que tratam da 

concessão ou manutenção de auxílio-doença pelo INSS. Diante dos inúmeros indeferimentos 

de benefícios por incapacidade na seara administrativa, pode se vislumbrar o motivo da 

autarquia ter uma grande quantidade de processos judiciais e o papel decisivo que o perito 

médico judicial terá no processo. Assim, o magistrado deve fundamentar sua decisão judicial 

na teoria da integridade do Direito de Dworkin, para trazer ao processo uma resposta coerente, 

adequada à Constituição Federal do Brasil, respeitando os princípios, e ter dimensão da própria 

limitação de sua pré-compreensão, na medida que deve ampliar a visão que tem da prova 

pericial como a principal do processo, fundindo-a com os demais horizontes e perspectivas dos 

fatos e provas nos autos,  aumentando assim, sua percepção da realidade. Por meio de 

mecanismos de efetivo controle e avaliação dos laudos periciais e dos peritos, bem como 

medidas educativas (como cursos de atualização, fóruns de discussões), a possibilidade de 

concurso públicos para peritos médicos judiciais e a conscientização da aplicação das punições 

previstas no CPC quando necessário (laudo deficientes ou a prestação de informações 

inverídicas que acarretem danos às partes), pode se transformar a realidade da prova pericial 

judicial, não somente no Juizado Especial Federal de Fortaleza, mas em todo o país. 

 

Palavras-chave: Prova pericial judicial. Perito médico judicial. Auxílio-doença. Direito 

Previdenciário. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to bring a contribution to the discussion about the importance of 

the expert evidence in the stock of actions that has as object the aid-pension disease. From the 

analysis of the concept and origin of the judicial evidence, its typology and its classifications, 

it is possible to envision how this institute has a fundamental role in the process, because it is 

through it that the allegations of the parties may be considered closer to a degree of probability 

of certainty; It is through proof of the facts that one reaches the truth in the right. Through the 

analysis of the homeland legislation, the CPC, as well as the foreign doctrine, it can be verified 

the importance of the expert in the process, since it brings the perception of the reality that the 

judge does not have; Even more in actions that require a medical knowledge, such as those 

dealing with the granting or maintenance of aid-disease by the INSS. In the face of the numerous 

refusals of disability benefits in the administrative harvest, it can be glimpsed why the 

municipality has a large amount of judicial proceedings and the decisive role that the judicial 

medical expert will have in the process. Thus, the magistrate must substantiate his judicial 

decision in the theory of the integrity of the law of Dworkin, to bring to the process a coherent 

response, appropriate to the Federal Constitution, respecting the principles, and having 

dimension of the very limitation of its Verbal, to the extent that it must broaden the vision that 

has of the forensic evidence as the main of the process, merging it with the other horizons and 

perspectives of the facts and evidence in the self, thus increasing its perception of reality. 

Through mechanisms of effective control and evaluation of expert reports and experts, as well 

as educational measures (such as update courses, discussion forums), the possibility of public 

tendering for judicial medical experts and the awareness of Application of the penalties 

provided for in the CPC when necessary (poor report or the provision of untrue information 

that entail damages to the parties), can transform the reality of the judicial forensic evidence, 

not only in the special Federal Court of Fortaleza , but all over the country.  

 

Key words: Judicial forensic evidence. Forensic medical expert. Aid-sickness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prova pericial tem papel fundamental em sede dos julgamentos de ações que versam 

em seu pleito principal sobre o auxílio-doença previdenciário. Nesses processos, a ação do 

perito judicial é determinante, uma vez que quando o Instituto Nacional do Seguro Social não 

concede ou não mantém o benefício de algum segurado, este recorre à justiça, e, como o 

conhecimento envolvido é específico da medicina, cabe ao perito médico judicial emitir em seu 

laudo pericial, fundamentos para convalidar a procedência ou não das alegações dos fatos 

juridicamente relevantes para a decisão final do pleito. 

Sinteticamente, esse é o objeto de estudo desse trabalho, que tenta elucidar algumas 

observações sobre a maneira como as perícias judiciais vem ocorrendo nas ações de auxílio-

doença  no âmbito do Juizado Especial de Fortaleza no ano de 2017, e de como é necessário 

que seja estabelecido algum tipo de controle, e avaliação urgentemente nesses tipos de 

demandas, uma vez que o direito à vida, à saúde estão em ameaça se não houver uma prestação 

jurisdicional coerente por parte do Estado. 

Assim, o problema geral que trata este trabalho é: Qual a importância da prova pericial 

médica judicial nas ações que versam sobre auxílio-doença previdenciário? O objetivo geral é 

com base na doutrina, jurisprudência, legislação, bem como a experiência dos agentes desse 

tipo de ação trazer soluções para um efetivo controle e avaliação dos laudos periciais e dos 

peritos médicos judiciais.  

Explanado o objetivo geral podem ser definidos como objetivos específicos: 

demonstrar a limitação da percepção, e da pré-compreensão do magistrado em face dessas ações 

de auxílio-doença; elucidar que inexiste qualquer tipo de avaliação efetiva para os peritos 

judiciais e seu ingresso no cadastro da Justiça; e demonstrar que o procedimento previsto para 

a produção da prova pericial nos Juizados Especiais Federais não é suficiente para garantir o 

controle de eficácia dos laudos periciais. 

A prova no processo tem a função de proporcionar ao raciocínio das partes quais 

alegações de fatos tem maior probabilidade de certeza, e, consequentemente, para o magistrado, 

qual as hipóteses acerca do fato juridicamente relevante ao processo devem ser consideradas 

para motivar a sua sentença. O argumento verdadeiro, pode ser assim considerado como aquele 
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com maior grau de coerência com os outros argumentos no processo, ou, ainda, com maior 

correspondência com a realidade.1 

 Se a função do processo é buscar a verdade, a prova é a responsável pelo aclaramento, 

pelas elucidações dos fatos, por retirar o magistrado do estado de dúvida, e passar a um estado 

de certeza; ainda que não seja o correspondente da realidade,  a alegação tida como certa em 

juízo é aquela que foi capaz de provar, capaz de demonstrar, de cumprir o dever do ônus 

probatório dos fatos, e o que acaba determinando o resultado do processo. 

O conceito de prova atravessou os séculos, e tem sua origem em terminologias antigas, 

arcaicas, mas muitas ainda influenciam o processo civil. A prova pode ser considerada como 

um teste, advindo da concepção de parte integrante do método científico (dentro de um processo 

de teste e erro de verificação de hipóteses); ou ainda ela é empregada no sentido de provação 

física, de superação, que tem origem medieval, os ordálios, onde para ser considerado inocente 

em um processo, a parte deveria se submeter a provas físicas.2 

Dessa forma, no primeiro capítulo desse estudo, são trazidos conceitos de prova de 

autores da doutrina estrangeira e nacional como Eduardo Couture, Cândido Rangel Dinamarco, 

Michele Taruffo, Jeremy Bentham entre outros. É praticamente indiscutível, mesmo diante 

vários tipos de conceitos da prova, que é através dela que o magistrado busca a verdade, que 

ele descobre o fundamento para as hipóteses e alegações levantadas, ou mesmo as refuta; a 

prova diz de quem é o Direito no processo. 

Para entender o conceito e aplicação da prova, é estudado também no primeiro capítulo 

as origens da mesma e dos sistemas probatórios, através da análise de Foucault do surgimento 

das provas nas obras gregas antigas e da Idade Média, bem como uma breve análise das provas 

no direito romano. Assim são abordados os primeiros relatos da prova testemunhal, das provas 

juramentos, provas documentais, assim como meios probatórios que não são mais considerados 

no ordenamento jurídico, como os ordálios, e a legitimação da força do direito feudal. 

Posteriormente são tratados os sistemas probatórios modernos, com o renascimento 

europeu e o abandono do direito germânico arcaico, dando espaço à formação de sistemas 

racionais, com espaço para o contraditório e o debate, onde o juiz inquisidor iria buscar a 

verdade, e ganharia o processo quem demonstrasse alegações fáticas pertinentes. Assim, são 

abordados a origem e fundamentos do sistema românico-germânico e do common law. 

                                                 
1 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução de Cezar Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo Dutra. 
São Paulo: Unesp, P. 129 
2 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002, p.55-57 
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No capítulo 2 é explanada a tipologia das provas e suas várias conceituações, como 

continuidade do estudo ontológico da prova. Assim, por exemplo, existe a classificação de 

prova direta, indireta, histórica, crítica, legal, livre, real, pessoal, 3  dentre outras. Essa 

categorização ajuda a explicar as funções e aplicações da prova no processo sob a visão de 

diferentes autores. 

Em um momento posterior, ainda no segundo capítulo são tratados os aspectos 

probatórios mais relevantes no direito processual brasileiro com base na doutrina e no CPC tais 

como a função do ônus probatório no processo (quem tem o dever de provar ou não, e se como 

esse instituto determina a sentença do magistrado); os deveres das partes para com o processo 

(como a boa-fé processual, a cooperação); para finalmente trazer os meios probatórios no 

ordenamento jurídico brasileiro e a prova pericial. 

A construção da prova pericial se dá quando o magistrado não tem condições de 

perceber a realidade dos fatos devido à falta de conhecimento específico, no caso das ações 

previdenciárias de auxílio-doença, um saber inerente a medicina que o juiz não possui, e para 

determinar essas ações são necessárias mais que regras de experiência e conhecimentos do 

homem médio, casos que o perito acaba substituindo a percepção do julgador ou concorrendo 

ela para dar maiores fundamentos. 

No terceiro capítulo são abordados os conceitos de seguridade social, dos regimes 

previdenciários, da previdência social, e do auxílio-doença, bem como seus requisitos de 

concessão. A partir de uma análise de muitos indeferimentos de benefícios por incapacidade 

pelo INSS (retirados dos boletins estatísticos mensais fornecidos pela própria autarquia), 

compreende-se porque existe um número elevado de ações sobre auxílio-doença. 

Demonstra-se que o perito deve ser escolhido por profissional habilitado nos conselhos 

de classe da especialidade com matéria pertinente, e inscrito no cadastro dos tribunais 

(conforme o CPC), mas que não há controle ou avaliação dos peritos (nem mesmo a prevista 

no próprio CPC em seu artigo 156, parágrafo 3º) o que revela um sério problema e risco à toda 

sociedade, tendo em vista os limites da pré-compreensão do magistrado nesse tipo de processo. 

Diante da perspectiva traçada da limitação perceptiva do juiz e da importância da prova 

pericial judicial, foi estabelecido parâmetros teóricos para o controle e avaliação dos peritos, 

mas para enriquecer o estudo, foi ouvido as opiniões e sugestões sobre o tema de magistradas, 

servidores, advogados, e defensora pública. 

                                                 
3 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005, p. 453-468. 
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Assim, aplicando-se meios de controle e avaliação dos laudos periciais e peritos, como 

concursos públicos para o cargo; a criação de uma corregedoria composta por peritos com pelo 

menos 3 anos de prática na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos 

e fariam avaliações das perícias por amostragem; cursos de atualização; fóruns permanentes de 

debates; associados ao controle individual do magistrado, que deve aplicar punições sempre 

que houverem laudos deficientes ou com informações inverídicas, são algumas alternativas para 

aperfeiçoar a produção da prova pericial no âmbito das ações de auxílio-doença nos Juizados 

Especiais Federais. 

Por fim, aliado à essas sugestões de controles da atividade do perito, estão os 

fundamentos do Direito como integridade e da Hermenêutica Filosófica, onde o juiz deve 

sempre adotar uma perspectiva explanatória, acedendo ao espírito científico, na busca por uma 

visão mais ampla do processo e de uma resposta adequada à Constituição. 

A metodologia aplicada na pesquisa é bibliográfica, pois traz um levantamento das 

teorias e opiniões de diversos autores especializados no tema; é também quantitativa, pois traz 

um levantamento dos processos existentes no Juizado Especial Federal nos quais o INSS figura 

como polo passivo, bem como várias outras estatísticas que relacionam a quantidade de 

benefícios previdenciários deferidos, indeferidos, cessados pelo INSS no Estado do Ceará; mas 

a pesquisa também é empírica e qualitativa, pois traz as opiniões de agentes envolvidos nos 

processos que versam sobre auxílio-doença, baseado na experiência prática de cada um. 
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2. ANÁLISE CONCEITUAL DA PROVA E SUAS ORIGENS 

 

Para que se possa se fazer uma análise em específico do estudo da prova pericial e sua 

importância em sede de ações que versam sobre benefícios previdenciários de auxílio doença, 

se faz necessária uma apreciação pormenorizada dos institutos que fundamentam esse estudo, 

sendo o primeiro deles o direto probatório.  

Os juízes e peritos, em suas decisões e laudos, necessitam apreender o conhecimento 

e buscar a verdade da maneira considerada mais adequada aos princípios de um ordenamento 

jurídico e sua Constituição. Paralelamente ao dever de cumprir a lei, está o observar quais fatos 

de um processo são considerados mais prováveis e verdadeiros.  

É através do processo judicial que se perfaz a concretização da investigação pela 

verdade, utilizando métodos lógicos e racionais para que ao final do embate judicial, tenha-se 

uma sentença mais próxima do que seria uma resposta adequada4 à Constituição. O alicerce do 

processo é a prova dos fatos alegados pelas partes, sendo o instituto da prova fundamental à 

Ciência do Direito: “o Direito tem a pretensão de associar-se à Justiça, mas em verdade ele é 

servo dos fatos, consequentemente servo da prova, que se relaciona com a Verdade.”5 

Dessa forma, provar suas alegações em um processo nada mais é do que chegar na 

maior probabilidade de certeza do fato, em uma busca incessante pelo argumento verdadeiro. 

Se for considerado como verdadeiro tudo aquilo que tem correspondência com a  realidade e 

ligação com todo o conjunto de crenças de uma sociedade6, a maior probabilidade de êxito de 

um processo dependerá de como a prova apresentada pela parte é capaz de transformar o 

argumento considerado provável, em um argumento considerado como balizador da convicção 

do magistrado, que utilizará a prova como um equivalente sensível do fato, ou seja, tentará 

através dela perceber o que de fato ocorreu.7 Essa transformação de argumento provável para 

certo, depende justamente da demonstração que o fato alegado corresponde com a realidade em 

maior grau de verossimilhança, ao ponto de ser considerado verdadeiro pelo juiz. Se existem 

um conjunto de hipóteses que ao serem confrontadas levam à mesma conclusão, isso significa 

que ela se aproxima da verdade com um maior nível de certeza. 

                                                 
4  LUIZ, Fernando Vieira. Teoria da Decisão Judicial: Dos Paradigmas de Ricardo Lorenzetti ä Resposta 
Adequada à Constituição de Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 178 
5 RIBEIRO, Darci Guimarães. Provas Atípicas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 9. 
6 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução de Cezar Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo Dutra. 
São Paulo: Unesp, P. 129 
7 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. São Paulo: Lejus, 2000. p. 521 
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O ato de provar uma alegação em um processo fundamenta uma decisão judicial e 

tenta refutar ao máximo a incerteza, a dúvida, o improvável. O estado de dúvida é formado por 

motivos negativos e positivos, e a prevalência ou não de um desses formarão as probabilidades: 

é considerado como improvável a situação que os motivos negativos prevalecem sobre os 

positivos; em contramão, quando os motivos positivos superam os negativos, estar-se-á diante 

do provável; a igualdade de motivos negativos e positivos formará o conceito daquilo que é 

crível.8  Nesse sentido é que o espírito humano pode encontrar-se no estado de ignorância ( 

quando inexiste o conhecimento),  no estado de credulidade (quando existe igualdade de 

motivos para o conhecimento afirmativo) e no estado de certeza (quando o conhecimento 

afirmativo é triunfante).9 

O juiz no momento de decisão de um processo passa pelos estados supracitados, 

podendo não acreditar na probabilidade de um fato alegado pela parte, mas, posteriormente, ao 

examinar o caso em concreto, passar a acreditar no que foi apresentado. Essa transição do estado 

de espírito do juízo no processo é provocada pela prova.  

Dessa forma, percebe-se que o processo é meio pelo qual se concretiza o Direito, e o 

que fundamenta o processo são as provas produzidas pelas partes. Por esse motivo passar-se-á 

por uma análise ontológica do instituto da prova no Direito e de como ela fundamentou de 

maneiras diversas o processo judicial. 

 

2.1 O conceito da prova e suas distinções. 

 

A palavra “prova” segundo sua etimologia deriva do latim proba, do verbo probo (que 

marcha recto, bueno, honesto).10 Segundo Eduardo Couture, “prova” significa: uma forma de 

verificar a exatidão ou erro de uma proposição; o conjunto de ações realizadas em um juízo 

tendo como objetivo demonstrar a verdade ou falsidade das manifestações apresentadas no 

                                                 
8 MALATESTA, Nicola Framarino dei, A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de J. Alves de Sá. 
Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1927, p. 20. 
9 "Mas o improvável não é propriamente senão o contrário do provável: o que é provável pelo lado dos motivos 
menores, e por isso a dúvida reduz-se propriamente as duas únicas sub-espécies simples do crível e do provável.  
É assim que, recapitulando, o espírito humano, relativamente ao conhecimento de um dado facto, pode encontrar-
se no estado de ignorância, ausência de todo o conhecimento; no estado de credulidade, no sentido especifico, 
igualdade de motivos para o conhecimento afirmativo; no estado de certeza, conhecimento afirmativo, triunfante. 
Pondo de parte a ignorância, que é um estado absolutamente negativo, que não interessa examinar, é a principal 
matéria desta primeira parte do livro, o estudo dos três estados positivos que consistem na credibilidade, na 
probabilidade e na certeza.” Cf, Ibid., p. 20.  
10 COUTURE, Eduardo J. Vocabulário Jurídico. Montevidéu: Depalma, 1991,  p.491 
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mesmo; meios de evidência (como documentos, testemunhas) que levam o juiz à convicção 

necessária para admitir como falsas ou verdadeiras as proposições apresentadas em juízo.11 

Conforme Cândido Rangel Dinamarco12:  

 

Prova é a demonstração da veracidade de uma alegação quanto aos fatos relevantes 
para o julgamento. No processo, põem-se diante do juiz as alegações de ambas as 
partes e ele, sem saber previamente onde está a verdade, necessita de elementos que 
o autorizem a formar convicção a respeito. Esses elementos são as fontes de prova, 
consistentes em pessoas ou coisas nas quais o juiz descubra fatores capazes de lhe 
determinar essa convicção (fotografias de dois automóveis logo depois de um 
acidente, documentos assinados pelas partes etc.) também uma testemunha é fonte de 
prova, porque dela pode o juiz extrair elementos de convicção infra, n. 723).  

 

A prova que justifica um fato dá ao mesmo coerência, ou seja, dentro de um conjunto 

de proposições e argumentos em um caso concreto, o fato tido como provado é aquele que se 

apresenta coerentemente com todos os outros elementos do processo. Esse teste de coerência 

entre proposições que culminam na veracidade de um fato, faz da prova um justificador do 

mesmo, a inteligência que une todas as peças de um quebra-cabeça processual fazendo com que 

se sobressaia a prova mais contundente, aquela que tem maior grau de probabilidade de 

certeza.13 

A prova é um fato supostamente verdadeiro que serve para a comprovação da 

existência ou não de outro fato. A princípio, os elementos que formarão as provas e 

consequentemente comprovarão um fato devem se concentrar na existência do objeto principal 

de que se trata o caso, e, posteriormente, em outros fatos que testem a prova do objeto principal, 

através da construção de uma relação de causa e consequência dos fatos: o argumento com 

maior probabilidade de ser verossímil nada mais é que uma conclusão mais próxima da 

realidade.14 

O ato de provar é uma ação necessária e intrínseca à origem do conhecimento e, 

consequentemente, a qualquer ramo do conhecimento. Provar é atestar a veracidade, comprovar 

um fato através de outros que demonstrem sua grande probabilidade. Por exemplo, as leis que 

                                                 
11 Ibid., p. 490-491 
12  “As provas são meios particularmente relevantes no  processo de conhecimento, que se conclui com o 
julgamento de uma pretensão, dependendo este da descoberta da verdade dos fatos; mas são relevantes também, 
ainda que em menor escala, para o processo ou fase de execução, em que o mérito não será julgado mas sempre 
alguns julgamentos o juiz deve fazer.” Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil I. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.309 
13 ABELLÁN, Marina Gascón e FIGUEROA, Alfonso García. Interpretación y argumentación jurídica. San 
Salvador: Impresos Múltiples. 2003. p.95. 
14 BENTHAM, M. Jeremy . Tratado de las pruebas judiciales. Traduzido por Estevan Dumont. Paris: Bossange 
Freres, 1825, p.20  
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regem a Física como a arte de observar são tratados de provas aplicados a um fim em particular: 

“es el arte de sacar inducciones ó consecuencias exactas de um hecho para otro: se trata de saber 

si todos los hechos observados corresponden entre si”.15   

Michele Taruffo16  traz significados, sinônimos e distinções para o termo prueba, 

ressaltando inicialmente que essas definições não são exclusivas (podendo uma parte de uma 

se sobrepor a outra), não são exaustivas e não trazem garantias que compreendam todos os 

significados do termo.  

A primeira distinção do autor consiste na diferenciação do conceito de prova como 

demonstração e como experimento, mais especificamente, o conceito de prova pode significar 

a demonstração da verdade de um fato em contraponto ao conceito de prova como um teste, um 

controle das hipóteses no âmbito experimental. Ainda nessa primeira distinção, no momento 

que o indivíduo tenta “provar a verdade” significa que ele conseguiu oferecer elementos 

idôneos para provar que a afirmação que disse é verdadeira, ou seja, a prova serve para 

estabelecer os fatos relevantes para uma decisão, para fundamentar uma afirmação:17  

 

El término «demostración» no se usa aquí --como es obvio- en el significado riguroso 
que tiene en la lógica o en las matemáticas, sino en el significado más vago del sentido 
común, donde «demostrar» quiere decir mostrar que hay elementos o razones 
suficientes para asumir una aserción como fundamentadas. En esta área de significado 
se sitúa precisamente una de las principales acepciones de la «prueba» en el ámbito 
del proceso, probablemente la más importante, según la cual se dispone de una prueba 
sobre un hecho cuando se tienen elementos de juicio aptos para fundar la veracidad 
de la afirmación de ese hecho. 

 

Esse conceito de prova como demonstração da verdade é sem dúvida o que se 

consolidou como uma das principais acepções do Direito e consequentemente no processo, uma 

vez que no decurso de um litígio as partes procuram produzir provas para demonstrar que os 

fatos que alegam ter ocorrido são fundamentados, ou seja, procuram comprovar que o que estão 

dizendo é verdade, ou pelo menos com o maior grau de probabilidade positiva para convencer 

o magistrado da sua perspectiva. 

Sob outro aspecto, o conceito científico e experimental de prova, traz uma concepção 

diferente, não como uma demonstração da verdade, mas sim como parte integrante das etapas 

                                                 
15 Ibid., p. 21 
16 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005, p. 441 
17 Ibid., p. 442 
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do método científico18, uma vez que diante da observação da realidade é preciso provar (em um 

complexo processo de teste e erro) que a hipótese escolhida de fato é verdadeira. Nesse processo 

científico a prova determina que toda a investigação deve ser refeita ou pelo menos alguns 

passos dela, fazendo com que haja uma dinâmica de provar e reprovar as hipóteses levantadas, 

para que por fim seja criado um paradigma. Assim, a prova funciona como um instrumento de 

verificação da base das afirmações que estão inseridas no procedimento científico para a 

comprovação de uma teoria.19 

Dessa forma, se em uma primeira definição estar-se-á diante do conceito de prova 

como demonstração da verdade, na segunda acepção deparar-se-á com o significado de prova 

como balizador do caminho necessário para chegar à verdade nas ciências, ou seja, ela é a 

comprovação de hipóteses obtidas através de um procedimento científico (o resultado obtido e 

consequentemente a verificação da certeza de uma hipótese tem que ser feita através de um 

método que permita a qualquer cientista, retraçando os mesmos procedimentos daquele, 

alcançar um resultado válido).20 

Outro conceito de prova que deixou seus vestígios até hoje está relacionado com a 

concepção de superação, provação, dificuldade a ser superada com o objetivo de obter uma 

premiação final. Ainda se pode vislumbrar essa designação sendo usada em competições onde 

os participantes terão de submeter a uma prova e no final o vencedor obterá uma premiação21. 

A origem desse conceito está presente no contexto histórico da Idade Medieval, no direito 

germânico onde se tinha uma produção probatória arcaica e irracional que legitimava a força e 

não a razão. Nessa conjuntura o processo acontecia de forma distinta do formato atual, e não 

havia representação da sociedade ou mesmo do Estado, as partes envolvidas eram somente a 

vítima (ou algum parente que assumisse a causa) contra o seu agressor ou ofensor. Não havia a 

                                                 
18 Na concepção de Lakatos, o método científico: “é o conjunto das atividades das atividades sistemáticas e 
racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido. Cf, LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1992, p. 40-41 
19 “Por otro lado, se piensa en la prueba como experimento, test o control, cuando se ubica dentro del desarrollo 
dinámico del proceso y se la considera como instrumento o procedimiento para verificar la fundamentación o la 
aceptabilidad de esa afirmación. En el desarrollo del proceso se parte, en realidad, de hipótesis sobre el hecho (una 
o más de una) y mediante la prueba se verifica y se controla qué hipótesis puede ser asumida como versión 
verdadera del hecho. Surge entonces al respecto un complejo procedimiento de trial and error que puede en ciertos 
aspectos recordar el procedimiento de investigación científica, pero que, en todo caso, sirve para «probar y 
reprobar» las hipótesis formuladas sobre los hechos de la causa. En esta área de significado se sitúa otra acepción 
importante de «prueba» como instrumento de verificación de la fundamentación de las aserciones referidas a esos 
hechos.” Cf TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: 
Editorial Trotta, 2005, p. 442 
20 LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992, p. 40 
21 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005, p. 442 
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intervenção de um terceiro imparcial para inquirir testemunhas e as partes; o Direito era visto 

como continuação e legitimação da guerra, uma vez que ocorria uma vingança judiciária 

baseada em duelos e prova de força. Nesse sentido, se ocorresse um homicídio, a família da 

vítima teria o direito de matar o violador da lei sob as mesmas condições, seguindo um 

procedimento para a execução de sua vingança. O conjunto de leis que existia servia à 

comunidade para traçar os parâmetros dos procedimentos a serem seguidos caso ocorresse 

algum crime, e em alguns casos, as partes poderiam eleger um árbitro para determinar a 

compensação indenizatória em dinheiro para acabar com a contenda.22 

Essa concepção irracional do direito probatório na idade medieval (no qual teve maior 

influência e predominância do direito germânico) não tinha como sua finalidade primordial a 

busca pela comprovação de um fato ser verossímil, muito menos o debate racional e o impasse 

da argumentação lógica e racional, mas sim a constatação de quem era o mais forte, mais 

poderoso, mais influente, de quem tinha melhor domínio do vernáculo, e fosse fiel a religião.  

Pode se considerar que houve um retrocesso nesse período do argumento lógico e 

racional, deixando de lado as bases do direito greco-romano que utilizava o inquérito como 

meio probatório, o qual somente reaparece nos séculos XII e XIII, quando surgiu a inquisição 

da Igreja Católica Romana (que tinha por objetivo consolidar a doutrina católica em toda a 

Europa). Durante o período medieval de predominância do direito germânico, conforme 

supracitado, além das provas de cunho físico (denominadas ordálios, e que envolviam 

demonstração de força ou resistência em uma prova física, como por exemplo andar no ferro 

em brasa) existiam as provas de juramento, nas quais o acusado que titubeasse ou se abdicasse 

a prestar o juramento seria condenado como culpado.23 

Por exemplo, o resquício dessa concepção medieval no processo judicial é o juramento 

das testemunhas antes de prestar depoimento e sua obrigação com a verdade dos fatos, sob pena 

de cometer crime de falso testemunho. O fato de permanecer o dever legal de antes do processo 

ser necessário um juramento de dizer a verdade, tem a conotação não apenas moral, mas 

também demonstra um momento menos científico, mais irracional no curso do processo, tendo 

em vista que o ato de jurar dizer a verdade não traz consigo nenhum fundamento científico e 

racional24 que comprove a relação de causa e consequência: existe uma coerção para que a 

                                                 
22 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002, p.55-57 
23 Ibid., p. 59-61 
24 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005, p. 443 
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testemunha deponha verdadeiramente, mas não significa que o ato de jurar acarretará em um 

discurso verdadeiro. 

São exemplos dos vestígios da prova de juramento no processo judicial no Brasil, a 

previsão do Código de Processo Civil brasileiro de 2015 que traz expressamente o dever de 

juramentar a verdade da testemunha em seu artigo 458, além da previsão do artigo 77 do mesmo 

código, que estabelece como dever de todos os envolvidos expor os fatos em juízo conforme a 

verdade, culminando com a penalidade do Código Penal do crime de falso testemunho previsto 

no artigo 342. 

Outros importantes significados para o termo prova discutem a relação estabelecida 

entre ela e o fato a que se refere, bem como as funções que a prova desenvolve no processo 

judicial. Em uma primeira análise dessa relação, observa-se que a prova é um fator de 

conhecimento no processo, e que ao longo de todo o procedimento que levará a formulação de 

uma decisão final, ela orientará o juiz na formulação de sua compreensão e consequentemente 

de sua sentença, ou seja, em quais fatos ele irá aceitar como afirmações verdadeiras. As provas 

controlam, assim como na ciência (no modelo de trial and error), as hipóteses formuladas sobre 

os fatos do litígio em um complexo processo de argumentação onde as partes tentam falsear as 

alegações e as provas umas das outras, no objetivo de obter seu pleito25 

Em outra perspectiva dessa relação prova-fato, a prova atua como um fator de 

descoberta, pois servirá como fundamento para a elaboração de novas hipóteses, à medida que 

as que foram elaboradas forem sendo refutadas; a formulação de novas ideias e premissas ocorre 

em um processo progressivo de aprendizado, o que conclui que a fundamentação que orientará 

a decisão final em juízo é constituída pela dinâmica probatória de controle e descobrimento26.  

O magistrado ao analisar um caso concreto se vale dos fatos para julgar e conceder o 

direito das partes, e para isso ele necessita do elemento de formação do conhecimento, de 

descobrimento e que testa a validade e veracidade das afirmações: a prova. Conforme 

                                                 
25TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005.  p. 443 
26 “Por otro lado, la prueba opera como factor de descubrimiento, em la medida en que puede servir como base 
para la elaboración de nuevas y distintas hipótesis (eventualmente, más aceptables que otras inicialmente 
formuladas) sobre el hecho relevante para la decisión. Em esta segunda función, la forma de razonamiento que 
mejor se adapta a la prueba es la abducción, es decir, la formulación de hipótesis nuevas, dirigidas al 
«descubrimiento» de los hechos, sobre la base de los elementos de conocimiento que progresivamente van siendo 
adquiridos. La estructura fundamental del procedimiento que concluye con la formulación de la decisión está 
constituida por la dinámica combinada del control y del descubrimiento, basada sobre la adquisición de las pruebas 
durante el proceso. En ese procedimiento, la prueba es un quantum de conocimiento que entra en distintas 
correlaciones funcionales, cambiantes en las distintas fases del propio procedimiento, con las diversas hipótesis 
posibles sobre el hecho”. Cf, TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª 
edição. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 444 
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elucidado, essa relação que a prova tem com o fato e suas funções no processo são balizadoras 

de todo o procedimento judicial. Nesse sentido, provar é não é apenas uma ação, mas um 

conjunto abstruso de atos que produzem na contenda judicial uma multiplicidade de 

consequências de forma sistemática e progressiva; um mesmo ato (de provar) tem para o juiz, 

para as partes, para o processo funções distintas e interligadas.  

Por exemplo, em um processo que dois indivíduos discutam a propriedade de uma 

casa, inicialmente, o autor alega que a ele pertence a propriedade do imóvel e para provar isso 

junta diversas contas e registros no seu nome no respectivo endereço da casa em que 

supostamente lhe pertence; o requerido da ação contesta-a alegando que o autor que reside na 

propriedade não passa de um caseiro que quer se apossar do imóvel, mas não possui a matrícula 

da casa que foi extraviada em um incêndio em um cartório da cidade, mas que estava em 

processo de recuperação (fato que não foi alegado em juízo). Dessa forma, na audiência de 

instrução as partes não trazem novos documentos e o processo fica concluso para julgamento. 

Até esse momento por todas as provas juntadas pelo o autor, o magistrado foi levado em sua 

convicção a pensar que o imóvel de fato lhe pertencia, pois se provar é atestar a veracidade dos 

fatos, somente o autor até então o havia feito. Contudo, cinco dias antes da publicação da 

sentença (que já havia sido conclusa) o requerido juntou a matrícula do imóvel que conseguiu 

recuperar e comprova que detém a sua propriedade. Na análise desse caso concreto pode se 

observar que houveram mais de uma prova, que as mesmas fundamentavam as afirmações de 

cada uma das partes e que por fim a alegação que prevaleceu modificou o entendimento do 

magistrado. Sob a ótica das partes, as suas afirmações foram testadas através das provas que 

apresentaram (a hipótese inicial foi falseada graças ao surgimento de uma nova prova); sob a 

perspectiva do magistrado, ele conheceu o processo através das afirmações e das provas 

apresentadas, com estas testou aquelas para, por fim, descobrir uma nova hipótese diferente 

daquela já consolidada e fundamentar sua decisão final. Dessa forma as provas orientaram o 

curso do processo através de suas funções sistemáticas e multifacetadas de conhecimento, teste 

e descobrimento. 

Michele Tarufo27 faz a diferenciação entre dois pontos de vista da prova: o context of 

discovery e o denominado context of justification, onde o primeiro conceito abrange exatamente 

a relação da prova com o fato no desenvolvimento do processo (conforme supracitado), ao 

                                                 
27“ En todo caso, la función de las pruebas consiste aquí en justificar (es decir, en ofrecer elementos para 
considerar fundamentadas) las aserciones fácticas presentadas como verdaderas em la decisión final.” Cf. 
TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005, p. 444-445 
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passo que o segundo conceito explana a atuação da prova já quando a decisão final do processo 

foi tomada. Diferente da perspectiva da prova como elemento que testa, explana e descobre, no 

contexto da justificação a função dela é constituir um elemento que justifica e confirma a 

decisão, é fornecer um apoio racional para as hipóteses que são escolhidas, ou seja, aquelas 

onde há uma fundamentação verdadeira: 

 

En otros términos, la prueba opera aquí como premisa de argumentos o, mejor aún, 
de inferencias justificativas que pretenden convalidar la elección de aquellas hipótesis. 
En función de los casos, la prueba puede fundamentar argumentos que justifiquen el 
rechazo o la aceptación de una hipótesis sobre el hecho. El modelo ideal de la 
justificación «completa» de la decisión sobre el hecho incluye tanto los argumentos 
que fundamentan la hipótesis adoptada como verdadera, como también los 
argumentos que falsean las hipótesis descartadas, y ambos tipos de argumentos 
deberían estar basados en pruebas.  

 

Portanto, apesar de existirem vários conceitos de autores distintos, conforme todo o 

explanado acerca do conceito de prova pode-se concluir as premissas que: existe mais de um 

significado de prova, cuja origens são distintas e justificam os mesmos; mas, para o processo 

judicial, a prova tem a função de atestar a veracidade dos argumentos e afirmações das partes, 

tanto para testá-los, quanto para fundamentá-los e consequentemente fundamentar a decisão 

final do litígio. 

 

2.2. A origem da prova e dos sistemas probatórios. 

 

Além da definição do conceito de prova, é relevante explanar como surgiram alguns 

de seus tipos que ainda são utilizados, ou deixaram grandes contribuições para o processo 

judiciário. A investigação da origem deve ser feita concomitante ao estudo dos conceitos do 

objeto em análise, pois terá o papel complementar no significado do instituto em análise. 

O papel da prova para o Direito e outros ramos do conhecimento está associado 

diretamente à elucidação da própria verdade. Portanto, deve se traçar parâmetros 

epistemológicos para definir no que consiste a prova e porque ela funciona como parâmetro de 

comprovação da verdade. A abordagem escolhida é além de falar dos conceitos supracitados 

no tópico anterior, explicar a sua origem, e consequentemente entender, por exemplo, porque 

existe o juramento em um processo, ou mesmo o testemunho. 

Dessa forma, inicialmente, antes de tratar das classificações das provas em si é 

importante explanar o surgimento das provas e de alguns de seus tipos mais antigos.  
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2.2.1. A análise da prova na Grécia Antiga por Foucault. 

 

Uma das primeiras narrativas acerca da busca da verdade e consequentemente da 

necessidade de se provar o que foi alegado está presente na obra Ilíada de Homero, onde é 

relatada a corrida de carros entre Menelau e Antíloco, que participavam dos jogos que foram 

realizados na ocasião da morte de Pátroclo. Durante essa corrida (que era marcada em um 

percurso de ida e volta) houve uma irregularidade na decisão final da escolha do ganhador 

(aquele que contornasse o mais perto possível o marco estabelecido no percurso) que a princípio 

foi Antíloco, mas teve sua vitória contestada por Menelau. Apesar de haver uma testemunha na 

corrida para verificar a regularidade da mesma, diante da contestação de Menelau feita à 

Antíloco quanto à sua vitória, a maneira de provar a verdade não foi atestada pelo testemunho, 

mas sim pelo juramento.28 Diante da contradição da acusação feita por Menelau, a negativa da 

mesma por Antíloco, este foi desafiado por Menelau a jurar perante Zeus29 que não cometeu 

uma irregularidade, o que acabou não fazendo, e dessa forma deu a vitória ao adversário. 

O juramento como espécie de prova é um dos primeiros testemunhos gregos na 

pesquisa da verdade, e consiste fundamentalmente no medo das consequências do falso 

testemunho. Uma vez jurado, o indivíduo deveria estar falando a verdade, pois se fosse 

descoberto a inverdade, traria consequências no plano jurídico e social, bem como o receio por 

castigos de origem divina30.0 

Esse jogo de provas está presente em várias peças gregas, assim como em outros 

períodos da história; o desafio de provar, de estabelecer a verdade dos fatos pela prova está 

presente em Èdipo-Rei de Sófocles, um dos primeiros relatos das práticas jurídicas gregas. 

Nesse enredo observa-se mais de uma forma de estabelecimento da verdade, conforme a 

classificação dada por Foucault31, declarava-se a verdade pela prova, por exemplo, quando 

                                                 
28 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002, p. 31-32 
29 “O divo Menelau, sentido iroso, do arauto, que silêncio impôs aos Gregos, tomado arvora o cetro: “Que é da tu 
honra e prudência, Antíloco? Infamaste meu valor, meus corcéis, de encontro a eles. Os teus de menos brio 
atravessando; príncipes Gregos, sem favor julgai-nos; ninguém diga: — mentindo e prepotente o Atrida obteve do 
Nestório o prêmio; pois, se ronceiros os cavalos  tinha, em violência e furor o avantajava. —” “Eu mesmo o 
julgarei, nem cuido que haja, Dânao que o desaprove: ao rito nosso, de Jove aluno Antíloco, ante o carro, o flagelo 
empunhando que agitavas, tange os cavalos, por Netuno jura que o meu curso impediste involuntário” Cf. 
HOMERO, Ilíada. Tradução de Manoel Odorico Mendes. A.R. São Paulo, 2009, p. 1591-1592  
30 Nesse sentido é notório na sociedade grega arcaica, bem como em vários momentos da história da humanidade 
a crença no metafísico, nos atos de origem sobrenatural e suas consequências. Não por acaso o juramento é uma 
das mais primitivas formas de se provar a verdade, pois o homem temia pelo castigo divino caso estivesse mentindo 
em um desafio: “Eis a velha e bastante arcaica prática da prova da verdade em que esta é estabelecida 
judiciariamente não por uma constatação, uma testemunha, um inquérito ou uma inquisição, mas por um jogo de 
prova. A prova é característica da sociedade grega arcaica. Vamos também reencontrá-la na Alta idade Média” Cf. 
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002, p. 33 
31 Ibid., p. 33-34. 
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Creonte propõe um juramento para Édipo na presença de Jocasta (quem assumiu o papel de 

responsável pela regularidade do jogo) alegando que não fez nenhum complô contra o mesmo, 

e esta jura foi aceita como prova da verdade; declarava-se a verdade pelo sistema do desafio e 

da prova, por exemplo, quando Édipo, ao saber que a peste que assolava Tebas era devido à 

uma maldição divina, promete exilar as pessoas que cometerem conspurcação e assassinato 

(motivo da maldição dos deuses); por fim declarava-se a verdade dos fatos através de alguém 

que tenha visto o ocorrido: a testemunha. 

O estudo da obra de Sófocles demonstra que este modo de busca da verdade, é 

inovador diante das práticas gregas dos séculos passados (onde se prevalecia o uso de 

juramentos e promessas), e o aponta como um dos primeiros relatos da figura da testemunha e 

de sua importância no processo dali por diante. A história de Édipo é carregada por uma 

maldição tenebrosa que o assola, se profetiza e se concretiza, quando ele fura os próprios olhos, 

depois de ter matado o próprio pai (sem que ele assim o era) e desposar sua esposa , a qual viria 

descobrir que se tratava de sua própria mãe. 

O enredo de Édipo começa quando ele é abandonado ainda bebê para sua própria morte 

no Monte Citerão, mas um pastor coríntio encontra-o e o leva para ser criado em sua cidade 

onde foi adotado pelo rei Políbio. Já adulto, ao consultar o oráculo de Delfos, Édipo tomar 

conhecimento da profecia de sua vida e na tentativa de evitá-la deixa a cidade de Corinto. 

Contudo, ele encontrou um homem já idoso em uma encruzilhada, com o qual começou uma 

discussão que terminou com a morte do homem velho e quase toda sua comitiva, restando 

apenas um sobrevivente. Depois de ter salvo a sua vida e da cidade de Tebas, (ao responder 

corretamente um enigma da Esfinge) e casar-se com a viúva do rei Laio, Édipo se torna rei de 

Tebas. Depois de vários anos, a cidade é afligida por uma peste, que segundo o oráculo de 

Delfos, é um castigo dos deuses pelo assassinato do rei Laio, cujo assassino nunca foi 

encontrado e nem punido. Então, Édipo promete condenar o culpado e exilá-lo para sempre; o 

cego adivinho Tirésias fala por palavras proféticas o que depois se confirma pela prova 

testemunhal: Édipo seria o assassino do próprio pai. Isto se confirma quando primeiro Jocasta 

afirma que o rei Laio foi morto em um entroncamento, depois o escravo corinto que anunciou 

a morte do rei Políbio presta seu testemunho onde afirma que ele não era pai de Édipo, e por 

fim o outro escravo testemunha afirmando que deu o bebê de Jocasta ao pastor que o levou para 

Corinto. 32  A união dessas informações levam a conclusão que a profecia de Édipo foi 

concretizada e este matou seu próprio pai e desposou a sua mãe. 

                                                 
32 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 35-37 
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Esse estudo detalhado de Édipo-rei por Michel Foucault no seu livro “ A verdade e as 

formas jurídicas” é importante para apontar o aparecimento da testemunha como forma de 

resolução de problemas, como forma de averiguar a verdade. Muito embora seja uma peça 

grega, ela relata de forma preliminar a prática judicial do uso do testemunho como forma de 

prova, que acabou influenciando o processo em todo o mundo. Para a revelação de um 

acontecimento, o testemunho surge como um instrumento de poder que é capaz de fragmentar 

um segredo em várias partes, tornando necessário a junção do relato de várias testemunhas para 

se conseguir chegar a um resultado útil33:  

 

Esta forma, realmente impressionante no Édipo de Sófocles, não é apenas uma forma 
retórica. Ela é ao mesmo tempo religiosa e política. Ela consiste na famosa técnica do 
σύμβολο , o símbolo grego. Um instrumento de poder, de exercício de poder que 
permite a alguém que detém um segredo ou um poder quebrar em duas partes um 
objeto qualquer, de cerâmica etc., guardar uma das partes e confiar a outra parte a 
alguém que deve levar a mensagem ou atestar sua autenticidade. É pelo ajustamento 
das duas partes que se poderá reconhecer a autenticidade da mensagem, isto é, a 
continuidade do poder que se exerce 

 

Diante da perspectiva grega clássica da busca pelo saber, pode ser observado que 

houve uma evolução na história do Direito, sob três aspectos fundamentais: primeiramente os 

gregos estudaram a forma como o conhecimento era obtido, verificando que métodos e 

condições a verdade era obtida de maneira científica e racional, o que contribui de forma 

inovadora e decisiva para o estudo da origem do conhecimento, das limitações envolvidas na 

própria cognição humana. No segundo aspecto pode se explanar que nessa sociedade se 

desenvolveu uma arte de persuadir, de conseguir convencer o outro em um debate que o que 

está falando é verossímil, surgiu a retórica grega, que era uma forma diferente de se provar, não 

mais por um juramento, mas sim através da argumentação, da exposição racional de hipóteses 

e argumentos. No terceiro aspecto pode se observar que há o desenvolvimento de um 

conhecimento obtido pelo inquérito, o testemunho, baseado na memória que de uma pessoa que 

presenciou um fato, que também representou uma forma diferente dos costumes arcaicos até 

então. Portanto a Grécia é responsável por uma elaboração de um modelo de busca pela 

verdade, que abriu espaço para a caracterização do pensamento grego e o desenvolvimento do 

empirismo, filosofia e retórica por exemplo:34 

                                                 
33 Ibid., p. 38 
34 “Houve na Grécia, portanto, uma espécie de grande revolução que, através de uma série de lutas e contestações 
políticas, resultou na elaboração de uma determinada forma de descoberta judiciaria, jurídica da verdade. Esta 
constitui a matriz, o modelo a partir do qual uma série de outros saberes – filosóficos, retóricos e empíricos  
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Se por um lado pode se apontar a origem da retórica na Grécia35, por outro a busca da 

verdade pela dialética teve origem em Roma. O processo romano é caracterizado por um 

extenso período e o uso de mais de um tipo de prova, devido aos séculos de existência; ele é 

subdivido em três períodos: o das legis actiones, o  per formulas e o da extraordinaria cognitio, 

cada um com características peculiares. O primeiro período vigorou desde a fundação de Roma  

(754 a.C.) até os fins da república; o segundo foi introduzido pela lex Aebutia (149-126 a. C.) 

e oficializado pela lex Julia privatorum; e por fim o terceiro período foi instituído com o 

advento do principado (27 a.C.).36  

Em todas as fases do processo romano sempre houve preocupação com a viabilidade 

da dialética, mas tratando da característica de cada período, no legis actiones os principais 

meios de prova eram o juramento, a confissão e o testemunho, sendo esse o principal utilizado. 

Comumente, as testemunhas que eram convocadas eram cidadãos livres e do sexo masculino, 

que haviam presenciado o negócio celebrando entre as partes que virou objeto da contenda 

judicial.37 No período per formulas, além da prova testemunhal, a prova documental ganhou 

maior importância e força cogente; a dialética era utilizada como método filosófico por 

excelência, tendo em vista que trazia soluções através dos processos para os casos concretos.38 

No último período do processo romano (extraordinaria cognitio) os meios probatórios 

não tiveram grandes alterações comparado ao período anterior; a produção probatória era ônus 

das partes, que podiam defender-se por todos os meios de provas que tornasse possível o 

                                                 
puderam se desenvolver e caracterizar o pensamento grego.” Cf. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas 
jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 54-55 
35 “As definições da retórica ao longo dos séculos são, portanto, múltiplas e diversas. Cada período oratório, desde 
a antiguidade clássica até à actu- alidade, conceptualizou e descreveu a sua teoria de uma forma relativa- mente 
diferente. Mas, no fundo, a essência da definição é a mesma, os seus objectivos primários são sempre: iluminar a 
compreensão, agradar à imaginação, tocar nas cordas mais sensíveis da emoção e da paixão, influir na vontade e 
mobilizar a acção A retórica contemporânea tende a abandonar de vez as fronteiras de uma retórica restrita, 
confinada ao domínio das actividades cívicas fundamentais, e universaliza-se a ponto de incluir nos seus domínios 
todos os aspectos do modelo argumentativo de discurso, incluindo a lógica, a dialéctica e a própria metodologia 
científica. Mas, no fundo, ela conti nua a ser o estudo do modo como os seres humanos se influenciam uns aos 
outros através do uso da linguagem e dos demais sistemas simbó licos de representação e visualização, num 
compromisso crescente de relação entre a palavra e a imagem” Cf. JUNIOR, Manuel Alexandre. Eficácia 
Retórica: a palavra e a imagem. Revista Revista Rhêtorikê [on line]. Edição número 1. Covilhã: Labcom, 2008. 
janeiro 2018. Disponível na Internet: 
< http://www.rhetorike.ubi.pt/00/pdf/alexandre-junior-eficacia-retorica.pdf> ISSN 1646 - 9372 
36 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p. 39 
37 TUCCI, José Rogério Cruz e. Lições de história do processo civil romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1996, p. 58 
38 MESQUITA, Maira de Carvalho Pereira. COSTA, Mariana Vieira de Mello Costa. O contraditório e as provas 
no processo civil romano e medieval. Revista Eletrônica de Direito e conhecimento. n.2. volume 1, 2017 p. 156-
183. Disponível online em http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/dec/article/view/662, último acesso em 12 dez. 
2017. 
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convencimento do juiz, entre elas o depoimento das partes, as testemunhas, documentos 

públicos e particulares, perícias, inspeções. A prova documental (instrumenta) foi adquirindo 

grande importância, a confissão em processos que tinham por objeto coisa ou quantia 

determinada era comparada à sentença, e não se admitia o testemunho de parentes que fossem 

consanguíneos.39   

A breve incursão sobre o processo romano é tão somente para elucidar os meios de 

prova que eram utilizados durante os três períodos processuais, deixando de lado nesta 

investigação todo o complexo procedimento envolvido, onde havia, por exemplo, espaço para 

o contraditório, o dever de motivação dos atos decisórios, bem como a possibilidade de 

interposição de recursos.  

Visto alguns exemplos de provas na Antiguidade (Grécia e Roma de forma mais 

sucinta), passar-se-á para alguns exemplos de como a verdade era alcançada na Alta e Baixa 

Idade Média, e consequentemente de quais eram os meios de provas que eram utilizados nos 

procedimentos judiciais durante este período. 

 

2.2.2. Os meios de prova na Idade Média. 

  

O direito germânico na idade medieval é marcado por uma perspectiva arcaica na 

produção de provas e na busca pela verdade, onde a lei era instrumento de legitimação da força, 

uma continuação da própria guerra. Nesse sentido, o direito funcionava como regras de um 

jogo, como parâmetros mínimos que deveriam ser respeitados para uma vingança pessoal entre 

os envolvidos, uma verdadeira lei para duelos.40 

Durante a Idade Média, houve predomínio do direito germânico que era baseado em 

um sistema de provas que não detinha uma preocupação racional para a comprovação do que 

era verdadeiro e sim meios arcaicos e irracionais; esse sistema se aproximava do direito grego 

arcaico, no qual não havia inquérito, e sim um jogo de provas. Conforme introduzido 

anteriormente, o procedimento envolvido na solução de litígios não tinha ação pública (não 

havia a figura do promotor fazendo acusações ), o processo penal  só seria dado início se 

houvesse dano, que a vítima se apresentasse em juízo e designasse seu adversário (podendo ser 

ambos representados por um familiar ou parente); outro ponto importante é que o Direito não 

passava de uma legitimação da vingança e da guerra, uma vez que era permitido se vingar de 

                                                 
39 Ibid., p. 146 
40 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002, p. 56 
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quem cometeu determinado crime, mas respeitando os procedimentos pré-estabelecidos pela 

lei, por exemplo, a forma de um assassino morrer era determinada de acordo com o crime 

praticado:41 

 

O Direito Germânico não opõe a guerra à justiça, não identifica justiça e paz. Mas, ao 
contrário, supõe que o direito não seja diferente de uma forma singular e 
regulamentada de conduzir uma guerra entre os indivíduos e de encadear os atos de 
vingança. O direito é, pois, uma maneira regulamentada de fazer guerra. 
 

  Outro ponto relevante é notar que o direito germânico medieval tinha muito espaço 

para a transação, tendo em visto que a qualquer momento o processo podia ser findado se as 

partes acordassem e chegassem a um senso comum, um pacto que substituiria a vingança.  Um 

árbitro escolhido pelas partes determinava qual valor em dinheiro seria suficiente para reparar 

o dano sofrido, e assim interromper a guerra. Portanto, diferente do que ocorria no modelo do 

inquérito, não havia a presença de um terceiro imparcial para conduzir o processo, não havia 

uma efetiva busca pela verdade. 42 

Durante toda a Idade Média, houve um conflito entre os sistemas jurídicos germânico 

e romano, havendo alguns momentos que este se sobressaiu daquele (como no Império 

Carolíngio), mas sendo em menor quantidade de tempo. O direito feudal é em sua essência 

germânico, e fez com que o direito romano fosse esquecido por séculos, reaparecendo somente 

no século XII; conforme elucidado nesse sistema medieval não havia o inquérito, a retórica, o 

espaço público para a defesa dos interesses da sociedade, não havia um ambiente democrático 

destinado ao debate, e sim outros meios de se provar, de alcançar a verdade.43 

O sistema de provas feudal foi baseado no direito germânico arcaico, e portanto, 

quando um indivíduo tinha alguma reclamação perante outro, a contenda era resolvida através 

                                                 
41 “Por exemplo, quando alguém é morto, um de seus parentes próximos pode exercer a prática judiciária da 
vingança, não significando isso renunciar a matar alguém, em princípio, o assassino. Entrar no domínio do direito 
significa matar o assassino, mas mata-lo segundo certas regras, certas formas. Se o assassino cometeu o crime 
desta ou daquela maneira, será preciso matá-lo cortando-o em pedaços, ou cortando-lhe a cabeça e colocando-a 
em uma estaca na entrada de sua casa. Esses atos vão ritualizar o gesto de vingança e caracterizá-lo como vingança 
judiciaria. O direito é portanto, a forma ritual da Guerra” FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 
Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 56-57 
42 “Nesse procedimento do Direito Germânico um dos adversários resgata o direito de ter a paz, de escapar à 
possível vingança de seu adversário. Ele resgata sua própria vida e não o sangue que derramou, pondo assim fim 
à guerra. A interrupção da guerra ritual é o terceiro ato ou o ato terminal do drama judiciário no velho Direito 
Germânico”. Cf. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 
57-58. Na análise de Foucault é relatado que no contexto medieval, onde havia predomínio do direito germânico, 
tudo podia ser acordado e comprado, até a própria vida, tendo em vista que ao invés de uma vingança privada com 
meios cruéis de execução, o assassino poderia ser beneficiado em um acordo para pagar uma quantia em dinheiro. 
43 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 58 
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da escolha de provas mutuamente aceitas e as quais ambos seriam submetidos. Podem ser 

apontadas como tipos de provas do sistema feudal: as provas sociais, as verbais, as mágico-

religiosas e as corporais.44 

O primeiro tipo a ser apontado eram as provas sociais, que se baseavam nas relações 

que o acusado detinha na comunidade em que vivia; de forma que quanto mais importante fosse 

a pessoa, mais certa era a sua inocência. Na concepção atual do processo é praticamente 

inimaginável as proporções e características desse meio probatório, tendo em vista que é 

exatamente o contrário do que ocorre nele. Apesar de ter o mesmo aspecto lógico-objetivo de 

um testemunho (terceiros relatando num processo a inocência do réu), o aspecto subjetivo refuta 

quaisquer semelhanças entre os institutos, pois o juramento que o acusado era inocente não se 

baseava no que a pessoa viu, mas sim pelo laço social e familiar (para ser testemunha no 

processo era necessário ser parente do réu). Nesse sentido, o fato de um sujeito ser importante 

para uma determinada sociedade (explicitamente com o testemunho de seus parentes) e o apoio 

que este tinha em um litígio determinava a sua inocência.45 

O segundo tipo de prova do sistema jurídico feudal é a verbal. Alguém que cometesse 

algum tipo de crime poderia ser inocentado se pronunciasse corretamente um determinado 

número de fórmulas. Nesse caso não havia uma perscrutação do argumento verdadeiro, mas 

sim a verificação se o acusado sabia pronunciar corretamente a fórmula, não podendo, por 

exemplo, cometer um erro de gramática, sob pena de ser considerado culpado.46  

A terceira espécie de prova nesse contexto seriam as provas relacionadas a juramentos 

de ordem mágico-religiosas47, o que remete à análise supracitada dos relatos gregos de Homero, 

onde se percebia que o medo de castigos divinos sempre submeteu um acusado a uma espécie 

de provação. Nesse mesmo sentido, no contexto medieval, se o réu não aceitasse jurar em nome 

da divindade ou mesmo hesitasse, ele seria considerado culpado, o que demonstra mais um tipo 

de prova da verdade dos fatos irracional e arcaica. 

Por fim o último tipo de prova do direito germânico são as provas físicas nomeadas de 

ordálios. Elas consistiam em um teste físico, uma disputa do acusado consigo ou com outrem, 

um teste de resistência física para provar a inocência; caso o réu conseguisse fazer o que lhe foi 

                                                 
44 Ibid., p.59-61 
45 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 59 
46 É interessante notar nesse contexto segundo Foucault, que a ênfase na prova era tão somente verbal, que o réu 
(quando fosse menor mulher ou padre) poderia ser substituído por outra pessoa que iria pronunciar a fórmula em 
seu lugar, o que daria lugar a figura do advogado como representante da parte. Cf. FOUCAULT, Michel. A 
verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 59-60 
47 Ibid. p. 60 
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proposto, ele seria considerado inocente, do contrário perderia o processo. Dentre os desafios 

lançados são exemplos as que submetiam o incriminado a andar sobre brasas de ferro ardente, 

os ordálios da água, ou mesmo um combate com regras definidas (com um terceiro se 

certificando da regularidade da disputada) entre dois indivíduos que disputam a propriedade de 

um bem.48: 

Tendo visto os exemplos de provas no direito feudal é possível depreender que não se 

trata de uma forma racional de se elucidar a verdade dos fatos, mas sim de uma continuação da 

guerra, da disputa privada através de um sistema de procedimentos que legalizavam práticas 

violentas de apuração e determinação da inocência de um acusado. Portanto o sistema de prova 

judiciaria feudal tem como características uma estrutura binária, onde o réu tem que aceitar o 

desafio sob pena de já ser condenado, e tem que vencê-lo para provar sua inocência (binômio 

aceita ou renúncia, vence ou fracassa); não existe uma sentença dizendo que tem razão ou não 

pronunciada por um terceiro, analisando quem provou a verdade ou não, e sim a disputas entre 

duas pessoas que culminará na vitória de um e fracasso do outro; consequentemente nesse 

modelo a prova ase desenvolve automaticamente, porque o terceiro alheio às partes só existe 

para determinar a regularidade do processo, e no fim ganhará aquele que é mais forte, tem mais 

sorte, ou ainda mais destreza intelectiva; nesse sistema não se prova a verdade, nem a razão e 

sim quem é o mais forte, ela opera o direito e não a verdade, não possuindo, portanto, seu caráter 

apofântico.49 

Observa-se que muitos dos conceitos de prova que permanecem tem sua origem no 

contexto medieval e na Antiguidade. Contudo, a partir do final século XII, houve uma profunda 

mudança na maneira como se produzia a verdade no processo, e reapareceu a figura do 

inquérito, mas de uma forma bem distinta do contexto grego. Um dos motivos atribuídos para 

o desaparecimento do antigo sistema jurídico feudal foi a circulação de bens, ou seja, o acúmulo 

de riquezas e terras. No modelo feudal, basicamente as terras e bens só circulavam por herança, 

testamento e guerra, atribuindo-se dificilmente a mudança de status social e concentração de 

bens e renda ao comércio. Indubitavelmente, as relações medievais se davam através de guerras 

privadas entre feudos e, o meio de solução dos conflitos era nada mais que uma extensão desse 

                                                 
48“ Todos estes afrontamentos do indivíduo ou de seu corpo com os elementos naturais são uma transposição 
simbólica, cuja semântica deveria ser estudada, da própria luta dos indivíduos entre si. No fundo, trata-se sempre 
de uma batalha, trata-se sempre de saber quem é o mais forte, No velho Direito Germânico, o processo é apenas a 
continuaçãoo regulamentada, ritualizada da guerra.” . Cf. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 
Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002 p. 60-61 
49 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 61-62 
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duelo, de forma que se havia disputa de uma terra, por exemplo, ganhava quem a invadiu e 

possui força armada para defendê-la.50  

 

2.3. A formação do sistema probatório na Idade Moderna 

 

A transformação da sociedade feudal e consequentemente de toda a estrutura sócio 

política foi desencadeada nesse contexto de poder, armas, riquezas e litígios judiciários. A 

guerra era um importante meio de conseguir riquezas e mais armas, e consequentemente 

concentrar ainda mais poder, além dos litígios jurídicos que poderiam garantir mais bens. Essa 

concentração de armas, riquezas, poder, associado à insegurança da própria circulação de 

mercadorias fez com que houvesse a centralização51  de tudo em uma pessoa, o monarca. 

Associado a esse contexto, houve o aparecimento da burguesia como uma forma de mudar essa 

perspectiva de circulação dos bens e riquezas, pois se tratava de uma nova situação jurídica, 

com novas oportunidades distintas dos laços de servidão e da vida nos feudos52. Os burgueses 

vieram quebrar com a estratificação presente durante toda a Idade Média, a imobilidade social 

que predominou durante todo o período foi substituída pela possibilidade de mudanças, o que 

agravou a crise financeira e social.53 

                                                 
50 Ibid., p. 64  
51“A Centralização Política, por fim, era a conclusão lógica de um objetivo perseguido por inúmeros monarcas 
medievais. O Estado moderno, unificado, caracterizava-se pelo fato de o soberano ter jurisdição sobre todo o país, 
poder de tributação sobre todos os seus habitantes, monopólio da força (exército, marinha, polícia). Esta tinha sido 
a tripla meta de reis como Henrique II da Inglaterra (1154-1189) ou Luís IX da França (1226- 1270). O sentimento 
nacionalista, que fornecia o substrato psicológico necessário à concretização do poder monárquico centralizado, 
também era, como já vimos, de origem medieval. Na contraprova, temos os casos da Alemanha e da Itália, que só 
nasceriam como Estados nacionais centralizados no século XIX devido ao fracasso de suas tentativas no período 
medieval.” Cf. FRANCO JÚNIOR, Hilário, A Idade Média: nascimento do Ocidente. 2a. ed. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 2001. p.217 
52 “O fator que melhor refletiu e acelerou as transformações sociais foi, porém, o aparecimento de um segmento 
burguês. O crescimento demográfico e econômico, as cidades da Idade Média Central revigorou, pois para aqueles 
que fugiam dos laços compulsórios da servidão a vida urbana oferecia muitos atrativos. Como dizia um célebre 
provérbio alemão da época, “o ar da cidade dá liberdade”. Isto é, depois de morar certo tempo numa cidade (o que 
podia variar de um a dez anos, conforme o local), o camponês tornava-se homem livre. Mais do que isso, tornava-
se burguês (habitante do burgo, ou seja, da cidade), o que significava uma situação jurídica própria, bem definida, 
com 
obrigações limitadas e direitos de participação política, administrativa e econômica na vida da cidade. E verdade 
que desde fins do século XII os imigrantes não encontravam nas cidades as oportunidades com que sonhavam, 
formando um proletariado que frequentemente acabou por se chocar com a burguesia dona das lojas e oficinas. 
Mas, utopicamente, os centros urbanos continuaram a seduzir os homens do campo.” Cf. FRANCO JÚNIOR, 
Hilário, A Idade Média: nascimento do Ocidente. 2a. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2001. p.129  
53 “Na Baixa Idade Média, a passagem da sociedade de ordens para uma sociedade estamental, produto da própria 
dinâmica feudal, acelerou-se naquele contexto de crise generalizada. Com a quebra da rígida estratificação anterior, 
baseada num ordenamento divino da sociedade, o organismo social tornou-se determinável pelos próprios 
indivíduos. Dito de outra forma, a tendência ao imobilismo social foi sendo substituída pela aceitação da 
possibilidade de mudanças — na sociedade de ordens cada indivíduo ê de determinada camada, na sociedade 
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De acordo com a modificação das estruturas sociais no fim da Idade Média e início da 

Idade Moderna, também foram modificadas as características do sistema probatório e judicial 

para resolução os litígios. Nesse momento as contendas não eram mais resolvidas entre as 

partes, e sim através de um poder superior exterior; surge a figura do procurador como 

representante do monarca ou de seu senhor nos litígios para identificar perante os litigantes que 

o seu soberano também foi lesado, que a lei é feita pelo rei deveria ser cumprida e isso faz com 

que ele vá se apossando do poder e procedimentos judiciários, e ganhando mais força. 

Consequentemente, se há uma violação ou dano ao monarca superior, há não apenas um dano 

entre indivíduos, mas um dano ao Estado, ao rei, à lei, à sociedade, surgindo o conceito de 

infração. Logo, se o infrator lesou o próprio Estado, ele deveria indenizar não somente a vítima, 

mas também o rei, através de multas e confiscações, o que enriqueceu e consolidou o poder das 

monarquias ocidentais, que viram na apropriação da justiça um importante e lucrativo meio de 

crescimento econômico e político.54 

Com isso, o sistema probatório aplicado se modificou, por um motivo lógico e 

racional: ao cometer um crime, uma vez que o réu ofende não somente a vítima, mas 

principalmente o Estado, o mecanismo e procedimentos de como provar a inocência ou 

acusação não poderia ser o mesmo empregado outrora, com testes físicos, duelos, disputas. Não 

era possível considerar em igualdade de condições o rei e o acusado, uma vez que o soberano 

ou seu procurador não poderia arriscar sua própria vida, devido à sua importância para toda a 

sociedade. Portanto, era necessário um sistema de provas que não arriscasse a vida do rei, e 

assim, optou-se pelo modelo de inquérito utilizado na época do Império Carolíngio: quando o 

litígio versasse sobre direitos, poder, impostos, costumes, foro ou propriedade proceder-se-ia o 

inquérito. O procurador do soberano demandava um grupo de indivíduos que tinham 

conhecimentos da lei, costumes e títulos de propriedade, para, mediante juramento da verdade, 

deliberarem sobre a solução do litígio. Esse modelo de inquérito administrativo pode ser 

caracterizado pela busca racional da verdade através do poder político como principal agente 

condutor, pela resolução dos conflitos por um grupo de notáveis (pessoas da comunidade que 

tinham conhecimento, importância e riqueza), e pelo não uso da violência. Esse modelo foi 

pouco usado a princípio nos séculos X e XI, mas o seu uso pela Igreja durante do a era medieval 

                                                 
estamental (o termo “estado” surge por volta de 1200) ele está numa certa camada. A partir disso, foram se 
desenvolvendo relações de classe no interior do terceiro estado ocorrendo então convulsões sociais de um novo 
tipo, já “modernas”.” Cf. FRANCO JÚNIOR, Hilário, A Idade Média: nascimento do Ocidente. 2a. ed. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 2001. p.132-133   
54 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2002. p. 65-67 
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trouxe um contorno de grande relevância para o reaparecimento do instituto e seu uso a partir 

do século XIII por parte do soberano que passou a centralizar o procedimento judiciário.55 

Portanto, durante a Alta Idade Média (séculos V a XI) prevaleceu o sistema de provas 

baseados não na busca da verdade, mas do direito da força, da continuidade da disputa, de 

provas físicas e duelos, somente sendo sobrepujado com as mudanças sociais e políticas na 

Baixa Idade Média e início da Idade Moderna. O modelo de apuração dos fatos racional pela 

busca da verdade através do inquérito, apesar de ter sido utilizado anteriormente no período 

medieval, só ganhou força no século XII com o uso não apenas pela Igreja na gestão de seus 

bens, mas pelo soberano, centralizador, detentor do poder, riquezas, bens, armas e que passou 

a ser o personagem principal também do procedimento judiciário. Nesse contexto foi retomado 

os padrões gregos e romanos pela elucidação dos fatos e que no processo judicial houvesse 

maior espaço para razão, surgindo conceitos importantes para a história do Direito, como a 

percepção de que o Estado deveria participar da ação, que ele era lesado, que o acusado de um 

crime comete não somente um dano à vítima, mas à sociedade e ao soberano, cometendo assim 

uma infração à lei, conceito que ainda não havia sido utilizado. 

Na Idade Moderna houve uma fusão de elementos do direito romano e do direito 

germânico em vários ordenamentos jurídicos pelo mundo; conforme exposto o procedimento 

que era realizado no direito germânico era caracterizado por uma legitimação da força, de 

ordem primitiva, e que não procurava convencer o juiz da verdade, mas sim apresentar uma 

prova e buscar uma solução àquele que foi lesado; a decisão tomada tem uma natureza de um 

acordo feito entre as partes, tendo o árbitro somente a função de dar regularidade ao feito. 

 Nesse contexto, as provas se dirigiam às partes e não ao magistrado, e este somente 

decidia quem necessitava provar e com que meios, não fazendo uma apreciação especial do 

mérito. No procedimento do processo romano as provas se dirigem para o convencimento do 

juiz que atua entre as partes como o responsável pela sentença, há um espaço racional para a 

apresentação de provas e contraprovas, além de serem permitidos mais meios probatórios, que 

traziam o ônus para as partes de apresentarem comprovações de suas assertivas que seriam 

analisadas e ponderadas pelo magistrado, e este por fim iria julgar o processo pelo seu livre 

convencimento.56 

Graças aos séculos de prevalência do direito germânico, o direito romano que ressurgiu 

foi modificado com o tempo, mantendo parte de sua essência graças a igreja. O trabalho dos 

glosadores e pós-glosadores foi essencial para a mistura dos dois sistemas, tendo em vista que 

                                                 
55Ibid., p. 68-71. 
56 CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Madrid: Editora Reus, 1922. p. 1-2 
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eles procuravam na lei romana um motivo que justificasse e mantivesse em vigor as instituições 

da época. Dessa forma o direito romano foi influenciando e modificando o direito canônico, as 

instituições germânicas, formando um processo misto, onde haviam bases de Roma, como as 

provas que iriam elucidar e convencer o juiz que decretaria uma sentença, mas que foram 

influenciadas e modificadas pelo direito germânico, como por exemplo o instituto da querela 

nullitatis que não tinha previsão no anterior, mas nasceu da influência dos germânicos de 

desnaturalizar o instituto da coisa julgada57: 

 

Derívase de aquí un proceso mixto, llamado común porque se aplicaba en cuanto no 
lo derogasen leyes locales especiales, y el cual puede distinguirse mejor que otro 
alguno, con el nombre de italiano. Los principios fundamentales, como sobre la 
prueba, sobre la sentencia, eran romanos; pero muchas instituciones. eran germánicas, 
algunas de las cuales han pasado al derecho moderno, como la intervención principal, 
la querela nullitatis (origen de nuestro recurso de casación); la influencia germánica 
ha concurrido a desnaturalizar la institución romana de la cosa juzgada; de la prueba 
formal germánica derivóse el sistema de la - prueba legal- o sea un conjunto de normas 
vinculadoras de la convicción del juez, hoy en gran parte desaparecidas (ej. testis unus, 
testis nullus).  

 

Portanto, no final do período medieval e início da Idade Moderna, pode se observar a 

formação desse modelo românico-germânico, que se caracterizou por essa mistura dos modelos 

anteriores dando origem a novos procedimentos. Associado com os movimentos políticos e 

sociais de mudança já supracitados, está o sentimento de filósofos e juristas em por fim às 

práticas arbitrárias da Alta Idade Média, e serem governados pela razão, pela busca à justiça:58 

 

A ideia de que a sociedade deve ser regida pelo direito não é uma ideia nova. Fora 
admitida, pelo menos no que respeita às relações entre particulares, pelos romanos. 
Mas o regresso a esta ideia, no século XII, é uma revolução. Filósofos e juristas 
exigem que as relações sociais se baseiem no direito e que se ponha termo ao regime 
de anarquia e de arbítrio que reina há séculos. Querem um direito novo fundado sobre 

                                                 
57 “ Germánica era también, pese a su vestimenta romana, la solemnidad de la contestación de la litis, que se 
estimaba indispensable para fundar el juicio, la división del proceso en dos partes o estadios antes y después de la 
contestación de la litis; el conjunto de coacciones contra el rebelde para inducirlo a comparecer, ya que en rebeldía 
de una de las partes no se creía pudiese celebrarse un verdadero juicio; la división del procedimiento en tantos 
términos diferentes y absolutos, consagrado cada uno a determinados puntos de la cuestión y a determinados actos 
procesales, en un orden riguroso e inquebrantable; y la desmedida importancia de la iniciativa de las partes en el 
desarrollo del pleito” Cf. CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Madrid: Editora Reus, 
1922. p. 3-5 
58 “O movimento que se produz nos séculos XII e XIII é tão revolucionário quanto será no século XVIII o 
movimento que procurará substituir a regra do poder pessoal pela democracia, ou, no século XX, aquele que 
pretenderá substituir a anarquia do regime capitalista pelo remédio da organização social marxista. A sociedade 
civil deve ser fundada sobre o direito: o direito deve permitir a realização, na sociedade civil, da ordem e do 
progresso. Estas ideias tornam-se as ideias mestras na Europa Ocidental nos séculos XII e XIII; elas imperarão aí, 
de modo incontestado, até os nossos dias”. Cf. DAVID, René. Os grandes sistemas dos direitos 
contemporâneos. CARVALHO, Hermínio A. (trad.). 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 40. 
 



38 
 

a justiça, que a razão permite conhecer; repudiam, para as relações civis, o apelo ao 
sobrenatural. 

 

Dessa forma, a ideia da criação do direito romano-germânico está intrínseca ao próprio 

renascimento europeu dos séculos XII e XIII, que se manifesta em todos os planos, inclusive o 

jurídico. Diferente do que ocorre no sistema da common law, cujo desenvolvimento está 

relacionado ao progresso do poder dos monarcas à existência de tribunais reais centralizados, o 

sistema romano-germânico é fundado em uma Europa não unificada, ele surgiu em uma 

comunidade de cultura, onde as universidades tiveram papel essencial para a propagação de um 

direito erudito comum.59 

O denominado processo comum que resultou da fusão das normas de direito romano, 

germânico e canônico, formando o direito comum, vigorou dos séculos XI até o século XVI, 

era caracterizado por ser escrito, lento e complicado, mas foi se modificando para o processo 

moderno. Neste modelo havia a possibilidade de eficácia erga omnes da coisa julgada, bem 

como a adoção do processo sumário, com a preservação de práticas como a tortura até o século 

XIX e o sistema da tarifa legal da prova (valor das provas pré-constituído, não havendo livre 

convencimento do juiz) que só veio a desaparecer com a Revolução Francesa.60 

A conquista normanda por Guilherme o Conquistador no ano de 1066, é o marco 

histórico que veio começar a modificar a história inglesa e marca a formação da common law. 

Ele foi o primeiro rei normando a comandar a Inglaterra e trouxe consigo os senhores, que se 

viram em um país conquistado cuja língua era estranha e os costumes desprezados. Guilherme 

proclamou que o direito anglo-saxônico se manteria em vigor e distribui as terras para seus 

senhores de forma que nenhum lhe ameaçasse (não formou nenhum grande feudo). Assim a 

common law é o direito comum aplicado a toda a Inglaterra, onde seria aplicado o direito 

costumeiro eminentemente local.61 

Na Inglaterra, a tradição da garantia do indivíduo deu ensejo ao surgimento da doutrina 

contratualista, que atribui a origem do poder aos homens e não que todo poder deriva de Deus. 

O poder centralizado dos monarcas permitia sua administração e o exercício do poder absoluto 

também no judiciário, além de controlar os impostos, o exército e toda a sociedade A Magna 

Carta é um importante marco para a consolidação desse sistema, onde ficaram estabelecidas 

                                                 
59 DAVID, René. Os grandes sistemas dos direitos contemporâneos. CARVALHO, Hermínio A. (trad.). 4 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 39-41 
60 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v.1 , 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. (ebook, s.n.t.) 
61 DAVID, René. Os grandes sistemas dos direitos contemporâneos. CARVALHO, Hermínio A. (trad.). 4 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 357-359 
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direitos e deveres não só para o povo, mas também para o próprio rei. Ressalte-se que a noção 

de “liberdades” no contexto da Magna Carta de 1215, era bem distinta do contexto das 

revoluções liberais do século XVIII, e poderia ser entendido como “privilégios” que os barões 

tinham como, por exemplo,  não pagar ao rei taxas extraordinárias sem votação previa por eles 

próprios, escolher seus próprios oficiais ou manter uma corte de justiça.62 

Antes mesmo de João Sem Terra, no reinado de Henrique I, este outorgou carta que 

prometeu cumprir e que previa a instituição do júri, composta de pessoas que moravam no local 

e eram convocadas para apreciar matéria de fato nos processos criminais. Este tipo de prática 

representava um enorme avanço no direito, que se comparado em outros países da Europa, não 

tinham uma produção racional de provas, como os ordálios.63 

A Magna Carta além de limitar os poderes do rei, institui o devido processo legal, o 

habeas corpus, o princípio da legalidade, pois previa que nenhum homem seria preso, exilado, 

ou de destituído de qualquer forma a não ser pelo juramento dos seus pares ou pela lei de seu 

país. 64  Nesse sistema, o protagonista é o juiz, que geralmente não tinha estudado nas 

universidades, diferente da corrente romano-germânica, privilegiando-se a prática, onde havia 

muita confiança nos julgamentos anteriores de casos semelhantes para decidir os processos, o 

que acabou dando origem aos precedentes.65 

Tendo visto a formação de alguns sistemas probatórios que influenciaram o direito de 

vários países, inclusive o Brasil, é importante ressaltar e evidenciar a origem de conceitos e 

meios probatórios ainda utilizados conforme explanado. Entender não apenas o conceito de 

prova, mas da formação dos sistemas probatórios em si, é fundamental para construir a 

percepção do papel decisivo da prova no processo e da busca pela verdade. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 1º Vol. 22ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2010, p.43. 
63 Ibid., p.44. 
64 Ibid., p.44-45. 
65  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2002, p. 227. 
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3. O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO PROBATÓRIO E DA PROVA PERICIAL 

 

Tendo visto o conceito de prova, e a origem de alguns de seus tipos far-se-á um estudo 

da tipologia das provas e suas classificações, para tentar elucidar de forma mais precisa os 

conceitos necessários para a definição do objeto desse estudo. 

Preliminarmente é importante ressaltar que toda classificação de provas é limitada pela 

pré-compreensão do cientista do Direito que irá conceituá-las, de forma que lançar-se-á apenas 

alguns conceitos de tipos de prova, mas que não são os únicos e prevalentes que devem ser 

utilizados. 

Posteriormente será abordada a tipologia das provas no sistema processual brasileiro, 

para além de exemplificar os tipos de provas existentes no ordenamento (com base no Código 

de Processo Civil de 2015), explanar de forma mais especifica o objeto desse estudo: a prova 

pericial. 

A análise da formação da prova pericial nos processos e como ela opera no Brasil, e 

mais especificamente, na Justiça Federal do Ceará, é o objetivo central dessa pesquisa, de forma 

que explicar a origem das provas, sua tipologia, para finalmente tratar sobre o conceito e 

desenvolvimento da prova pericial, evidencia-se um caminho necessário para tornar o estudo 

mais completo. 

 

3.1. As classificações e a tipologia das provas. 

 

As classificações dos tipos de provas são fundamentais para a continuidade do estudo 

acerca das mesmas, uma vez que visto possíveis definições do significado de prova, e a origem 

de alguns de seus tipos, torna-se necessário classificá-las de acordo com suas características, 

uso e finalidade. É importante ressaltar que qualquer tipo de categorização de um conceito é 

sempre subjetiva, contextual e limitada, uma vez que quando cientistas e doutrinadores do 

Direito classificam determinado instituto jurídico, eles o fazem influenciados por sua própria 

compreensão da realidade. Na formação do conhecimento é necessária traçar uma perspectiva 

epistemológica da compreensão do mundo, e dessa forma entender a limitação do próprio 

conhecimento envolvido. 

Quando um cientista do Direito classifica um determinado conceito, ele parte antes de 

tudo de um pressuposto: o método. Este nada mais é que o conjunto de procedimentos que ele 

irá adotar para comprovar as hipóteses que tem veracidade, ou ainda, que tem maior grau de 
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probabilidade de acerto. Ocorre que no momento que um método é escolhido para se chegar às 

conclusões de um estudo em análise, já se pré-determinou o próprio conhecimento, a própria 

verdade. Portanto, depreende-se que a compreensão é histórica e contextual, e o homem é 

hermenêutico, finito e histórico. Essa análise gadameriana propõe como solução a fusão de 

horizontes66 entre intérprete e texto, estando de um lado o valor da tradição decorrente da 

herança histórica, e de outro a racionalidade, de forma que o homem não fique limitado a ver o 

que lhe está próximo, mas vá além disto:67 

 

[...] Segundo Gadamer, foi a partir de então que as expressões pré-conceito e pré-juízo 
passaram a ter conotação pejorativa. Pré-conceito passou a significar discriminação e 
pré-juízo, dano. As mencionadas palavras, todavia, indicam apenas a existência de 
conceitos e juízos pressupostos em nossas interpretações, o que não poderia deixar de 
ocorrer, tendo em vista a historicidade do homem. Gadamer reconhece o valor da 
tradição decorrente da herança histórica e não da autoridade, daí por que o filósofo 
fala em fusão de horizontes. 

 

No momento em que o doutrinador percebe seus preconceitos, o contexto no qual está 

inserido e as limitações ocasionadas pelos mesmos, ele poderá tentar empregar um método de 

classificação do conceito mais próximo da imparcialidade, ou ainda, mais próximo da finalidade 

a qual almeja. À medida que é feita uma análise epistemológica de um estudo, identifica-se os 

valores envolvidos na compreensão da realidade e consequentemente dos seus limites, 

tornando-o mais próximo da verdade, ainda que temporariamente. 

Tendo em vista o exposto, preliminarmente, pode-se afirmar que as classificações que 

serão expostas estão repletas das características e preconceitos nos quais os seus determinadores 

estavam inseridos, mas a análise sistemática das mesmas permitirá um maior grau de 

conhecimento acerca da tipologia das provas. Pode-se afirmar ainda que, apesar de qualquer 

classificação ser limitada, ou mesmo insuficiente, ao comparar as diversas classificações de 

autores diversos, inseridos em perspectivas distintas, estar-se-á diante de uma visão do 

                                                 
66 “Todo presente finito tem seus limites. Nós determinamos o conceito da situação justamente pelo fato de que 
representa uma posição que limita as possibilidades de ver. Ao conceito da situação pertence essencialmente, 
então, o conceito do horizonte. Horizonte é o âmbito de visão que abarca e encerra tudo o que é visível a partir de 
um determinado ponto. Aplicando-se à consciência pensante falamos então da estreitez do horizonte, da 
possibilidade de ampliar o horizonte, da abertura de novos horizontes etc. A linguagem filosófica empregou essa 
palavra, sobretudo desde Nietzche e Husserl, para caracterizar a vinculação do pensamento à sua determinnidade 
finita e para caracterizar, com isso à lei do progresso de ampliação do âmbito visual. Aquele que não tem um 
horizonte é um homem que não vê suficientemente longe e que, por conseguinte, supervaloriza o que lhe está mais 
próximo. Pelo contrário, ter horizontes significa não estar limitado ao que há de mais próximo, mas poder ver além 
disso.” Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Tradução de F. P. Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999p. 452 
67 MAGALHAES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 1a. ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 42 
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conhecimento mais ampla e com um maior índice de probabilidade positiva da verdade, ou 

mesmo da finalidade almejada. Ao perceber as realidades diferentes de uma classificação, o 

indivíduo poderá identificar os conceitos e preconceitos envolvidos nas mesmas, para por fim 

tirar suas próprias conclusões fundindo vários horizontes e ampliando sua capacidade de 

compreender a realidade, diversificando a sua própria pré-compreensão. 

Segundo Michele Taruffo68, as provas podem ser classificadas em sua tipologia como: 

direta, indireta e subsidiária; direta e contrária, positiva e negativa; história e crítica. Na 

primeira categoria, a diferenciação de prova direta e indireta não deve ser feita apenas pelo 

modo como o magistrado perceba os fatos (sendo diretas por exemplo o documento e o 

testemunho e indiretas as presunções e indícios), pois não é uma classificação completa e acaba 

não tendo grande utilidade, porque se baseia em algo subjetivo e vago que é a percepção do 

juiz.69 O critério para se identificar corretamente a prova como direta ou indireta será a relação 

entre prova e fato e a forma como os mesmos se apresentam no processo e na sentença. Para 

isso é necessário diferenciar o fato que deve ser provado e o objeto da prova (o primeiro é o 

fato que tem relevância jurídica e determina a decisão do processo, ou seja, o fato principal a 

ser provado, enquanto o segundo é o fato de que a prova confirma, aquilo que a prova é capaz 

de mostrar), e finalmente classificar a prova como direta ou indireta a partir do liame entre o 

fato que deverá ser provado e o objeto da prova.  É considerada uma prova direta quando ela 

confirma o fato principal, ou seja, quando a prova discute diretamente o fato a se provar do 

processo. Já a prova indireta é aquela no qual o seu objeto é formado por um fato diferente do 

que deve ser comprovado (fato principal ou juridicamente relevante); o fato que é objeto da 

prova não guarda relação com o fato principal do processo, a princípio, mas no momento da 

confirmação da veracidade dessa prova indireta, a mesma produz um efeito secundário sobre o 

fato principal. Dessa forma, apesar da prova indireta não estar diretamente e explicitamente 

ligada ao fato juridicamente relevante, a sua comprovação levante hipóteses sobre o mesmo, e 

                                                 
68 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005. p. 453-460 
69 “El origen del problema proviene, por su parte, de la doctrina alemana de finales del siglo XIX, esencialmente a través 
de La prova civile de Carnelutti, y consiste en el uso de un criterio oscuro para trazar la distinción. Carnelutti pone 
especialmente el acento en la percepción del juez en relación con el hecho a probar, distinguiendo en función de que el 
juez perciba directamente ese hecho o perciba otro del que se pueda obtener el primero; sobre la base de este criterio 
sitúa entre las pruebas directas la declaración testifical  y el documento  y, entre las pruebas indirectas, las presunciones 
y los indicios• Sin embargo, esta distinción es vaga y poco atendible48 : es vaga porque se basa en algo genérico e 
indeterminado como la «percepción» del juez; es poco atendible porque no es verdad que el juez tenga la «percepción 
directa» del hecho a probar escuchando una declaración testifical o leyendo un documento; en realidad, una prueba 
directa en este sentido se produce sólo en el caso del reconocimiento judicial, pero entonces la distinción resulta casi 
inútil  y deja en la vaguedad a todas las demás pruebas.” Cf. TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido 
por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial Trotta, 2005. p. 454 
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faz com que surjam elementos de sua confirmação que servirão de base para o convencimento 

do juiz na hora de prolatar a sentença.70 

Essa classificação de provas direta e indireta não faz uma diferenciação ontológica 

entre as mesmas, não aborda a sua natureza, sendo mais ampla e menos específica, na medida 

em que quase todo tipo de prova pode ser classificada como direta ou indireta (exemplo da 

primeira o testemunho e da segunda as presunções sobre o fato principal do processo).71 

Francesco Carnelutti72 traz a classificação de prova direta e indireta de uma forma mais genérica 

e subjetiva: a prova direta seria aquela onde o fato jurídico pode ser conhecido pelo juiz 

percebendo-o através de seus próprios sentidos, fazendo através de uma inspeção judicial por 

exemplo; por sua vez a prova indireta seria aquela que o juiz poderá obter a realidade dos fatos 

não pelos próprios sentidos, vendo por si mesmo, mas sim através da percepção de outro fato, 

de que se possa deduzir a existência do fato principal do processo.   

Ainda nessa primeira classificação, é necessário diferenciar os tipos de provas 

indiretas. Levando em consideração que a prova indireta seria aquela que se trata de um fato 

secundário, ou seja, consiste na formulação de inferências que partem do fato a se provar, pode-

se afirmar que existe o fato secundário do qual se extrai uma inferência do fato principal, e o 

fato secundário do qual se extrai uma inferência sobre a aceitabilidade da prova que trata sobre 

o fato principal. No segundo caso, estar-se-á diante de uma prova subsidiária, que é aquela que 

pretende fundamentar a valoração da aceitabilidade de outra prova, é uma prova que traz 

conclusões sobre a credibilidade de outras provas, como, por exemplo, as provas que versem 

sobre circunstâncias de suspeição e impedimento entre os juízes, as partes e as testemunhas de 

um processo, ou ainda a autenticidade e estado de documentos escritos.73 

Na segunda classificação proposta por Michele Taruffo, existe dois binômios de 

provas: direta e contrária, positiva e negativa. Conforme a definição supracitada, a prova direta 

seria aquela que teria como objeto o fato juridicamente relevante do processo, quando ela 

pretende demonstrar a existência do fato a ser provado. Nesse sentido, a prova contrária seria 

aquela que pretende demonstrar a não produção da prova direta. Porém as classificações podem 

ser sobrepostas, como por exemplo uma prova pode ser considerada direta contrária, quando 

                                                 
70TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005 p. 455-456 
71 Ibid., p. 457 
72 CARNELUTTI, Francisco. La prueba Civil. Traduzido por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo 2. ed. Buenos 
Aires: Depalma, 1982. p. 54 
73 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005 p. 457 
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seu objeto é a negação do fato principal, ou ainda, uma prova pode ser classificada como direta 

indireta se ela trata sobre um fato secundário de que se pode derivar a afirmação do fato 

principal, ou mesmo prova direta direta quando tratar da confirmação deste último fato. 

Contudo, ao invés de utilizar a nomenclatura direta duas vezes, quando a prova pretenda 

confirmar uma afirmação do fato principal ela é classificada como positiva; por simetria a prova 

é considerada negativa quando pretende demonstrar a base de uma assertiva que nega o fato a 

ser provado. A prova negativa não é um simples contraponto a prova positiva no processo, mas 

sim tem autonomia funcional e tenta demonstrar que um fato não tenha sido produzido74: 

 

Para evitar fenómenos lingüísticos poco elegantes como éstos, sería quizás mejor 
hablar de prueba positiva, o afirmativa, en lugar de prueba directa, cuando se quiera 
aludir a la prueba que pretende confirmar una aserción relativa al hecho principal (de 
forma que se dispondrá de pruebas positivas directas o indirectas). No hay, en cambio, 
inconvenientes análogos respecto de la prueba contraria (que, a su vez puede ser 
directa o indirecta), pero, aunque sólo sea por simetría y por mayor proximidad a lo 
que se quiere designar, se podría denominar negativa a la prueba que pretende 
demostrar la fundamentación de una aserción que niega el hecho a probar. 

 

A terceira classificação de provas apontada por Taruffo trata da prova histórica e da 

prova crítica, a qual o autor aborda sistematicamente os cinco conceitos que a doutrina de 

Carnelutti abrange, apenas para fins de conhecimento, pois conclui pela falta de clareza dos 

mesmos.75 A primeira categoria pode ser caracterizada pela sua fonte, ou seja, a própria história, 

a memória do homem, enquanto a prova crítica é uma prova lógica, definida a partir de regras. 

Outra definição relevante para prova histórica partiria da atividade mental do magistrado ao 

utilizar a prova: se houvesse o desenvolvimento da percepção pelo juiz para que captasse o 

                                                 
74 Ibid., p.459 
75 Na oportunidade da classificação das provas históricas e críticas, Taruffo conclui que as cinco percepções de 
Carnelutti sobre a mesma tipologia servem para demonstrar a ambiguidade e vagueza  dessas definições, já que 
em dado momento a prova histórica é sinônimo de prova direta, em segundo momento é determinada pela sua 
fonte e outra classificação pela percepção do juiz da prova, o que acaba trazendo várias definições sem uma relação 
ontológica: “El hecho de que esta distinción tenga no menos de cinco significados en el pensamiento de su principal 
autor no demuestra su riqueza teórica o utilidad heurística sino únicamente su ambigüedad y vaguedad. Ciertamente, en 
algunos «segmentos» de los diversos significados atribuidos a la distinción entre prueba histórica y prueba crítica se 
captan aspectos relevantes e interesantes del fenómeno probatorio. No se puede decir, sin embargo, que éste resulte 
definido de forma concluyente por esta distinción, ni siquiera pensando en las cinco versiones conjuntamente. De la 
suma de estas versiones resulta, en cambio, una tipología confusa, que contiene redundancias y superposiciones, 
repeticiones de otras tipologías, así como distinciones basadas en criterios heterogéneos y genéricos, cuando no 
inaceptables” Cf. TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. 
Madrid: Editorial Trotta, 2005 p. 464 
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objeto da prova, ela seria classificada como histórica, ao passo que se houvesse o 

desenvolvimento da dedução ela seria considerada crítica. 76 

São outras distinções de tipologia de provas feitas por Michele Tarufo77: a prova legal 

– aquela que está prevista e tem sua eficácia determinada pela lei; a prova livre – aquela que a 

valoração é discricionária pela compreensão do magistrado ou seja, é valorada livremente; a 

prova típica ou nominada – aquela que tem previsão expressa na lei; a prova atípica ou 

inominada – a que não tem previsão legal; a prova real – aquela que é constituída por uma coisa 

física, um documento; a prova pessoal – aquela que é oferecida por uma pessoa; a prova pré-

constituída – tem sua criação antes da relação processual se constituir; a prova de formação 

processual – tem sua criação incidental no curso do processo; a prova científica – aquela que 

utiliza de métodos científicos para sua aferição e comprovação; a prova informática – é a que 

deriva da utilização de tecnologia  informática; e a prova estatística – aquela que tem como sua 

metodologia o uso de dados e estatísticas. 

Outra classificação de provas proposta por Jeremy Bentham78 divide as provas em: 

provas pessoais e reais; provas diretas, indiretas ou circunstanciais; provas relacionadas ao 

estado de vontade do testemunho, sendo voluntário e involuntário; provas por deposicion e por 

documento; provas por documentos ocasionais e por documentos pré-constituídos; provas 

independentes de qualquer outra causa e provas prestadas; testemunho original e não original; 

testemunho perfeito e imperfeito. 

Nessa classificação, em sua primeira divisão, são consideradas provas pessoais aquelas 

que tem sua origem em pessoas, por exemplo o testemunho, enquanto as provas reais são 

aquelas que tem sua origem no estado das coisas. Na segunda divisão, são consideradas provas 

diretas aquelas que se aplicam ao feito principal diretamente (como o testemunho), e são 

consideradas provas indiretas ou circunstanciais aquelas que não se aplicam diretamente sobre 

o fato principal, mas tem uma relação com o mesmo da qual se extrai presunções e conclusões. 

Na terceira divisão, são consideradas provas de testemunho pessoal voluntário aquelas no qual 

o estado da vontade da testemunha não foi submetido a nenhuma ameaça coercitiva para dar o 

testemunho, enquanto o testemunho pessoal involuntário é aquele que as informações são 

obtidas através de coerção. Na quarta divisão são classificadas como provas por deposicion  e 

                                                 
76 TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido por Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial 
Trotta, 2005 p. 461-463 
77 Ibid., p.467-468 
78 BENTHAM, M. Jeremy . Tratado de las pruebas judiciales. Traduzido por Estevan Dumont. Paris: Bossange 
Freres, 1825 p. 30-36 
 



46 
 

provas por documento79: “la prueba en cuestión puede se producida con motivo de la causa 

pendiente , ó con anterioridad á esta causa, independientemente de ella y sin intención de que 

sirviese para ella. De aquí, pruebas por deposición ; pruebas por documento.” 

Na quinta divisão, são consideradas provas por escrito ocasional aquelas que não 

foram produzidas especificamente para um processo, mas sim da relação entre autor e réu, e 

que mais tarde foi implementado em um processo; a prova pré-constituída por sua vez é 

produzida apenas por uma das partes e para o processo observando as formalidades legais. Na 

sexta divisão são classificadas como provas independentes de qualquer outra causa aquelas que 

não guardam relação com causas anteriores, enquanto as provas prestadas são aquelas que são 

extraídas de uma causa anterior. Na sétima divisão são considerados testemunhos originais 

quando a testemunha depõe perante o juiz era a mesma pessoa que presenciou o fato discutido 

no processo, ao mesmo tempo que os testemunhos não originais são assim considerados quando 

a testemunha não fala por si, mas pelo o que outra pessoa presenciou. Na oitava divisão é 

classificado como testemunho perfeito aquele que tem perfeição relativa, quando não há vícios 

de boa-fé, ou de sua memória, ou outros, que caso ocorram resultaram no testemunho 

classificado como imperfeito. 

Segundo Nicola Framarino dei Malatesta 80  as provas podem ser classificadas de 

acordo com três critérios: quando ao seu conteúdo, quanto ao sujeito e quanto à forma. De 

acordo com o primeiro critério, a prova seria classificada em direta e indireta81, de forma que é 

denominada direta quando a prova diz respeito a coisa que quer se verificar, e indireta quando 

ela diz respeito a uma coisa diversa do que quer se verificar. Quanto ao segundo critério (sujeito 

de quem procede a prova), a prova seria classificada em pessoal (quando são afirmadas por 

pessoas) e real (quando são comprovadas por objetos). De acordo com o terceiro critério (a 

forma), a prova seria denominada testemunhal (quando afirmadas por pessoas), documental 

(quando a afirmação pessoal é feita na forma escrita) e material (quando é comprovada pela 

materialidade das coisas perceptíveis). O autor ainda afirma que a prova testemunhal pode ser 

subdividida em comum e pericial:82 

 

                                                 
79 BENTHAM, M. Jeremy . Tratado de las pruebas judiciales. Traduzido por Estevan Dumont. Paris: Bossange 
Freres, 1825 p. 33 
80 MALATESTA, Nicola Framarino dei, A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de J. Alves de Sá. 
Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1927. p. 118-120. 
81  Na análise das doutrinas e classificações clássicas dos tipos de prova (além de outros, verifica-se essa 
classificação nos autores citados como Michele Taruffo, Jerery Bentham e Nicola Malatesta) , a classificação de 
prova direta e indireta é uma das mais utilizadas. 
82 Ibid., p. 120. 
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A prova testemunhal, enquanto provém de testemunhas que interveem in facto, e tem 
por matéria coisas perceptíveis pela generalidade dos homens, chama-se prova 
testemunhal comum; quando, ao contrário, provém de testemunhas escolhidas post 
factum, e tem por matéria coisas perceptíveis só a quem tem uma perícia especial, 
chama-se prova testemunhal pericial. O testemunho comum compreende, portanto, o 
de terceiro, o do acusado e o do ofendido. Conseguintemente a prova por peritos, o 
depoimento de terceiro, o depoimento do acusado e o do ofendido, não são mais que 
outras tantas subespécies desta classe que denominamos prova testemunhal. 

 

Analisando as diferentes classificações para os tipos de prova, percebe-se a grande 

variedade de nomenclaturas, ou mesmo de sentidos para a mesma denominação. Como o 

objetivo desse estudo não é exaurir a tipologia das provas, o que seria de tamanha complexidade 

que tornaria essa tarefa praticamente impossível, foram elucidadas algumas classificações com 

o objetivo de explanar de forma mais precisa a tipologia da prova, e tornar seus conceitos mais 

inteligíveis.  

Portanto, depois de ver a tipologia da prova em uma perspectiva ontológica, passar-

se-á a uma elucidação dos tipos de provas de acordo com suas características e finalidades 

práticas processuais no sistema brasileiro, definindo alguns aspectos específicos do 

ordenamento jurídico pátrio a partir da análise da doutrina e do Código de Processo Civil com 

uma intepretação sistemática. 

 

3.2.  A prova no Direito Processual brasileiro. 

 

Antes de trazer a classificação das provas de acordo com o ordenamento jurídico do 

Brasil, deve se ter em mente que a prova consiste, conforme explanado, na busca pela verdade 

das alegações dos fatos, ou seja, em trazer ao processo o que de fato aconteceu no mundo físico 

e corpóreo. Ainda assim, é interessante ressaltar que o que pode ser qualificado como 

verdadeiro ou falso não são os fatos e sim as alegações dos mesmos, tendo em vista que os fatos 

existem ou inexistem e as suas alegações são inverídicas ou verídicas. Dessa forma, devem ser 

alegados os fatos principais (são o objeto da prova) e não os secundários, pois estes acabam 

sendo apreciados muitas vezes indiretamente pelo magistrado, são os chamados fatos 

indiciários, os que não tem a obrigação de serem afirmados, não se submetem ao ônus da 

afirmação, eles atestam a veracidade das alegações sobre o fato principal.83 

                                                 
83 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.251-
252. 
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Nesse sentido, o objeto da prova: “puede ser cualquier hecho cuya demonstración 

tenga interés para el proceso”84 . Ao analisar as alegações dos fatos feitas pelas partes, o 

magistrado deverá investigar se as mesmas são verdadeiras, e é impreterível ao curso do 

processo que tudo o que seja afirmado seja de interesse da formação da relação processual.  

As questões apresentadas pelas partes devem ser relevantes e também objetivas, de 

forma que as alegações dos fatos apresentados pelas partes tenham a capacidade de influir no 

convencimento do magistrado e consequentemente no processo, tendo, portanto, uma eficácia 

constitutiva, impeditiva, modificativa ou extintiva.85 

A prova tem por objeto a elucidação da veracidade das afirmações sobre os fatos, sendo 

que estas alegações não devem ser irrelevantes ou incontroversas, sob pena de inutilidade no 

processo, seja por não interessar o processo, seja pela sua própria eficiência:86 

 

Mesmo alegações relevantes, porém, não serão objeto de prova quando forem 
incontroversas (art. 374, II e III). É por isso que, antes de se determinar qual será o 
objeto da prova – o que só se dá na decisão de saneamento e organização do processo 
– é preciso que se permita o desenvolvimento de uma fase postulatória, em que as 
partes (na petição inicial, na contestação e na réplica) apresentam suas alegações e 
têm oportunidade de impugnar as alegações feitas pela parte contrária. É que somente 
quando se tiver condições de se determinar quais, dentre as alegações relevantes, se 
terão tornado controvertidas é que se poderá estabelecer quais as provas que no 
processo terão de ser produzidas. 

 

Dessa forma o próprio Código de Processo Civil em seu artigo 374 estabelecem os 

fatos que não precisam ser provados: aqueles que são notórios, alegados por uma parte e 

confessados pela parte contrária, admitidos como incontroversos, ou ainda aqueles que tenham 

presunção legal de existência ou veracidade. Dentro do conceito de interesse processual está 

presente a utilidade e a eficácia do mesmo, o que explica, por exemplo, que um fato notório87 

não precisa ser provado, já que sua análise só procrastinaria o curso processual; é a mesma 

fundamentação para as afirmações que detêm veracidade em função da própria lei: se a lei 

                                                 
84 ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 61 
85 “Fatos relevantes são aqueles cujo reconhecimento seja capaz de influir nos julgamentos a proferir no 
processo. Mais precisamente, são os acontecimentos ou condutas que, havendo sido alegados na demanda inicial 
ou na defesa do réu, tenham em tese a desejada eficácia constitutiva, impeditiva, modificativa ou extintiva 
pretendida por aquele que os alegou” Cf. DINAMARCO, Cândido R. Instituições de direito processual civil. v. 
III. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 65 
86 CAMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Editora Forense, 2017.p.202 
.(ebook, s.n.t.) 
87 “Hechos evidentes – Evidente es aquello claro, patente, que no ofrece la meno duda. Couture pone como ejemplo 
de hechos evidentes que los efectos de la luz llegan primero a los sentidos que los efectos del sonido, o que la luz 
del día favorece la visión de las cosas y la oscuridad la dificulta.Otros autores llaman evidentes a los hechos que 
hemos definido como notorios.” ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones 
La Rocca, 1998. p. 70 
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processual atribui o dever de provar, mas por outro lado existe a presunção de veracidade, esta 

retira completamente a necessidade da prova do fato, que nada mais é que a busca da verdade. 

Por sua vez, a controvérsia processual torna o fato alegado objeto de prova88, na medida que se 

uma parte alega e outra confessa, ou ambas concordam com a mesma alegação, não há 

controvérsia e consequentemente não há necessidade ou utilidade em se buscar a verdade e 

provar quaisquer fatos. 

 

3.2.1.  O ônus probatório 

 

Precipuamente, o processo é uma busca pela verdade, de forma que existe uma 

necessária conexão entre a função da prova e a função do processo 89 . Partindo desse 

pressuposto, o juiz deverá alcançar o resultado, a decisão mais justa e fundamentada e não 

somente decidir, baseando-se na nos fatos da causa, que é o verdadeiro núcleo essencial da 

solução da controvérsia jurídica.90 

Logo, se o processo é uma demanda pela veracidade, ele traz consigo uma atividade 

para as partes, especificamente no caso do Processo Civil no Brasil, para quem alega, sob pena 

de ter infrutífera sua demanda. Assim, a carga jurídica seria: “ (...) la conveniencia para el 

sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables 

que podría ocasionarle su omisión.” 91  

Portanto, dentro do conceito do ônus probatório, o processo é uma sequência ordenada 

de atos no qual a parte terá que escolher fazer o que a lei determina para ter o resultado 

                                                 
88  “Reitere-se, por fim, que os fatos afirmados por uma das partes para fundamentar sua pretensão só se 
tornam objeto de prova quando contrariados pela outra parte. Se não negados, permanecem como ponto (i.e., 
fundamento de uma alegação referente ao mérito da causa), que, de ordinário, não reclama demonstração 
probatória.”. Cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v.1, 56 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 1073. (ebook, s.n.t.) 
89 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v.1 , 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 1074. (ebook, s.n.t.) 
90 “Esto es así no sólo desde el punto de vista práctico (los abogados expertos saben bien que muchos casos se 
ganan o se pierden «en los hechos», tanto en materia civil como penal), sino también desde el punto de vista más 
general de la justicia de la decisión, para la que es condición necesaria que los hechos se determinen de forma 
verdadera (ninguna decisión justa puede basarse en hechos erróneos, decía Jerome Frank. Sobre la verdad de los 
hechos como condición de justicia de la decisión me remito a mi trabajo Idee per una teoria della decisione giusta, 

en Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, pp. 315 ss.). Cf. TARUFFO, Michele. La prova de los hechos. Traduzido po 
Jordi Ferrer Beltrán. 2ª edição. Madrid: Editorial Trotta, 2005. p.250-251 
91 ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 87 
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pretendido de sua demanda, sob pena do seu processo ser extinto, ou ter uma sentença 

desfavorável para si ao seu término92: 

 

A lei processual diz, em suma, à parte: se queres obter o resultado x, deves cumprir o 
ato a com a modalidade m; se, ao contrário, queres obter o resultado y, deves cumprir 
o ato b com a modalidade n; se queres obter o resultado z, deves cumprir o ato c com 
a modalidade o. Obviamente, se o ato a não é cumprido com a modalidade m, o 
resultado x não é alcançado, e assim também o resultado y não é obtido se o ato b não 
é cumprido com a modalidade n, e o resultado z não é alcançado se o ato c não é 
cumprido com a modalidade o. 

 

A partir dessa definição tem-se a controvérsia se o ônus probatório é um dever, um 

direito ou uma ação positiva e necessária para a continuação do processo. As opiniões são 

divergentes, pois para Roland Arazi, a carga é uma instituição autônoma que integra a teoria 

geral do direito93; para Eduardo Couture a carga de la prueba é um impulso do interesse da 

parte94: 

 

No hay propiamente averiguación, porque la carga de la prueba es, por definición, "un 
imperativo del propio interés", El legislador compele al litigante a probar sus 
proposiciones, bajo la amenaza de no ser creído. Y siendo así, siendo la carga un 
impulso del interés, la actividad probatoria puede cesar cuando el interés decae  

 

O autor critica a visão de James Goldschmidt de que a inatividade processual, ou seja, 

o não cumprimento com o ônus processual, é contrária ao imperativo do próprio interesse95 da 

parte. Para Michelle Tarufo, o legislador aproveita o interesse das partes para dirigir o processo 

visando a obtenção de uma finalidade geral, o que atribui ao ônus da prova uma função latu 

sensu epistêmica: “se as partes fizerem o que ela prevê, será apurada a verdade dos fatos"96 

O princípio da Carga de la Prueba indica que o juiz deve basear sua decisão no ônus 

de quem deve provar, ou seja, quando a parte alega determinado fato e tem a obrigação de 

prová-lo e não apresenta provas, ou as mesmas sejam insuficientes, o processo deve ser decidido 

a favor da parte contrária,97 fazendo com que nenhum processo tenha a possibilidade de não ter 

                                                 
92 TARUFFO, Michelle. O ônus como figura processual. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. 
Volume XI, n.11. 2013 p. 423. Disponível online em http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/18079, último acesso em 15 fev. 2018.  
93 ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 88 
94 COUTURE, Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil.tomo II. Buenos Aires: Ediar. 1948. p. 187  
95 GOLDSCHMIDT, James. Derecho Procesal Civil. Traduzido por L. Prieto Castro. Barcelona: Editorial 
Labor. 1936. p. 208 
96 TARUFFO, Michelle. O ônus como figura processual. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. 
Volume XI, n.11. 2013 p. 425. Disponível online em http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/18079, último acesso em 15 fev. 2018. 
97 ECHANDÍA, Devis. Teoría General del Processo. 3. ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1974. p.75 
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uma decisão final. Nesse sentido o ônus probatório indica uma regra de decisão para o processo 

e evita o non liquet.98 

De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil o autor tem o ônus probatório 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, e o réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso indica dizer que o autor ao provar as 

alegações do fato que fundamenta sua lide transfere todo o ônus probatório ao réu; por sua vez, 

se este apresenta uma defesa indireta, trazendo aos autos do processo um fato que altere ou 

exclua as consequências jurídicas do fato apresentado na exordial, o ônus probatório será 

invertido para o autor da ação.99 

Dessa forma, diferente dos deveres probatórios (que são aplicáveis não só a autor e 

réu, mas a terceiros, Ministério Público e ao magistrado), o ônus da prova tem a finalidade de 

indicar as partes sobre o seu comportamento no processo, dando ciência do que ocorrerá na 

decisão final caso não provem o que a lei determina, e ao mesmo tempo servindo de fundamento 

ao magistrado de como decidir mesmo em caso de dúvida sobre os fatos juridicamente 

relevantes, funcionando como uma regra de “fechamento do sistema”.100 

Tendo em vista que as partes têm o ônus de provar no processo para não terem uma 

decisão judicial contrária ao seu interesse, o juiz deve decidir e fundamentar sua decisão a partir 

das provas apresentadas, estabelecendo o valor de cada uma através do princípio da persuasão 

racional, tendo em vista que as provas não têm um valor preliminar já determinado. Assim, o 

magistrado pode através do seu livre convencimento, se valer de qualquer evidência que se 

apresente no processo para justificar sua decisão e ainda fundamentar a importância de cada 

prova.101 A convicção do juiz fica condicionada aos fatos nos quais se funda a relação jurídica 

controvertida; às provas desses fatos, colhidos no processo; às regras legais e máximas de 

experiência; e o julgamento deverá sempre ser motivado102 conforme a própria previsão do 

artigo 371 do Código de Processo Civil. 

Por fim cabe ao magistrado não somente decidir e fundamentar o processo, mas 

também perceber quando as provas apresentadas pelas partes são insuficientes para o seu 

                                                 
98 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v.1 , 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 1088. (ebook, s.n.t.) 
99 Ibid., p. 1091 
100 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.259 
101 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.290 
102 AMARAL SANTOS, Moacyr. Prova judiciária no cível e comercial. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1971, 
v. I, n. 244, p. 347 
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julgamento final, na forma do artigo 370 do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”103. Nessa perspectiva, o 

legislador colocou para o juiz uma imposição de não atuar apenas como um espectador do 

processo, cabendo também a ele ônus de produzir as provas no curso do processo.104 

 

3.2.2.  O dever e o direito de provar 

 

A concepção da prova como um direito é um dos institutos de maior relevância no 

Estado Democrático de Direito, consagrado no texto constitucional no artigo 5º XXXV 

(princípio da garantia de acesso à justiça) e no artigo 5º LV (princípio do contraditório e ampla 

defesa), e consequentemente é base fundamental para o processo. É necessário esclarecer que 

o acesso à justiça consagrado constitucionalmente não se baseia simplesmente que a parte 

sempre terá o direito de litigar perante o Poder Judiciário, uma vez que para decidir o juiz tem 

que motivar sua decisão e assim o fará a partir do convencimento das alegações obtido através 

das provas; assim alegar um fato e não trazer provas ao processo, é equivalente a não fazer 

nenhuma alegação105. Dessa forma, se a parte tem direito de acesso à justiça, é protegida 

constitucionalmente tanto para ter esse acesso, quanto ao direito de ser citada ou notificada de 

um processo e de produzir qualquer meio de prova permitido por lei, ela está assegurada a 

pleitear ou responder dentro de um processo com todos os procedimentos e direitos respeitados 

em uma democracia.106 

Atrelado ao direito de provar, existe também os deveres inerentes à produção da prova, 

pois para a efetiva atuação da Jurisdição do Estado é necessário que as partes auxiliem a atuação 

do magistrado, trazendo ao processo alegações verídicas, sendo, portanto, a boa fé e lealdade 

                                                 
103  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 2 jan. 2018. 
104 “Impor ao juiz a condição de mero espectador da contenda judicial, atribuindo-se às partes o exclusivo ônus de 
produzir prova no processo, é, quando menos, grave petição de princípios. Ora, se o processo existe para a tutela 
dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que bem possa cumprir a sua tarefa. 
Ademais, é sempre bom lembrar que ojuiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o 
processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função. (...)” Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, 
Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p. 286 
105 Conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz irá apreciar as provas que estão no processo, 
independentemente de quem as tiver apresentado, e deverá indicar na sua sentença as razões pela qual decidiu, 
motivando-a com as provas apresentadas. Por isso é tão relevante a apresentação de alegação com provas para que, 
baseado no livre convencimento do juiz, e a proteção ao contraditório e ampla defesa, as partes possam ter seu 
pleito analisado dentro da conformidade da lei. 
106 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.253 
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processual deveres expressos no Código de Processo Civil, segundo o seu artigo 378: “Ninguém 

se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”107. 

Além disto, a boa-fé processual e a cooperação são princípios consagrados nos artigos 5º e 6º 

do mesmo código: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”108. Assim, 

a prova tem como característica ser ao mesmo tempo um direito e um dever109, pois se por um 

lado a lei assegura o acesso, apreciação e contraditório dos pleitos no Poder Judiciário, por 

outro é oponível a toda a sociedade o dever de auxiliar para que o processo judicial seja 

realizado para o bem comum. 110 

Portanto, deve se vislumbrar que em regra as partes têm o dever de colaboração com 

o Estado, não como um ônus, mas como uma imposição passível de punição. É exceção a este 

dever está prevista no Código de Processo Civil que revogou o artigo 229 do Código Civil (que 

afirmava que ninguém poderia ser obrigado a depor sobre fato que deva guardar segredo em 

razão da profissão, que desonre ou exponha a si, a cônjuge, parente em grau sucessível ou amigo 

                                                 
107  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 2 jan. 2018. 
108 Ibid. 
109 “De modo ainda mais pontual, estabelece o art. 380 que o terceiro tem, em relação a qualquer processo, o dever 
de "I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; II - exibir coisa ou documento que 
esteja em seu poder". A violação desses deveres, aliás, gera sanções enérgicas por parte da jurisdição, que podem 
consistir, além da imposição de multa, no emprego de qualquer medida coercitiva ou sub-rogatória necessária à 
obtenção dessa colaboração (art. 380, parágrafo único) 
Também as partes estão submetidas, obviamente, a esse dever de colaboração. Trata-se de um dever geral de 
colaboração, no sentido de que as partes devem sempre contribuir para a solução adequada do litígio. Esse dever 
encontra assento específico para o campo da prova nos preceitos do art. 77, I, lI, III e VI, que impõe a todos os 
que participam do processo, aí incluídas, logicamente, às partes, diversos deveres, especialmente ligados à 
veracidade e à sinceridade na condução do processo. E, ainda de modo mais evidente, no ponto que aqui interessa, 
tem-se o contido no art. 379, a dizer que, ressalvado o direito de não produzir prova contra si, devem as partes "I 
- comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; II - colaborar com o juízo na realização de inspeção 
judicial que for considerada necessária; III – praticar o ato que lhe for determinado".” Cf. MARINONI, Luiz 
Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos 
mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p. 254 
110 “Mais do que isso, não se trata de um dever sem consequência, que o transformaria, quando muito, em mero 
dever moral. Trata-se de imposição sancionável por diversos dispositivos. Por exemplo, a violação a esse dever de 
colaboração pode implicar as sanções correspondentes ao atentado (art. 77, VI, c/c seu §  7.°). Pode ainda redundar 
em hipótese de litigância de má-fé, nos termos do que prevê o art. 80, lI, que pode acarretar a incidência da multa 
e da indenização a que alude o art. 81 do Código. Pode até mesmo repercutir na esfera criminal, como se vê dos 
tipos penais de fraude processual (art. 347 do CP) ou de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 
do CP). Enfim, há aí dever perfeito, cujo descumprimento pode levar a reações graves do ordenamento jurídico.” 
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: 
Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.253-254 
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íntimo) ampliando a exceção no seu artigo 379 que prevê: “Preservado o direito de não produzir 

prova contra si própria (...)”111. 

Nesse contexto é necessária análise cuidadosa do dispositivo, pois apesar da garantia 

constitucional contra a não incriminação própria, a ação do magistrado é de importância 

determinante sob pena do total comprometimento do processo, uma vez que a parte só 

produziria a prova que é de seu interesse. Em alguns casos essa perspectiva pode acabar por 

estimular a litigância de má de uma das partes, pois se esta entra com uma demanda abusiva e 

a parte adversa não obtém meios de provar o contrário do alegado, o seu pleito será alcançado, 

pois pelo código ela tem o direito de não produzir prova contra si, ou mesmo o direito de 

esconder a prova que não lhe é favorável. Portanto, conforme os deveres impostos e sanções 

em todo o Código de Processo Civil, o artigo 379 não pode ser interpretado literalmente, mas 

sistematicamente com todo o código, Constituição Federal e ordenamento jurídico, para fins de 

não levar a parte em um processo civil a situação que não é permitida nem no processo penal 

(como confessar um delito), mas também não autorizar deliberadamente a escusa de responder 

a determinados questionamentos e não produzir determinadas provas. Por fim, além da previsão 

do artigo anterior, os artigos 388, inciso II, artigo 404, inciso IV e artigo 448, inciso II do CPC, 

preveem o sigilo profissional, onde o segredo profissional excepcionará o dever de produção 

probatória, não somente por determinação legal, mas por infração ética.112 

 

3.3.  Os meios probatórios no CPC de 2015 e a prova pericial 

 

Para Francesco Carnelutti o meio de prova é a atividade do juiz que busca a verdade 

do fato a provar; o autor diferencia este conceito de fonte de prova, que considera o fato de que 

se utiliza para deduzir a própria verdade no processo, existindo, portanto, uma diferença prática 

e conceitual dos dois institutos.113 

                                                 
111  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 16 jan. 2018. 
 
112 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.257-258 
113 “El lector comprende en seguida que deve evitarse esta confusión. Claro está que nada impide llamar medio 

de prueba a la actividad del juez, ya que es precisamente un medio sin el cual no podría lograrse el 
conocimiento; y nada impide tampoco llamar medio de prueba al hecho sin el cual la actividad del juez resultaría 
asimiso estéril; pero las exigencias del sistema impiden, sin duda, colocar juntos en el concepto u en el vocablo 
dos órdenes de medios prundamente diversos, como ocurre con el medio personal  o  subjetivo e con el real u 

objetivo.” .Cf. CARNELUTTI, Francisco. La prueba Civil. Traduzido por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo 2. 
ed. Buenos Aires: Depalma, 1982 p. 70 
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No mesmo sentido Roland Arazi define meios de prova como a atividade do juiz, das 

partes ou de terceiros, desenvolvidas dentro do processo para trazer fontes de prova ao mesmo, 

de acordo com os procedimentos previstos. Já as fontes da prova são as pessoas ou as coisas 

cuja existência é anterior ao processo e independente dele, elas possuem conhecimento sobre o 

fato principal a ser provado ou mesmo o representam. Ressalva-se que quando o conhecimento 

ou a representação não se referem diretamente ao fato principal a se provar, mas sobre outros 

fatos dos quais possam fazer deduções a respeito do primeiro, as pessoas ou coisas são fontes 

de presunções ou indícios.114 

De acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil brasileiro as partes podem 

comprovar suas alegações no processo por quaisquer meios legais admitidos no direito, isso 

significa que o rol do código não é taxativo conforme expresso “ainda que não especificados 

neste Código”115 . O legislador qualifica subjetivamente a legitimidade dos meios quando 

apresenta o termo “moralmente legítimos” para se apurar as verdades dos fatos, o que evidencia 

uma amplitude do alcance dos meios de provas na determinação da verdade, mitigando a 

taxatividade e a interpretação objetivamente legalista. 

De acordo com o referido código, são meios de prova explicitamente apontados: a 

prova emprestada (artigo 372), a ata notarial (artigo 384), o depoimento pessoal (artigos 285 a 

388), a confissão (artigos 389 a 395), a exibição de documento ou coisa (artigos 396 a 404), a 

prova documental (artigo 405 a 441), a prova testemunhal (artigos 442 a 463), a prova pericial 

(artigos 464 a 480), a inspeção judicial (artigos 481 a 484). Dentro do conceito de meios de 

prova “moralmente legítimos” e não expressos no Código estão os indícios e presunções.116 

Como o objetivo desse estudo é tratar especificamente da prova pericial para analisar 

a perícia médica judicial nos casos de julgamentos do benefício de auxílio doença na Justiça 

Federal do Ceará no ano de 2017, os conceitos dos outros meios de prova no processo não serão 

aprofundados. 

 

 

 

 

                                                 
114 ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 124 
115  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 16 jan. 2018. 
 
116 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v.1 , 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 671. (ebook, s.n.t.) 
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3.3.1 A prova pericial 

 

 Conforme o conceito de Cândido Rangel Dinamarco117 : “o objeto da prova é o 

conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para o 

julgamento da causa, não sendo estes notório nem presumidos”. Dessa forma, 

simplificadamente a prova tem como seu objeto os fatos, ou ainda as alegações dos fatos. É 

através da busca da verdade118  dos fatos que o magistrado motiva e decide um processo, 

concluindo-se que a prova é o instrumento pelo qual o juiz pode determinar a verdade dos fatos 

da decisão que está em causa (função epistêmica da prova). Antes de mais anda a prova é 

necessária, pois através dela o magistrado pode chegar corretamente à formulação de uma 

decisão verdadeira.119 

Porém, por diversas vezes, a busca pela realidade dos fatos é tarefa que ultrapassa a 

capacidade de conhecimento técnico-científico do magistrado pela especificidade do 

conhecimento envolvido no processo. Assim surge a necessidade de um terceiro, que a princípio 

é estranho ao processo, mas que seu papel será decisivo para a elaboração da fundamentação 

da decisão final do magistrado: o perito judicial.  

A necessidade ou conveniência da perícia surge quando se está diante de uma situação 

que o perito substitua ou agregue ao juiz para fundamentar sua percepção sobre a realidade dos 

fatos no litígio. Estas situações exsurgem quando o magistrado está diante de:  fatos de 

percepção técnica, fatos correntes que não esteja em condições de apreender por distorção de 

sensibilidade, perigo ou desagrado que as situações oportunizem ou costume que não lhe 

                                                 
117 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 58 
118 O que se espera da atividade do magistrado é que no curso da fase instrutória, onde as provas são analisadas, 
exista uma real atividade explanatória pela realidade do que ocorreu. Se o conhecimento “é uma relação com o 
desconhecido, que consiste em indaga-lo ou investigá-lo” (Cf. AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; 
RAFFO, Julio. Introducción al derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004 p.23-25), o magistrado deve se 
utilizar do seu poder instrutório para produzir as provas suficientes para trazer aos autos do processo a maior 
parcela de verossimilhança do direito perquirido, para assim decidir de forma mais coerente com o ordenamento 
jurídico.   
119 “In questo contesto si chiarisce che cosa si vuole intendere parlando di funzione epistemica delia prova: la 
prova è lo strumento per mezzo dei quale il giudice può accertare la verità dei fatti su cui verte la decisione. Anzi: 
in virtù del divieto di ricorrere alia sua "scienza privata" (enunciato ad esempio nell’art. 115 del codice di procedura 
civile), il giudice deve fondare l'accertamento dei fatti esclusivamente sulle prove che sono state acquisite al 
processo. La prova è dunque necessaria perché il giudice possa pervenire correttamente alla formulazione di una 
decisione veritiera, e quindi giusta. In sostanza: la prova è l'esclusivo mezzo di conoscenza delia verità dei fatti. 
Non è inutile ricordare che ciò corrisponde ad uno dei principi fondamentali delia epistemologia generale, secondo 
il quale la verità di un enunciato si fonda sull’interpretazione metodologicamente corretta di tutte le informazioni 
disponibili. Id est: la prova è ciò che consente al giudice di acquisire tutte le informazioni che sono necessarie per 
stabilire la verità degli enunciati relativi ai fatti delia causa” Cf. TARUFFO, Michele. Il concetto di “prova” nel 
diritto processuale. Revista de Processo, São Paulo, n. 229, mar. 2014, p. 80-81 
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aconselhe realizá-las, ou ainda fatos comuns ou técnicos que a percepção dependa de 

conhecimento técnico-científicos para determinar a verdade dos fatos e não do senso comum. 

Dessa forma, a colaboração é necessária pois o juiz pode em certas ocasiões não conseguir 

perceber o fato ou não perceber com todos os detalhes envolvidos (por exemplo, para obter a 

real percepção dos acontecimentos em um crime de homicídio, é necessária a realização de uma 

autópsia), ou ainda para que consiga ter uma percepção direta de forma mais conveniente e 

ajuda na apreciação dos fatos (como por exemplo um intérprete no julgamento de um 

estrangeiro). Cumpre ressaltar que: “em todos esses casos, a perícia atua, ou como 

substituição do juiz pelo perito na percepção, ou como concurso com o juiz na percepção 

(perito “percibiente”)” 120 

Assim, a prova pericial terá sua hipótese de cabimento quando se estiver diante de 

exames “fora de alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em temas 

técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados e o juiz”.121 Portanto, a função da 

prova pericial é trazer a percepção da verdade dos fatos quando a compreensão da realidade 

necessite de um conhecimento em uma ciência específica, quando o campo do conhecimento 

da cultura comum seja insuficiente ao processo. O conhecimento ou senso comum é aquele 

eminentemente prático e assistemático que rege a maior parte das ações diárias; através de uma 

ratificação plural das opiniões de pessoas que presenciam ou conhecem os fatos.122  

O próprio Código de Processo Civil define em seu artigo 156 que o magistrado terá a 

assistência de um perito quando a produção da prova depender de um conhecimento técnico ou 

científico. No artigo 375 do mesmo código, o juiz é autorizado a aplicar as regras de experiência 

comum, ou seja, aquelas que podem ser subministradas pela percepção do que ocorre 

comumente e até regras de experiência técnica, com exceção de quando é usada a prova pericial. 

Vale ressaltar que a experiência técnica pode ser considerada o “acervo de conhecimentos 

técnicos ou científicos de que é dotado o homem não especializado, composto por noções de 

psicologia, física, matemática, química, informática, economia, mercado, algo sobre 

enfermidades e suas causas, etc.”123 O magistrado tem conhecimentos preliminares necessários 

à simples elucidações, como cálculos simples ou um documento grosseiramente falsificado.  

                                                 
120 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Direito Processual Civil. v. II. 1.ed. São Paulo: Classic Book, 2000. 
p. 277 
121 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 583 
122 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do Direito: conceito, objeto, método. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 44- 45. 
123 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 586 
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A análise do parágrafo 1º do artigo 464 do CPC está integrada ao exposto acima, uma 

vez que as noções básicas do juiz podem lhe servir de regras técnicas para fundamentar a 

decisão, desde que não seja necessária a realização de uma perícia. Assim o parágrafo do 

referido artigo elucida que o magistrado irá indeferir a perícia quando a prova do fato não 

depender de conhecimentos especializados e técnicos, houver desnecessidade em face das 

outras provas produzidas no processo ou a sua verificação for impraticável. 

Assim, a percepção de que o julgamento necessita ou não de perícia é determinado 

pelo tipo de conhecimento envolvido, e um juiz que dispense a perícia quando ela é necessária 

está atentando contra o próprio direito à prova (como em casos notadamente reconhecidos pela 

jurisprudência da necessidade da realização de perícia contábil ou de engenharia).124 Existem 

casos que a perícia é imprescindível e não cabe ao magistrado dispensá-la apresentando suas 

próprias conclusões quando se está diante de um conhecimento técnico específico125: 

 

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A 
COMPROVAÇÃO DO DIREITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA 
DEFESA. 1. Cerceamento de defesa configurado. Necessária a produção de prova 
pericial a fim de corroborar a prova material juntada aos autos. Inteligência do artigo 
400, segunda parte, I e II, do Código de Processo Civil/73. 2. Violação ao princípio 
da ampla defesa. Nulidade da sentença. 3. Preliminar acolhida. Mérito da apelação 
prejudicado. 

 

Devido a essa qualificação que o perito possui em detrimento ao juiz do processo, a 

perícia pode ser conceituada como: “o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional 

portador de conhecimento técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de 

esclarecer dúvidas quanto a fatos.”126 A prova pericial é o meio pelo qual pessoas estranhas ao 

processo, mas que possuem conhecimentos especiais em algumas ciência, arte ou profissão, e 

que foram previamente designados em um processo determinado, percebem, verificam os fatos 

                                                 
124 “A jurisprudência tem por infração ao direito à prova a dispensa de perícia, por juiz portador de conhecimentos 
técnicos-científicos próprios, como os de contabilidade ou de engenharia. Ao negar às partes esse meio de prova 
e surpreendê-las com conclusões próprias, o juiz impede-as de participar da instrução, formulando quesitos, 
discutindo as respostas, propondo outras, criticando o laudo ou o prório perito etc. Tanto quanto o juiz-testemunha, 
o juiz-perito é recusado pelo sistema.” Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual 
civil. v. III. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 585 
125 BRASIL. _______. TRF-3. – Apelação nº 00330303120104039999 - SP. Relator: Desembargador Federal 
Paulo Domingues. Sétima turma. São Paulo, SP, 30 de janeiro de 2017. e-DJF3 Judicial 1 09/02/2017. Disponível 
on line em <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/429022420/apelacao-civel-ac-330303120104039999-
sp>.  Acesso em 16 fev. 2018. 
126 DINAMARCO, Cândido Rangel. Insttuições de direito processual civil. v. III. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 584 
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e proporcionam esse conhecimento ao juiz para formular sua sentença 127 ; neste caso as 

operações mentais de dedução estão a cargo de terceiros chamados a ampliar a informação e 

conhecimento normal que o juiz possui128. Segundo a conceituação do artigo 464 do Código de 

Processo Civil: “a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”. 

 

3.3.2 O procedimento da produção da perícia 

 

A produção da prova pericial pode ocorrer em três regimes distintos: extrajudicial, 

simplificada ou formal. A perícia extrajudicial se desenvolve antes do processo ter seu início, 

logo fora do mesmo, o que pode levar o magistrado até a dispensar a produção de perícia no 

processo, conforme o artigo 472, se: “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre 

as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar 

suficientes”129. Já a prova pericial simplificada é caracterizada pelo rito de colhimento da prova 

simplificado, conforme o artigo 464 em seus parágrafos 2º em diante do CPC, o magistrado de 

ofício ou a pedido das partes pode determinar essa modalidade quando se tratar de ponto 

controvertido de menor complexidade, onde o próprio juiz irá inquirir o especialista, tendo as 

partes direito à acompanhar e se for o caso nomear assistentes.130  

O regime formal da perícia é o mais complexo dos três e tem seu início na fase 

postulatória do processo131. O perito é nomeado pelo magistrado que deverá fixar a data para 

entrega do laudo pericial (que deve ser pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e 

julgamento conforme os artigos 465 e 477 do CPC), devendo formular os quesitos que entender 

pertinentes à causa para o seu melhor esclarecimento (conforme artigo 470, inciso II do CPC). 

As partes têm 15 dias para contados do despacho da nomeação do perito para arguir 

impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465 

parágrafo 1º do CPC). O perito deve apresentar sua proposta de honorários, currículo e contatos 

profissionais no processo, e as partes tem 5 dias para se manifestar sobre a proposta de 

honorários para os fins do artigo 95 do CPC, que trata do adiantamento da remuneração do 

assistente técnico das partes e do perito.  

                                                 
127 ARAZI, Roland. La prueba en el processo civil. 2 ed. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1998. p. 379 
128 COUTURE, Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil.tomo II. Buenos Aires: Ediar. 1948 p. 189 
129  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 jan. 2018. 
130 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.400 
131 Ibid., p. 401 



60 
 

Apesar da previsão do CPC, é necessário fazer uma ressalta, pois conforme foi 

explicado na introdução e será reafirmado no próximo capítulo desse estudo, trata-se de uma 

explanação sobre ações que discutem a não concessão do auxílio doença pelo INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) o que atrai a competência para a Justiça Federal, conforme artigo 

109 da Constituição Federal, e como o valor de diversas causas não ultrapassa 60 salários 

mínimos, consequentemente haverá a aplicação da lei nº 10.259/2001 que dispõe sobre os 

Juizados Especiais Federais. Assim, conforme o artigo 12º da referida lei, o perito tem até 5 

dias antes da audiência para apresentar o laudo no processo independentemente de intimação 

das partes, e conforme o parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo:132  

 

§ 1o Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária do 
respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será 
incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 
 
§ 2o Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação de 
exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar 
assistentes. 

 
Assim, como o objeto desse trabalho trata de ações do juizado especial federal que irão 

julgar o benefício de auxílio-doença previdenciário, o prazo para quesitos é diferenciado com 

relação ao CPC, assim como o adiantamento dos honorários do perito e o prazo para indicação 

para assistentes que é de dez dias e não quinze dias como no CPC. 

O laudo pericial é um documento formal no qual o perito irá trazer suas conclusões 

técnicas e cientificas a respeito do caso estudado no processo e que necessita de sua 

fundamentação. O artigo 473 do Código de Processo Civil especifica o conteúdo do respectivo 

laudo que deve trazer: 

 I - a exposição do objeto da perícia; 
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; 
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 
predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se 
originou; 
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
órgão do Ministério Público. 

.  

Portanto, os motivos e fundamentação da conclusão do laudo pericial devem ser 

coerentes, com método utilizado e aceito pela categoria de profissionais da área escolhida, com 

linguagem simples e sem ultrapassar os limites do que foi pleiteado em juízo (artigo 473 

parágrafos 1º em diante do CPC). Sintetizando ainda sobre a linguagem do laudo pericial ela 

                                                 
132 BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais no âmbito da Justiça Federal.  Disponivel em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 28 jan. 2018 
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deve ser: clara (evitar palavras de duplo sentido ou linguagem obscura), objetiva (atender 

especificamente o que foi solicitado, sem expor opiniões pessoais), pertinentes (não tecer 

comentários a fatos estranhos ao processo) e concisas (evitar a prolixidade).133 

As partes terão ciência da data e local da realização da prova pericial, que pode 

envolver mais de uma área de conhecimento, o que autoriza ao magistrado nomear mais de um 

perito (artigos 474 e 475 do CPC). Este irá protocolar o laudo no processo no prazo de 20 dias 

antes da audiência de instrução e julgamento ou 5 dias antes se for no juizado; as partes podem 

se manifestar sobre o laudo no prazo de 15 dias, e seus assistentes técnicos podem juntar o 

respectivo parecer, devendo o perito judicial esclarecer ponto que haja divergência ou dúvida 

das partes, do juiz, do Ministério Público ou dos assistentes das partes, e que caso não ocorra o 

devido esclarecimento, o magistrado pode determinar a intimação do perito para a audiência de 

instrução e julgamento com antecedência de dez dias (conforme artigo 477 do CPC). 

Por fim, o juiz irá apreciar a prova pericial independentemente de quem a tiver 

promovido no processo, explanando os motivos que o levaram a fundamentar sua decisão ou 

não nos argumentos do laudo pericial (já que pelo princípio da persuasão racional o magistrado 

pode apontar com base em prova que embasa a decisão em sentido diverso do laudo)134, 

podendo de ofício ou a requerimento da parte determinar a realização de uma nova perícia 

quando ainda houver dúvida sobre a matéria suscitada, devendo o juiz apreciar as duas perícias, 

tendo em vista que a segunda não substitui a primeira (conforme artigos 479 e 480 do CPC). 

Dessa forma, denota-se que o juiz é o responsável pela nomeação do perito de forma 

soberana, e este goza de autonomia na expressão de seus laudos periciais através dos 

conhecimentos técnicos e científicos pertinentes que serão aplicados. O magistrado tem, por 

meio de seu livre convencimento, a possibilidade de não seguir o que o perito fundamenta, mas 

depende muito da produção das provas das partes para que seja levantado algum indício de erro 

ou omissão no laudo. 

O debate acerca dessa matéria reside no fato da pré-compreensão do magistrado ser o 

meio pelo qual ele mesmo fará um juízo de avaliação de cada caso e de cada laudo. Apesar de 

contar com o conhecimento reiterado de julgados semelhantes no dia a dia, é uma tarefa 

complexa ao magistrado perceber de uma forma concreta os erros das perícias médicas 

judiciais, salvo pela impugnação do advogado do requerente do benefício. 

                                                 
133  MEDEIROS JÚNIOR, Joaquim da Rocha,. A perícia judicial: como redigir laudos e argumentar 
dialeticamente . São Paulo: Pini, 1996, p. 32 
134 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais.  2015. p.400 
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4. O LAUDO MÉDICO PERICIAL COMO FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Ao estudar o conceito de prova, tipologia, origem dos meios probatórios, realizar uma 

análise sistemática do Processo Civil no Brasil e das modalidades de provas no Código de 

Processo Civil, para finalmente esmiuçar a prova pericial e suas características, acumula-se 

alguns conceitos necessários para que se possa debater o objeto desse estudo e entender de 

forma mais aclarada os problemas envolvidos na ação dos peritos na justiça. 

A ação do perito judicial terá seu espaço todas as vezes que o juiz não detiver o 

conhecimento técnico ou científico para a resolução da lide, ele precisa de um especialista para 

a apuração dos fatos, alguém que forneça os conhecimentos e as aptidões que ele não possui135, 

pois o saber do homem médio e suas experiências em alguns casos não são suficientes para 

trazer a verdade dos fatos, tendo em vista o conhecimento técnico e científico envolvido, como 

por exemplo o diagnóstico médico de alguma doença. 

A partir dessa análise, alguns questionamentos podem ser feitos: É possível ao 

magistrado estabelecer o limite para a aplicação de regras de experiência em detrimento do 

conhecimento específico? Qual a análise da pré-compreensão do magistrado diante de um saber 

que não domina nas perícias judiciais? Qual o controle de qualidade e eficiência exercido nas 

pericias médicas judiciais? Se o magistrado não tem condições de perceber a realidade dos 

fatos, como poderia avaliar as perícias médicas judiciais? Esses e outros questionamentos 

tentarão ser elucidados neste capítulo. 

Dessa forma, é apresentado o objeto desta pesquisa que trata do estudo da prova 

pericial judicial em sede de benefícios previdenciários, especificamente nas ações que versam 

sobre a concessão ou não do auxílio doença no Juizado Especial Federal de Fortaleza, tendo 

como referência o ano de 2017. Para isso, serão explanados alguns conceitos pertinentes ao 

Direito Previdenciário como seguridade social, previdência social, bem como a própria previsão 

do benefício do auxílio-doença e seus requisitos, a escolha do perito judicial, para por fim 

analisar as limitações existentes ou não na pré-compreensão dos magistrados e possíveis 

alterações no controle, avaliação dos laudos periciais, e escolhas de peritos, com base em uma 

pequena amostra de processos dessa natureza e entrevistas com os agentes do processo: 

magistrados, defensor público, advogados e servidores. 

 

                                                 
135 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Direito Processual Civil. v. II. 1.ed. São Paulo: Classic Book, 2000. 
p. 
277 
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4.1. O auxílio doença previdenciário 

 

Antes de adentrar propriamente a análise dos laudos periciais médicos na Justiça 

Federal, é necessário elucidar alguns conceitos necessários para a formação do conhecimento 

envolvido, como a definição e requisitos na legislação do benefício previdenciário em estudo, 

o auxílio-doença previsto na lei nº 8.213/91. 

Conforme a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º, a previdência social é 

direito social do cidadão, e tem como sua finalidade a proteção do direito à vida, à saúde, à 

dignidade humana;  a previdência social ampara seus segurados contra os riscos sociais, assim 

entendidos como aqueles eventos que representam adversidades da vida (como doenças, 

acidentes) ou ainda eventos previsíveis como a velhice, que acabam por diminuir parcial ou 

totalmente a capacidade individual do cidadão de sua própria manutenção financeira.136 

É importante ressaltar que a previdência social faz parte da seguridade social, que 

conforme o artigo 194 da CF/88 trata-se de: “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”137. Esse instituto tem fundamentação na Ordem Social, que 

tem como base “o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social”138, 

buscando, portanto, minimizar ou equacionar as necessidades sociais da população. Dessa 

forma, a seguridade social pode ser conceituada de forma sintetizada:139 

 

(...) como a rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, com 
contribuições de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, 
no sentido de estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, 
trabalhado res em geral e seus dependentes, providenciando a 
manutenção de um padrão mínimo de vida digna. 
 

 

A seguridade objetiva precipuamente a defesa dos direitos essenciais ao cidadão e a 

sua manutenção diante das adversidades da vida como a doença, a velhice, a invalidez. A 

previdência social é formada pelos regimes básicos do RGPS (Regime Geral de Previdência 

                                                 
136 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.27-28. 
137  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
138 JUNIOR, Miguel Horvath. Direito Previdenciário. São Paulo: Manole,  2011, p.16-17 
139 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.5 
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Social) e o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), de caráter contributivo e filiação 

obrigatória, cobrindo os seguintes eventos conforme o artigo 201 da CF:140 

 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 
renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no § 2º 

 

Assim, chega-se ao objeto desse estudo: a garantia da cobertura do evento doença pela 

previdência social, através da concessão do auxílio-doença pelo INSS (Instituto Nacional de 

Seguro Social). Este foi instituído com base na lei nº 8.029 de 1990 e conforme o artigo primeiro 

do Anexo I do Decreto nº 569 de1992141, dentre as suas finalidades está a de conceder e manter 

os benefícios e serviços previdenciários, sendo, portanto, o responsável pelo pagamento dos 

mesmos. 

 

4.1.1. Os requisitos do benefício auxílio-doença 

 

Conforme o artigo 59 da lei nº 8.213 de 1991, o benefício do auxílio-doença é um 

benefício previdenciário devido ao segurado que ficar incapacitado para a sua atividade habitual 

ou trabalho pelo prazo maior que 15 dias consecutivos, respeitado sempre o prazo de 

carência142, que no caso de referido benefício é de 12 contribuições mensais, e que esta doença 

ou lesão não seja anterior à filiação do RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier pelo 

agravamento da doença já existente.  Como os casos de auxílio-doença a serem analisados 

pertencem somente ao RGPS, far-se-á referência somente a legislação pertinente a este regime. 

Ressalte que o período para que haja a concessão do benefício tem de ser superior a 

15 dias consecutivos (ou 15 dias intercalados no período de 60 dias se o segurado for acometido 

                                                 
140  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
141 “Art. 1° O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, com sede em Brasília (DF), vinculada 
ao Ministério da Previdência Social (MPS), instituído com base na Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, tem por 
finalidade: I - promover a arrecadação, a fiscalização e a cobrança das contribuições sociais incidentes sobre as 
folhas de salários e demais receitas a elas vinculadas, na forma da legislação em vigor; II - gerir os recursos do 
Fundo da Previdência e Assistência Social (FPAS); III - conceder e manter os benefícios e serviços 
previdenciários.” Cf. BRASIL. Decreto nº 569 de 16 de junho de 1992.Dispõe sobre a Estrutura Regimental do 
Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras providências.  Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/D569.htm>. Acesso em: 24 fev. 2018. 
142 “Período de carência é o número de contribuições mensais mínimas que o segurado deve efetivar para ter direito 
a benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.” Cf. IBRAHIM, 
Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.547. 
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pela doença) no caso do segurado empregado, mas com relação aos outros segurados a data que 

é levada em consideração é a de início da incapacidade, e enquanto essa incapacidade perdurar, 

de acordo com o artigo 60 da lei nº 8.213 de 1991, tratando-se, portanto de um benefício não 

programado, por sua própria natureza imprevisível. Durante o período de gozo do referido 

auxílio, o segurado não pode exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência, sob pena 

de ter o benefício cancelado conforme o parágrafo 7º do artigo 60 da lei supracitada. 

O benefício do auxílio-doença concedido pelo INSS corresponde em uma renda 

mensal de 91% do salário-de-benefício do segurado, conforme artigo 61 da lei 8.213 de 1991. 

Dessa forma, são devidos alguns esclarecimentos: os beneficiários do RGPS são os segurados 

da previdência social (obrigatórios e facultativos) e seus dependentes que estão listados na lei 

supracitada no artigo 11 e seguintes; no caso do auxílio-doença o beneficiário é o próprio 

segurado acometido pela moléstia ou acidente incapacitante. 

É necessário diferenciar o auxílio-doença, do auxílio-doença acidentário e do auxílio-

acidente. O primeiro benefício, conforme supracitado, tem como requisitos a carência143 de 12 

contribuições mensais, a manutenção da qualidade de segurado144, afastamento do trabalho por 

período superior a 15 dias corridos (ou 15 dias intercalados dentro do período de 60 dias, se for 

acometido da  mesma enfermidade) no caso do segurado empregado, que a doença seja 

posterior à filiação ao RGPS, e comprovar mediante perícia médica a sua incapacidade 

laborativa temporária, atestada pelo perito do INSS. O segundo benefício tem a mesma 

conceituação que o anterior, todavia a causa da enfermidade deve ser um acidente de trabalho 

ou doença ocupacional, o que faz com que o requisito da carência não seja exigido. Por sua vez, 

o auxílio-acidente trata-se de benefício previdenciário pago ao segurado que tiver sofrido um 

acidente de trabalho ou ter sido acometido por uma doença ocupacional, e que, depois da 

consolidação das lesões, tiver uma sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa; 

o seu valor corresponde a 50% do salário-de-benefício, devendo ter a qualidade de segurado à 

época do acidente, mas não sendo necessária carência de contribuições, conforme o artigo 86 

da lei nº 8.213 de 1991. É importante ressaltar que a doença profissional é equiparada ao 

acidente de trabalho para os efeitos da referida lei, conforme o artigo 21, inciso III da mesma. 

                                                 
143 As doenças previstas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2998/2001, doenças profissionais, acidentes de 
trabalho e acidentes de qualquer natureza ou causa são isentos de cumprir a carência de 12 contribuições mensais 
conforme o artigo 26 da lei 8.213 de1991. Esta isenção será avaliada pela perícia médica do INSS. 
144 Vale a ressalta do artigo 27- A da lei 8.213 de 1991, que estabelece que se o indivíduo perdeu a qualidade de 
segurado e voltou a contribuir, o tempo de carência no caso do auxílio-doença seria da metade, ou seja, 6 meses: 
“Art. 27-A.  No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios 
de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos 
períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei” 
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O risco coberto pelo benefício do auxílio-doença é a incapacidade provisória para o 

trabalho, seja por doença ou acidente, e que guarda relação direta com a atividade desenvolvida 

pelo segurado, pois uma mesma doença pode ser incapacitante para uma atividade, mas para 

outra não, como por exemplo a miopia ou alguma enfermidade ocular pode ser incapacitante 

para um piloto, mas não tem a mesma importância e grau de incapacitação para um agricultor 

rural.  

A diferença desse benefício comparado à aposentadoria por invalidez é a sua 

provisoriedade, tendo em vista que neste último o fator incapacitante é permanente. Em 

momento anterior da legislação previdenciária, não havia a previsão da necessidade de o juiz 

fixar o prazo de cessação do benefício, o que na prática significava a realização periódica de 

perícias para averiguar o estado de saúde do segurado. Poderia ocorrer, por exemplo, da parte 

ser avaliada e não está incapacitada permanentemente, mas também não haver melhora 

significativa em seu quadro, o que determinava a renovação periódica do benefício de auxílio-

doença e avaliações periciais recorrentes. 

Contudo, em 2016, a Medida Provisória nº 739 trouxe alterações que foram reformadas 

e consolidadas pela lei nº 13.457 de 2017, que modificou a lei nº 8.213 de 1991 em diversos 

aspectos, dentre eles o estabelecimento de um prazo para vigência do auxílio-doença, de acordo 

com o artigo 60 parágrafos 8º e 9º, que estabelece:145 

 

§ 8o  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, 
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 
 
§ 9o  Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de 
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante 
o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. 

 

Portanto, segundo o referido artigo, o magistrado deve fixar um prazo estimado para a 

duração do benefício de auxílio-doença, pois na ausência dessa previsão, aplicar-se-á o prazo 

de 120 dias. Conforme o parágrafo 10º do mesmo artigo, o segurado que está em gozo do 

referido benefício seja por via administrativa ou judicial, poderá ser convocado a qualquer 

tempo para a avaliação de seu estado de saúde, e consequentemente, das condições que 

propiciaram a concessão ou manutenção do auxílio. Se o segurado não concordar com o 

                                                 
145 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios de Previdência Social e 
dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 
01 mar. 2018 
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resultado da avaliação para a manutenção de seu auxílio, poderá recorrer no prazo de 30 dias 

administrativamente para o Conselho de Recursos do Seguro Social (em segunda instância)146, 

conforme o artigo 60, parágrafo 11º da lei supracitada. 

Dentro das previsões de concessão do auxílio-doença existe a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, quando o segurado for acometido por enfermidade ou acidente 

que o incapacite para sua atividade de subsistência, o perito médico do INSS deve identificar 

na perícia médica se a incapacidade e a consequente impossibilidade de recuperação é também 

válida para outras atividades, ocasião em que pode se verificar que o segurado pode voltar a 

trabalhar em uma nova atividade, ou sob novas condições, passando por um período de 

reabilitação profissional, conforme o artigo 62 da lei nº 8.213 de 1991. 

Quando, por exemplo, o segurado empregado for acometido de doença que o 

incapacite para o seu trabalho por 20 dias consecutivos, este deverá se submeter a uma perícia 

médica no INSS realizada privativamente por um Perito Médico da Previdência Social e, de 

forma supletiva, aos ocupantes do cargo de Supervisor Médico da Previdência Social, de acordo 

com a lei nº 10.876 de 2004147, o que evita a realização dessas perícias por médicos contratados 

pelo INSS para concessão ou manutenção dos referidos benefícios. 148 Nesta perícia será 

definido se o benefício previdenciário será concedido ou não; se o auxílio não for concedido a 

parte poderá ingressar judicialmente com a demanda ou ainda recorrer administrativamente. 

Ressalte-se que o requerimento administrativo prévio é requisito para ação previdenciária em 

                                                 
146 De acordo com o artigo 3º do regimento interno do Conselho de Recursos do Seguro Social, compete a este: 
Art. 3º Ao Conselho Pleno compete: “I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária e 
assistencial, mediante emissão de Enunciados; II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais 
entre as Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de julgamento em sede de Recurso 
Especial, mediante a emissão de Resolução; e III - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, 
mediante a emissão de Resolução”. Conforme o artigo 5º do mesmo regimento compete às Juntas de Recursos: 
“julgar os Recursos Ordinários interpostos contra as decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários 
e do Regime Geral de Previdência Social e das empresas; nos processos referentes aos benefícios assistenciais de 
prestação continuada previstos no art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e, nos casos previstos na 
legislação, nos processos 
de interesse dos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social.” Cf. BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário. Portaria nº 116, de 23 de março de 2017.Brasília, 2017. Disponível em 
<http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/63/MDSA/2017/116.htm>. Acesso em: 02 mar. 2018. 
147 “Art. 2o  Compete aos ocupantes do cargo de Perito-Médico da Previdência Social e, supletivamente, aos 
ocupantes do cargo de Supervisor Médico-Pericial da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, 
no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Ministério da Previdência Social, o exercício das 
atividades médico-periciais inerentes ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que tratam as Leis nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica 
da Assistência Social), e nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, em especial: (...)”. BRASIL. Lei nº 10.876, de 
02 de junho de 2004 Cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, dispõe sobre a remuneração da 
Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dá 
outras providências.. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.876.htm>. Acesso em: 03 mar. 2018 
148 Ibid., p. 641 
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análise149, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário 631.240 de repercussão geral 

reconhecida: 150 

 

Não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio 
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. 
Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado 
vá ao INSS e apresente seu pedido 

 

Contudo, não se exige o esgotamento da via administrativa para o ingresso de ação 

previdenciária para a concessão de auxílio doença, conforme expresso no Recurso 

Extraordinário supracitado, na Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na súmula 44 

do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª região e na súmula 9 do TRF da 3ª região. 

 

4.1.2 As ações de auxílio-doença contra o INSS 

 

Conforme demonstrado mensalmente no Boletim Estatístico da Previdência Social 

fornecido pelo próprio INSS através da DATAPREV, é grande a quantidade de benefícios 

previdenciários negados, assim como os que tem a sua vigência cessada. Seguem as tabelas de 

benefícios concedidos, cessados, requeridos e indeferidos de dezembro de 2017 do referido 

relatório:151 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 A exceção reside quando se tratar de renovação da concessão de benefício, uma vez que a alta programada já 
pressupõe que a Administração não irá renovar o auxílio, pois o mesmo tem data de cessação. Neste caso, a parte 
pode ingressar diretamente na justiça 
150 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. – Recurso Extraordinário nº 631.240 - MG. Reclamante Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS. Advogado: Procurador geral federal. Reclamada: Marlene de Araújo Santos. Advogado: 
Fabrício José de Avelar.  Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2017. Disponível on 
line  
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7168938.> Acesso em 03 mar. 2018 
151 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Boletim Estatístico da Previdência Social. Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), Brasília, dezembro de 2011. Disponível em: < 
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/beps17.12.pdf >. Acesso em: 10 mar. 2018. 
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Tabela 1 – Relação de benefícios concedidos, segundo grupos de espécies. 

 
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE – Boletim Estatístico da Previdência Social de Dezembro de 2017 

 

Tabela 2 – Relação de benefícios emitidos, segundo grupos de espécies. 

 
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE – Boletim Estatístico da Previdência Social de Dezembro de 2017 
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Tabela 3 – Relação de benefícios cessados, segundo grupos de espécies 

 
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE – Boletim Estatístico da Previdência Social de Dezembro de 2017 
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Tabela 4 – Relação de requerimentos de benefícios, segundo as unidades da federação. 

 
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE – Boletim Estatístico da Previdência Social de Dezembro de 2017 
 

Conforme demonstrado nas tabelas do próprio INSS, no mês de dezembro de 2017 

com relação ao benefício de auxílio-doença em todo o país: foram concedidos 148.690 novos 

benefícios; foram emitidos 1.294.118, classificando nessa categoria todos os benefícios: 

“compreendem os créditos encaminhados à rede bancária para pagamento de benefícios de 

prestação continuada que estão ativos no cadastro”152; e foram cessados 322.397 benefícios. 

Portanto, se for comparar os auxílio-doença concedidos com os cessados, aqueles não 

representam nem a metade destes. Com relação a última tabela, pode-se visualizar a relação de 

benefícios em geral e por incapacidade requeridos e indeferidos por Região e por Estado, onde 

no Estado do Ceará, dos 12.240 benefícios por incapacidade requeridos (que incluem auxílio-

                                                 
152 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Boletim Estatístico da Previdência Social. Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), Brasília, dezembro de 2011. Disponível em: < 
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/beps17.12.pdf >. Acesso em: 10 mar. 2018 
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doença e aposentadoria por invalidez), 6599 foram indeferidos, o que representa uma taxa de 

indeferimento de 54%. De acordo com o próprio boletim, com relação ao mês anterior houve 

diminuição de 13,30% dos benefícios concedidos em geral. 

Para se obter uma visão mais ampla do ano de 2017, a partir dos boletins mensais 

fornecidos pelo INSS, foi montada a tabela abaixo, onde estão demonstrados os requerimentos 

de benefícios por incapacidade, a quantidade de indeferimentos e por fim a relação percentual 

entre os dois primeiros itens: 

 

Tabela 5 - Relação entre benefícios por incapacidade requeridos e seus indeferimentos. 

Mês Requerimentos Indeferimentos 
Relação 

(%) 
Janeiro 12.421 5.583 44,95% 

Fevereiro 11.149 8.507 76,30% 
Março 13.150 8.837 67,20% 
Abril 11.545 6.506 56,35% 
Maio 14.372 7.807 54,32% 
Junho 13.118 8.356 63,70% 
Julho 13.352 7.968 59,68% 

Agosto 15.470 8.934 57,75% 
Setembro 14.228 7.763 54,56% 
Outubro 15.011 8.353 55,65% 

Novembro 13.525 8.031 59,38% 
Dezembro 12.240 6.599 53,91% 

Fonte: Dados da pesquisa feita a partir da análise dos boletins mensais da Previdência Social de 2017. 
 

A partir dessa análise é possível entender porque o INSS tem uma grande quantidade 

de ações na Justiça Federal sobre benefícios previdenciários, tendo em vista que o percentual 

de indeferimento de benefícios é sempre alto, e com exceção do mês de janeiro, no ano de 2017, 

sempre foi maior que 50%. Embora não seja recente, a pesquisa realizada pelo CNJ em 2011 já 

apontava o INSS como o maior litigante no Brasil, com 22,3% dos processos em todo o país.153 

Essa estatística de alto índice de processos se manteve, pois, conforme o relatório Justiça em 

números de 2017 do CNJ, na Justiça Federal, em 2016, existiram 612.613 processos que 

versavam sobre auxílio-doença previdenciário, entre os assuntos mais demandados:154 

 

                                                 
153 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes. Departamento de Pesquisas Judiciárias, 
Brasília, março de 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf  >. Acesso em: 10 mar. 2018. 
154  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2017: ano-base 2016. Departamento de 
Pesquisas Jurídicas. Brasília, 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf  >. Acesso em: 
10 mar. 2018 
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Tabela 6 – Assuntos mais demandados na Justiça. 

 

Fonte: Pesquisa CNJ Justiça em números 2017. 
 

Portanto, como o INSS é o responsável pelo o pagamento e manutenção dos benefícios 

previdenciários, conclui-se que a autarquia sozinha teve mais de seiscentas mil ações na Justiça 

Federal no Brasil somente sobre auxílio-doença no ano de 2016, além de outras ações com 

objetos distintos (como, por exemplo, o benefício de aposentadoria por invalidez). 

Concluída esta análise estatística acerca da demanda judicial do INSS, pode-se 

concluir que o mesmo tem inúmeros processos sobre benefícios previdenciários, e isto decorre 

da grande quantidade de benefícios negados administrativamente. Não tendo outra saída, as 

partes recorrem à justiça para ter o seu direito à saúde e à vida protegidos. 
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Conforme elucidado anteriormente, a definição da decisão do magistrado dependerá 

das provas apresentadas pelas partes, e no caso de ações beneficiárias, a perícia médica judicial 

tem papel muito importante na análise do processo pelo juiz, muitas vezes determinando o 

conteúdo da sentença. Assim, depois de estudar o conceito de prova, os meios probatórios, a 

prova pericial, e o auxílio-doença previdenciário, passar-se-á a análise do objeto decisivo das 

ações previdenciárias sobre o auxílio-doença: o perito e o laudo pericial, bem como a influência 

que este exerce na sentença do processo. 

 

4.2 A escolha do perito judicial 

 

Diferente das testemunhas, o perito proporciona um conhecimento científico e teórico, 

uma maior experiência e especificidade sobre a análise do caso, facilitando a percepção sobre 

o estado das coisas, tendo o papel de intermediário do reconhecimento judicial.155 Portanto, o 

perito não tem a função de trazer fatos ao processo, mas sim pareces técnicos e científicos que 

nos quais ele evidencia sua opinião acerca da realidade dos fatos, suas impressões técnicas.156 

Ele é encarregado judicial de fazer a perícia no processo quando o seu conhecimento é 

necessário ou conveniente ao juiz que não possui os seus saberes ou aptidões.157 

A colaboração do perito é mais comum da forma deduciente158, ou seja, aquele que 

auxilia o juiz na percepção dos fatos, seja por indicar as regras de experiência de seu 

conhecimento para que o magistrado as aplique depois, seja para ele mesmo aplicá-las, sendo 

esta última hipótese a que ocorre com mais frequência.  

O perito irá esclarecer alguma dúvida técnico especial do magistrado e 

consequentemente deve ter idoneidade moral, sendo de confiança do juiz. Este é um ponto 

essencial do processo, pois o juiz não se vincula ao laudo pericial, mas acaba sendo influenciado 

por diversas vezes diretamente pelo mesmo, logo deve ser notória a preocupação do magistrado 

em não escolher um perito qualquer, pois a  idoneidade da resposta jurisdicional importa às 

partes o próprio conceito de justiça no processo, e , portanto, um perito com qualidade técnica 

assegura um laudo pericial mais próximo da concepção de coerência à realidade dos fatos e de 

                                                 
155 GOLDSCHMIDT, James. Derecho Procesal Civil. Traduzido por L. Prieto Castro. Barcelona: Editorial Labor. 
1936. p. 279 
156 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos  direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 397- 
398 
157 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Direito Processual Civil. v. II. 1.ed. São Paulo: Classic Book, 2000. 
p. 276 
158 Ibid., p. 277 
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um julgamento mais justo. Conforme o artigo 471 do CPC, sempre que os direitos forem 

passíveis de autocomposição, as partes podem de comum acordo escolher o perito (pericial 

consensual), ressalvando-se quando o juiz entender a necessidade da designação de outro perito, 

não se vinculando a um “negócio processual” que pode comprometer sua decisão final.159 

Conforme o artigo 156, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, os peritos devem 

ser nomeados entre: “os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos 

devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”160. Este 

critério legal tenta estabelecer a qualidade e idoneidade mínima para a escolha dos peritos, pois 

logicamente os mesmos devem estar habilitados e atuantes nos órgãos técnicos de sua 

categoria.161 Segundo o parágrafo 2º do mesmo artigo, para a formação desse cadastro de 

peritos os tribunais devem realizar uma consulta pública, por meio de divulgação em 

computadores e jornais, além de consulta às universidades, aos conselhos de classe, à Ordem 

dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e à Defensoria Pública para a indicação de 

profissionais interessados. 

Segundo o artigo 156, parágrafo 3º do CPC: “Os tribunais realizarão avaliações e 

reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a 

atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados”162 . Esse trecho da 

legislação é possivelmente o mais importante e pouco detalhado na sua menção, pois a 

qualidade das perícias depende diretamente de um controle externo às mesmas, que fica a cargo 

do próprio tribunal ou do magistrado, que frequentemente não realiza o devido controle seja 

pela falta de tempo ou mesmo pela falta de conhecimento técnico e científico no assunto para 

avaliar que houve ou não negligência, imprudência, imperícia ou dolo no laudo pericial. Dentre 

outras características o perito deve conservar a boa-fé, a excelência moral e a qualificação 

                                                 
159 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil: Tutela dos  direitos mediante procedimento comum. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 399 
160   BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 2 jan. 2018. 
161 “Em regra, dentro de tais parâmetros, o perito pode ser livremente escolhido pelo juiz. Porém, quando o exame 
tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito deve ser 
escolhido, preferencialmente, como prevê o art. 478, entre os profissionais vinculados a órgãos oficiais 
especializados (Instituto de Criminalística e Instituto Médico- Legal). Eventualmente, em se tratando de perícia 
complexa, que requeira conhecimento especializado em mais de uma área de conhecimento técnico ou científico, 
pode o juiz nomear mais de um perito (art. 475)” Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. 
MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos  direitos mediante procedimento comum. v.2. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 399 
162 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 2 jan. 2018. 
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profissional163, para que sua conduta seja idônea e forneça aos autos do processo os elementos 

necessários para a formação da convicção do magistrado. 

Conforme o artigo 156 parágrafo 4º, os peritos se sujeitam às regras de impedimento 

e suspeição podendo ser afastados pelo juiz quando fique comprovada a condição limitadora de 

sua atuação nos termos dos artigos 148 e 467 do CPC. Ainda segundo o parágrafo 5º do artigo 

supracitado, o magistrado pode nomear livremente perito que comprovadamente tenha o 

conhecimento técnico exigido quando não houver inscrito no cadastro do tribunal da localidade. 

O perito tem o dever de cumprir os prazos com diligência, podendo se eximir por justo 

motivo do encargo lhe atribuído por motivo legítimo; essa dispensa deve ser apresentada pelo 

perito no prazo de 15 dias antes da intimação, suspeição ou impedimento porvindouros, sob 

pena de renúncia ao direito da mesma (conforme artigo 157 do CPC). 

É prevista como punição ao perito que prestar informações que não são verdadeiras 

por dolo ou culpa: a indenização pelos prejuízos que causar às partes, além de ficar inabilitado 

pelo período de dois a cinco anos para atuar em outras perícias, independentemente das outras 

sanções a qual esteja sujeito, segundo o artigo 158 do CPC. Além disso, o artigo 465, em seu 

parágrafo 5º prevê a possibilidade de redução da remuneração arbitrada inicialmente para a 

perícia, quando esta for deficiente ou inconclusiva. 

Por fim, o perito poderá ser substituído quando não tiver o conhecimento técnico ou 

científico para elucidar o caso em discussão no processo, ou sem motivo não cumprir o prazo 

da diligência estabelecida pelo juiz, caso em que o mesmo comunicará à corporação profissional 

específica e ainda pode multar o perito, que deverá restituir honorários caso já tenha sido pago, 

sob pena de execução (conforme artigo 468 do CPC). 

Tendo visto esses conceitos sobre a perícia judicial são necessárias algumas 

elucidações. O conhecimento de modo geral é adquirido por meio de uma interpretação ou 

explicação da realidade, alcançando as suas características essenciais.164  Em um processo 

judicial as partes buscam reproduzir não apenas os fatos, mas alegações destes que anseiam 

serem aceitas como verídicas pelo juiz; este, por sua vez, tem que adquirir o conhecimento por 

uma apreensão da realidade (seja interpretando ou explicando-a), para buscar não apenas 

presunções, mas o conhecimento verdadeiro. Dessa forma, através do processo judicial o 

                                                 
163 SARANTOPOULOS, Sócrates. Perícia judicial e administrativa: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 
2005, p. 38. 
164 Johannes Hessen propõe que o método do processo para determinar um conhecimento não pode característico 
de um determinado conhecimento, mas daquilo que é geral e pertinente a todos, o que denomina método 

fenomenológico. Cf. HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Tradução de João Vergílio Gallerani Cuter. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003 p. 19 
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magistrado tem de decidir e fundamentar sua decisão com base no conjunto de provas que o 

convença com maior grau de verossimilhança dos fatos. Como foi visto, toda essa atividade 

investigatória e decisiva no processo fica a cargo do magistrado, que também pode de ofício 

produzir provas de acordo com seu livre convencimento, de acordo com a sua pré-compreensão 

da realidade. Ocorre que em casos que ele não tenha conhecimentos técnicos ou científicos para 

apreender os fatos, toda a formação do conhecimento estará a cargo do perito judicial que será 

responsável pela formação da percepção do magistrado sobre o processo. Assim, com o 

conceito de prova pericial como o meio pelo qual se apura a verdade dos fatos por um terceiro 

escolhido pelo juiz, começa a se vislumbrar a limitação desse próprio conhecimento e sua 

produção. 

 

4.3 A pré-compreensão do magistrado e o laudo médico pericial como requisitos de justiça  

 

O ato de provar uma alegação em um processo traz o embasamento necessário para 

que a decisão judicial refute a incerteza com maior grau de probabilidade. O êxito em uma ação 

judiciária dependerá de como a parte conseguirá demonstrar que suas alegações condizem com 

a realidade dos fatos, trazendo ao magistrado a perspectiva de argumentos verdadeiros, que para 

o Direito são aqueles comprovados pelas provas. 

Quando o juiz se depara com um novo processo ele encontra-se em estado de dúvida, 

e pelo conjunto de provas produzidas pelas partes, ele passará a um estado de maior índice de 

probabilidade de certeza, pois os motivos positivos superam os negativos, não sendo mais, 

portanto, um estado de dúvida ou de mera credulidade.165Assim, a prova que justifica a alegação 

de uma parte apresenta-se coerente com os outros elementos do processo, pois é através de um 

teste de coerência entre as várias proposições que se chega a veracidade de um fato, fazendo da 

prova a inteligência que unes as peças do quebra-cabeça representado pelo processo.166 

Ao analisar as alegações do fato juridicamente relevante para a ação, o magistrado faz 

uso de seu conhecimento e de sua pré-compreensão da realidade para que possa aferir quais 

provas no conjunto processual é a mais contundente, quem tinha ônus de provar e o fez. Quando 

se trata de ações previdenciárias que versam sobre a concessão ou manutenção do benefício 

                                                 
165 MALATESTA, Nicola Framarino dei, A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de J. Alves de Sá. 
Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1927, p. 20 
166 ABELLÁN, Marina Gascón e FIGUEROA, Alfonso García. Interpretación y argumentación jurídica. San 
Salvador: Impresos Múltiples. 2003. p.95. 
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auxílio-doença, a prova pericial judicial é decisiva na sentença do processo pela natureza do 

tipo de ação, que demanda um conhecimento técnico e científico de medicina. 

De acordo com os conhecimentos elucidados, o perito é chamado ao processo quando 

se está diante de uma situação fora do alcance do homem médio, quando as percepções e regras 

de experiência do magistrado não são suficientes para que ele consiga perceber e captar o 

sentido necessário para a formação do conhecimento envolvido. Diante desse quadro, conforme 

a atuação cognitiva do magistrado no processo, a percepção do perito da realidade pode ajudá-

lo a entender os fatos, ou em situação mais grave, ela pode substituir a própria percepção do 

juiz, podendo haver um concurso ou substituição de entendimento da realidade.167 

Se ao julgar uma decisão o juiz faz uso de valores e preconceitos provenientes de sua 

pré-compreensão e do contexto no qual está inserido, como ser histórico, finito e hermenêutico 

que é168, deve ser compreendido que a percepção da realidade do magistrado é limitada ao que 

lhe está próximo, aquilo que ele tem conhecimento e identifica como parte do mundo na sua 

compreensão da realidade. 

O grau de complexidade de um julgamento de ações previdenciárias, que tem como 

objeto a concessão ou restabelecimento do benefício do auxílio-doença, é elevado, tendo em 

vista que a prova pericial judicial é determinante por diversas vezes para a formação da 

percepção do juiz. Se a apreensão do conhecimento por sua própria pré-compreensão é tarefa 

complexa em face da limitação cognitiva na escolha pelo argumento verdadeiro, das evidências 

geradas a partir dele e que posteriormente podem modifica-lo, quando se está diante da 

formação de uma percepção dos fatos pelos olhos de um terceiro, o cuidado nas conclusões 

deve ser ainda maior. 

 

4.3.1 A formação de uma decisão judicial com base na prova pericial 

 

Se é fato que o perito é um terceiro chamado ao processo para elucidar casos que o 

juiz não tem conhecimento técnico para isso, também pode ser afirmado que nessas ações 

previdenciárias em estudo a percepção do perito dos fatos é determinante, pois são as suas 

regras técnicas e o seu conhecimento científico que trará ao magistrado a certeza das alegações 

verdadeiras; é a sua pré-compreensão que preencherá a lacuna cognitiva existente entre o juiz 

                                                 
167 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Direito Processual Civil. v. II. 1.ed. São Paulo: Classic Book, 2000. 
p. 
277 
168 MAGALHAES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e Unidade Axiológica da Constituição. 1a. ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 42 
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e os fatos. Dessa forma, se, por exemplo,  em um processo existe a controvérsia diante da perícia 

administrativa do INSS, que afirma que o segurado é apto ao trabalho de motorista de ônibus, 

e o laudo do médico assistente da parte que afirma que a hérnia de disco na lombar do requerente 

é incapacitante, compete ao magistrado dizer o direito, e, como não é médico, terá que se valer 

da percepção do perito médico judicial para fundamentar sua decisão. 

Para decidir um processo, o juiz tem diante de si uma perscrutação do verossímil, ele 

tem que perceber se o exame médico é conclusivo, se a perícia judicial foi clara o suficiente, se 

houveram falhas na perícia, se a parte está de má-fé, dentre outras avaliações pertinentes que 

terá como critério balizador a ponderação e o jogo lógico de argumentos conclusivos em seu 

raciocínio.  

A busca pela verdade do conhecimento em um processo pressupõe que o magistrado 

aceda a um espírito científico, pois deve superar seus próprios preconceitos, valores e opiniões; 

é através de uma percepção epistemológica169  do problema processual e da Hermenêutica 

Jurídica, que o magistrado pode construir uma visão ampla, indo além do que lhe está próximo, 

fundindo seu horizonte com outros, outras percepções para a formação de um conhecimento 

mais imparcial. Deve ser percebido que existem limitadores linguísticos, temporais, culturais 

na cognição de todo ser humano, e que estes devem ser superados com uma atitude 

revolucionária do juiz ao resolver uma demanda judicial, no sentindo de que ele nunca fique 

sempre preso aos argumentos e decisões que utiliza com frequência170, e que cada caso deve 

ser estudado com um corte axiológico e epistemológico, como um novo universo de ideias, 

dando fluxo a um aprofundamento da investigação científica e do pensamento. 

Portanto, a atividade do magistrado ao decidir um processo deve ser, além de 

revolucionária, uma incursão cognitiva e explanatória171, buscando sempre novas respostas e 

novos caminhos para os processos, reconhecendo-se a limitação do conhecimento e da 

linguagem, bem como a existência da relação entre as subjetividades, em virtude da 

                                                 
169  A epistemologia tenta elucidar respostas para os questionamentos filosóficos adquiridos no decurso da 
investigação científica, além de “ (...) propone soluciones claras a tales problemas, en particular soluciones 
consistentes en teorías rigurosas e inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica, en 
lugar de teorías confusas o  inadecuadas a la experiencia científica”169.  Dessa forma, além de conhecer, deve se 
entender os fundamentos desse conhecimento e os aspectos metodológicos que foram utilizados em sua percepção. 
BUNGE, Mario. Epistemología. Coyoacán: Siglo Veintiuno Editores, 2002, p. 29 
170 “(...) “Nosso espírito tem a tendência irresistível de considerar como mais clara a ideia que costuma utilizar 
com frequência”. A ideia ganha assim uma clareza intrínseca abusiva. Com o uso, as ideias se valorizam 

indevidamente.” Cf. BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 19 
171 RUSSELL, Bertrand. História do pensamento ocidental, 6. ed. Tradução de Laura Alves e Aurélio Rebello. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, p. 10 
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historicidade do homem172. Na relação de conhecimento processual, o juiz atua como sujeito e 

a demanda judicial da parte como objeto, de forma que a pré-compreensão que o magistrado 

tem da realidade é constantemente alterada por essa relação com suas demandas judiciais, em 

uma busca inesgotável pelo sentido das coisas. Desse liame existente entre o magistrado e o 

pleito judicial, decorre a alteração permanente de seus preconceitos e ideias, e a concepção de 

que o sentido é filosoficamente inesgotável173, fazendo com que o juiz tenha uma postura 

crítica174 diante das provas apresentadas nos autos do processo. 

Não se deve confundir essa atitude exploratória e crítica do juiz com uma postura 

arbitrária decorrente de um ativismo judicial. Quando o magistrado está diante de um hard case, 

ele não se valerá do uso do poder discricionário, tendo em vista que este abre espaço a uma 

atuação baseada em convicções pessoais175, sendo, por isso, incoerente no processo. Ele deve 

ter a postura do juiz Hércules, para tentar sempre trazer ao processo a melhor solução possível, 

tentando ampliar sua capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade para os casos de lacunas 

legais.176 

A sentença do magistrado deve estar alinhada com a Teoria da Integridade do Direito, 

tendo como pressupostos a equidade, a justiça e o devido processo adjetivo177 para a formação 

                                                 
172  “O cerne da reflexão filosófica deixa de ser o sujeito e torna-se a linguagem, considerada instância 
intrascendível da expressividade do mundo (OLIVEIRA, 2006:13). Para Oliveira, a contribuição do filósofo 
alemão e sua interlocução com a filosofia transcendental kantiana é fundamental: Gadamer parte de Kant para ir 
além de Kant, na medida em que pretende precisamente mostrar que a constituição do sentido não é obra de uma 
subjetividade isolada e separada da história, mas só é explicável a partir de nossa pertença à tradição (OLIVIERA, 
2006:227). É preciso reconhecer não só a relação eu-mundo, mas a relação entre as subjetividades, a relação eu 
outro como condicionantes do processo de conhecimento. O sujeito é um ser essencialmente histórico, cuja razão 
é exercida em função de seus pré-conceitos e pré-compreensões sobre o próprio mundo, os quais se manifestam 
através do discurso.” Cf. CAMPOS, J. C. D. ; ALBUQUERQUE, F. B. . Nova Hermenêutica Constitucional e 
(In)Segurança Jurídica Características e Crítica Da Virada Linguística no Interpretar da Constituição. 
Revista Questio Iuris, v. 8, 2015, p. 777 
173 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 31-32. 
 
174 “O acesso do sujeito cognoscente à realidade é sempre a apenas parte dela, que em sua totalidade é bem maior 
e mais complexa do que capacidade de compreensão humana. Por isso, é natural que suas impressões sejam 
imperfeitas e provisórias, passíveis de aperfeiçoamentos decorrentes de novos exames e novas análises daquela 
mesma realidade. Esses novos exames e análises podem ser feitos por ele próprio, ou por outros sujeitos, que com 
ele integram a comunidade dos que se ocupam do estudo daquela realidade. É despiciendo ressaltar, nesse contexto, 
a importância da abertura das teorias e o caráter extremamente saudável da crítica”. Cf. MACHADO SEGUNDO, 
Hugo de Brito. Epistemologia Falibilista e Teoria do Direito. Revista do Instituto de Direito Brasileiro da 
Universidade de Lisboa. Ano 3. 2014, n.1, p. 197-260. Disponível online em 
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/01/2014_01_00197_00260.pdf, último acesso em 11 mar. 2018. 
175 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Traduzido por Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 
p. 71-72. 
176 Ibid., p. 165 
177 “A integridade da concepção de equidade de uma comunidade exige que os princípios políticos necessários 
para justificar a suposta autoridade da legislatura sejam plenamente aplicados ao se decidir o que significa uma lei 
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de uma decisão coerente com todo o ordenamento jurídico, e, ao mesmo tempo, utilizar a 

Hermenêutica Filosófica, em uma união de conceitos de Dworkin e Gadamer.178  

Se o juiz utilizar a coerência associada à importância dos precedentes no Direito em 

sua totalidade na hora de aplicá-lo (devendo não apenas interpretá-lo, mas também aperfeiçoá-

lo e ajustá-lo à prática social, demonstrando assim um valor ou uma finalidade, a partir de um 

direito pré-estabelecido e da moralidade pública como dimensões no argumento jurídico179), 

somados a um processo explanatório e investigatório nas provas judiciais, e uma constante 

reflexão dos próprios limites da  pré-compreensão (uma viagem reflexiva de si, um auto- 

conhecimento), ele estará mais próximo de uma resposta adequada à Constituição, e 

consequentemente, uma resposta mais próxima da verdade. Ela deve ter fundamento em si, pois 

somente pode se concretizar através do círculo hermenêutico e da fusão de horizontes entre o 

juiz e a Constituição.180 

Além dos fundamentos da integridade do Direito e da Hermenêutica Filosófica, a 

decisão final do processo tem que estar atenta aos princípios, que não são apenas elementos de 

aplicação interpretativa da lei, mas, ao invés disso, trazem a importância de conter direitos e 

obrigações ao operador do Direito, estabelecendo padrões hermenêuticos com o intuito de:181  

 

“a) preservar a autonomia do direito; (...) b) estabelecer condições hermenêuticas para 
a realização de um controle da interpretação judicial;(...) c) garantir o respeito à 
integridade e à coerência do direito; (...) d) estabelecer que a fundamentação das 
decisões é um dever fundamental dos juízes e tribunais; (...) e) garantir que cada 
cidadão tenha sua causa julgada a partir da Constituição e que haja condições para 
aferir se essa resposta está ou não constitucionalmente adequada; (...)” 

 

Portanto, quando algum segurado aciona o poder judiciário para ter mantido seu 

benefício de auxílio-doença previdenciário, em detrimento de perícia administrativa contrária 

                                                 
por ela sancionada. A integridade da concepção de justiça de uma comunidade exige que os princípios morais 
necessários para 
justificar a substância das decisões de seu legislativo sejam reconhecidos pelo resto do direito. A integridade de 
sua concepção de devido processo legal adjetivo insiste em que sejam totalmente obedecidos os procedimentos 
previstos nos julgamentos e que se consideram alcançar o correto equilíbrio entre exatidão e eficiência na aplicação 
de algum aspecto do direito, levando-se em conta as diferenças de tipo e grau de danos morais que impõe um falso 
veredito”. Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. 1. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 203. 
178 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013. p. 107 
179 LUIZ, Fernando Vieira. Teoria da Decisão Judicial: Dos Paradigmas de Ricardo Lorenzetti ä Resposta 
Adequada à Constituição de Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 174 e 175 
180 LUIZ, Fernando Vieira. Teoria da Decisão Judicial: Dos Paradigmas de Ricardo Lorenzetti ä Resposta 
Adequada à Constituição de Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 178 
181  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da 
possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 541 - 
543. 



82 
 

do INSS, o juiz tem que analisar todo o processo com base nos princípios, os fundamentos 

explanados da Epistemologia Jurídica e Hermenêutica Filosófica e Jurídica, no sentido de que 

ele tem de estar atento aos vícios lógicos do seu próprio raciocínio, bem como ao fato de que é 

o perito judicial quem vai lhe dar o laudo médico que pode determinar a sua convicção.  

Se entender e perceber a realidade por si só é tarefa árdua, que dirá fazê-lo baseado em 

argumentos de um terceiro. Para que não haja nenhum prejuízo no julgamento desses tipos de 

ação, é necessário haver algum tipo de controle nos laudos periciais, já que estes são tão 

decisivos. Conforme já elucidado para se tornar perito judicial, na lição do artigo 156, parágrafo 

1º do CPC, basta que seja um profissional legalmente habilitado nos órgãos técnicos ou 

científicos, e ter o conhecimento técnico compatível com a perícia que irá realizar. 

Dessa forma, diante de toda a formação da decisão judicial. sua coerência com o 

ordenamento jurídico, e os limites da pré-compreensão, é necessário a análise de um controle à 

atuação dos peritos judiciais e seus laudos periciais, tendo em vista que no processo é através 

da prova que se chega à verdade dos fatos, e a prova pericial judicial nas ações que julgam os 

benefícios previdenciários de auxílio-doença é decisiva, e, consequentemente, trará ao 

magistrado os argumentos técnicos bastante contundentes que podem influenciar na sua 

percepção na hora da sentença. 

 

4.3.2 Estabelecimento de possíveis critérios no controle na atuação dos peritos judiciais 

 

A partir de uma análise da atuação de peritos médicos judiciais em processos que tem 

como objeto o auxílio-doença, bem como entrevistas pessoais com magistradas, servidores, 

advogados, e defensora pública, foram traçadas algumas alternativas para o controle dos laudos 

periciais, com sugestões dos próprios agentes do processo. 

Preliminarmente, já foi elucidado que é de extrema complexidade ao magistrado julgar 

processos que versam sobre doenças médicas, tendo em vista que a ausência de conhecimento 

técnico e científico do magistrado, o que torna essencial a atuação do perito judicial para 

analisar cada caso e emitir seu parecer.  

Ocorre que conforme o artigo 156 em seu parágrafo 1º do CPC, os únicos requisitos 

para torna-se um perito judicial é ser um profissional legalmente habilitado e inscrito nos órgãos 

técnicos ou científicos, além do cadastro mantido pelo tribunal que o juiz tem vinculação. O 

parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que os respectivos tribunais irão fazer avaliações e 

reavaliações periódicas dos peritos para a manutenção do cadastro, levando em consideração a 

formação do perito, a atualização de seu conhecimento e sua experiência. 
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Dispõe a resolução nº 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal182 sobre o Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal - AJG/JF, bem como o 

cadastramento e nomeação de profissionais auxiliares da justiça, inclusive os peritos judiciais. 

Conforme o artigo 11 da referida resolução, o AJG/JF é o sistema eletrônico destinado ao 

gerenciamento da escolha e à nomeação dos profissionais que prestam serviços de assistência 

judiciária gratuita, dentre eles advogado voluntário, advogado dativo, curador, intérprete, 

tradutor e perito. De acordo com o artigo 16 da resolução supracitada, são requisitos para o 

cadastramento no Sistema AJG/JF:183 

 
I - regular inscrição junto à entidade de classe, quando for o caso; 
II - comprovação, por certidão do órgão profissional, que demonstre a especialidade 
na área em que será cadastrado, quando couber; 
III - inexistência de impedimento ao pleno exercício da profissão; 
IV - indicação dos dados pessoais, especialmente endereço eletrônico, endereço e 
telefone profissionais, CPF, número de inscrição junto à Previdência Social e dados 
bancários para crédito do pagamento; 
V - adesão ao termo de compromisso padronizado, em que constem os deveres, 
obrigações e exigências previstos nesta Resolução; 
VI - atendimento às formalidades de inclusão e manutenção de dados do profissional 
no Sistema AJG/JF, inclusive de caráter tributário e previdenciário. 

 

Conforme visto, tanto o CPC, quanto a resolução do CJF, só trazem critérios de 

formação e especialização profissional para a atuação do perito médico judicial, ou seja, nos 

casos das ações previdenciárias que tem como o objeto o benefício de auxílio-doença requerido 

pela parte devido ao indeferimento administrativo do INSS,  para se tornar o perito judicial, 

basta ser médico habilitado no Conselho Regional de Medicina (CRM) e se cadastrar no 

AJG/JF, cumprindo suas formalidades de inscrição. 

A avaliação dos peritos judiciais prevista no artigo 156, parágrafo 3º do CPC, ainda 

não foi implantada na Justiça Federal do Ceará, e são raros os casos que um juiz pune o perito 

judicial por prejuízos causados às partes (além de ficar inabilitado de atuar em outras perícias 

no período de 2 a 5 anos), nos termos do artigo 158 do CPC, ou mesmo reduz a remuneração 

                                                 
182 “O Conselho da Justiça Federal é o órgão central das atividades sistêmicas da Justiça Federal, cabendo-lhe a 
supervisão administrativa e orçamentária, com poderes correcionais, cujas decisões possuem caráter vinculante, 
ou seja, são de observância obrigatória por todas as unidades da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 
conforme estabelece o art. 105, parágrafo único, inc. II, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei n. 11.798/2008. 
Integram a estrutura orgânica do Conselho a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o Centro de Estudos 
Judiciários e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Colegiado do CJF é formado 
pelo presidente e pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), três outros ministros deste mesmo 
tribunal e pelos presidentes dos cinco tribunais regionais federais (TRFs) do país.” Cf. CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL, Conheça o CJF. Disponível em < http://www.cjf.jus.br/cjf/conheca-o-cjf>. Acesso em: 15 mar. 2018.   
183 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Resolução nº 305, de 7 de outubro de 2014.Brasília, 2014. Disponível 
em <https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/47984/Res%20305-2014.pdf?sequence=1>. Acesso em: 
15 mar. 2018. 
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arbitrada inicialmente como honorários periciais por um laudo deficiente ou inconclusivo, 

conforme o artigo 465, parágrafo 5º do CPC. O artigo 28 da Resolução nº 305 de 2014 do CFJ 

prevê, ainda, que os critérios do artigo 25 da mesma resolução, devem ser utilizados, no que 

couber, para a fixação de honorários de peritos, dentre eles: nível de especialização, 

complexidade do trabalho, da natureza e importância da causa, e grau de zelo profissional. 

Dessa forma não há motivos para a não aplicação de punição aos peritos que não 

agirem com zelo profissional, ou mesmo não agirem com boa-fé, trazendo informações 

inverídicas ao processo por dolo ou culpa, ou ainda aqueles que fizerem laudos inconclusivos 

ou deficientes. Conforme a realidade do Juizado Especial Federal de Fortaleza e os relatos 

obtidos por entrevistas pessoais com a coordenadora do JEF no Estado do Ceará, com juíza da 

Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, Defensora Pública da União do Estado do Ceará, 

servidora do JEF em Fortaleza, e advogados atuantes em causas previdenciárias de auxílio-

doença no JEF em Fortaleza, a avaliação dos peritos e de seu cadastro prevista no CPC não está 

ocorrendo, ficando a cargo tão somente do juiz, que é soberano na escolha do perito judicial de 

sua preferência, e tem que criar critérios próprios de controle dos laudos periciais médicos que 

são emitidos. 

Para formar uma fusão de horizontes dos vários agentes do processo nas ações de 

auxílio-doença no JEF de Fortaleza, optou-se por realizar essas entrevistas pessoais que estão 

em anexo deste estudo, para assim, acompanhar de perto a realidade do magistrado, advogado, 

defensor público, servidor e construir hipóteses de melhoria para o controle e avaliação dos 

peritos judiciais, devido à grande importância que exercem nos laudos médicos periciais em 

ações dessa natureza. Ressalte-se que houve a tentativa de entrevista de 3 peritos médicos 

judiciais, mas nenhum aceitou participar da pesquisa. 

Foram elaboradas perguntas direcionadas aos agentes do processo, sendo que algumas 

foram particulares a determinadas funções, conforme consta em apêndice deste trabalho. Dentre 

as perguntas gerais se questionou sobre a importância da prova pericial em ações 

previdenciárias de auxílio-doença; como o magistrado pode identificar se existem erros na 

perícia judicial médica (em face do conhecimento específico envolvido); se o entrevistado tinha 

conhecimento de avaliações feitas no cadastro de peritos ou qualquer tipo de controle; se o 

ingresso pela especialidade é suficiente  

De acordo com a entrevista em anexo da coordenadora dos Juizados Especiais Federais 

no Ceará, a prova pericial em ações previdenciárias que versam sobre o auxílio-doença tem 

importância devido a ser uma prova que serve de instrumento para que seja possível corrigir ou 

não a perícia administrativa do INSS. O magistrado tem condições de identificar erros na perícia 
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judicial através da contextualização feita pelo médico perito judicial, e de acordo com os 

registros feitos pelo mesmo, diante de uma análise crítica, e do confronto entre os documentos 

médicos juntados pela parte e o laudo pericial. A magistrada afirma que a avaliação nos moldes 

do artigo 156, parágrafo 3º do CPC não tem sido feita, mas que o controle é feito por cada juiz 

individualmente, além de existir um grupo de discussão entre juízes sobre assuntos diversos, 

inclusive sobre perícia médica judicial; existe também um grupo permanente de peritos que já 

a chamaram para tirarem suas dúvidas. Para a magistrada, somente o cadastro com seus critérios 

de inclusão não é suficiente para o ingresso de peritos na justiça; além disso, deve ser feita uma 

avaliação pelo juiz através da demonstração prática dos trabalhos anteriores do perito, e da 

manifestação dos próprios colegas magistrados, com um fortalecimento da confiança entre 

perito e juiz, e não com uma grande rotatividade de peritos. Para ela, a corregedoria do tribunal 

já pode receber eventuais reclamações contra os peritos (já que são auxiliares da justiça), e os 

conselhos de classe seriam encarregados do controle da atuação técnica. Como sugestão de 

aperfeiçoamento do controle das perícias judiciais, a coordenadora sugere institucionalizar 

fóruns permanentes de discussão entre juízes e peritos para debater temas pertinentes à perícia 

médica judicial e tirar dúvidas, além de ter de haver um cuidado por parte dos advogados em 

não procrastinar o processo com a repetição de quesitos já respondidos em sede de recursos e 

impugnações. Ela acredita que o aumento dos honorários periciais poderia estimular a atividade 

dos peritos, mas que é uma realidade difícil de ser implementada, tendo em vista os atrasos 

anuais que ocorrem nos pagamentos de perícias; no ano de 2017, até o mês de agosto foram 

gastos R$ 9.149.926,15 no Ceará, e na 5ª região R$ 30.451.299.22 com honorários perícias 

judiciais, o que ocasionou a falta de verbas e atrasos nos pagamentos dos mesmos, além da 

desistência de alguns peritos em prosseguir na atividade. 

De acordo com a entrevista realizada com a juíza da Turma Recursal da Secção 

Judiciária do Ceará, a prova pericial é de suma importância no alcance real da verdade em 

demandas da natureza previdenciária, devido ao juiz não possuir conhecimento técnico na área 

da medicina e necessitar de um auxiliar na realização de exame e avaliação de como está a 

situação do autor.  Para a magistrada, os erros na perícia judicial poderão identificados através 

da leitura do laudo pericial, que traz informações do que foi objeto de avaliação, dos elementos 

fáticos e técnicos utilizados na conclusão do perito; através de conceitos da própria medicina 

contidos em compêndios próprios, bem como comparando laudos periciais de casos 

semelhantes; e pelas impugnações apresentadas no curso do processo. A juíza não tem 

conhecimento de avaliação realizada conforme o artigo 156, parágrafo 3º do CPC, mas afirma 

que os peritos são acompanhados pelos juízes que os nomeiam (pois tiram dúvidas acerca de 
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procedimentos ou pontos controvertidos nos atos periciais), pelos juízes das Turmas Recursais, 

e pelos membros do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário (o qual é composto por 

diferentes agentes do processo, como magistrados, advogados públicos e privados, servidores 

públicos), além de serem acompanhados pelo Juiz Federal Coordenador do JEF de cada Secção 

Judiciária. Quanto ao critério de ingresso, a juíza afirma que deve ser objetivo,  que fica à cargo 

do magistrado presidente do processo avaliar o perito, escolhendo o de sua confiança, e que 

cabe a todos os sujeitos do processo impugnar eventuais pontos controvertidos no laudo pericial 

judicial; por fim , conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização, a magistrada 

afirma que só são exigidos peritos especialistas em casos de doenças raras, e que de acordo com 

o bom senso dos magistrados, admite-se profissionais que tem o necessário e suficiente 

conhecimento da patologia, sob pena de piorar ainda mais o escasso quadro de peritos médicos 

judiciais. 

Conforme entrevista realizada com a defensora pública da União no Estado do Ceará, 

o maior grau de massificação dos julgamentos implica em um maior valor da prova pericial, o 

que significa que a perícia médica tem sido superestimada pelos julgadores do JEF. Para a 

defensora, a prova pericial deve ser vista como mais uma das provas processuais, e não como 

“a rainha das provas”, assim,  na prática, quando o juiz se permite ver o processo de maneira 

mais ampla, aumenta a probabilidade dele extrapolar as conclusões do laudo médico pericial; 

para ela o entendimento da súmula 47 da TNU é acertado quando afirma que para aferir a 

capacidade laboral, o julgador deve fazer uma avaliação tanto do quadro clínico, quanto das 

condições pessoais da parte, o que não tem ocorrido com a perícia judicial, pois esta só avalia 

o quadro clínico do autor, o que não se confunde com a capacidade laboral. Para a defensora, 

os quesitos que o juiz estabelecer ao perito são decisivos para um bom exame clínico (deve 

relacionar idade, a escolaridade, a ocupação habitual, o meio em que vive, os sintomas que 

apresenta, suas principais queixas, o tratamento médico ao qual se submete, qual a opinião de 

seus médicos), pois mesmo que as conclusões sejam equivocadas no laudo pericial, este terá 

vários elementos para o magistrado tirar suas próprias conclusões; é um erro muito comum o 

perito médico judicial ficar adstrito à sua especialidade, sem ouvir as queixas da parte e nem 

analisar as provas médicas juntadas por ela, o que dá condições ao juiz perceber quando existem 

erros na perícia realizada. Conforme a defensora, no âmbito da DPU Fortaleza, foi criado um 

serviço médico de acompanhamento pericial de maneira pioneira, onde um médico da DPU 

avalia a parte antes de ingressar com o processo judicial, para orientar o trabalho do defensor 

público, repassando-lhe as diligências necessárias (que exames médicos ou documentos estão 

faltando), além de acompanhar a parte na perícia judicial como médico assistente, interagindo 
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com o perito, e repassando suas impressões ao defensor. Este também consulta o médico da 

instituição quando necessário para prestar esclarecimentos, e orientações para impugnação da 

perícia, o que resultou em várias concessões de benefícios por incapacidade dos assistidos pela 

DPU. Para a defensora, a celeridade do JEF e o posicionamento jurisprudencial da 

desnecessidade de prévia intimação das partes para impugnação do laudo pericial acarreta um 

número maior de sentenças reformadas dos assistidos da DPU, enquanto as varas que realizam 

a intimação para reforma têm menor índice de reforma das sentenças, o que demonstra a 

importância dessa intimação, da impugnação e do papel do advogado, o que acaba por 

prejudicar as ações do jus postulandi. A defensora pública desconhece esteja sendo feita a 

avaliação do artigo 156, parágrafo 3º do CPC, e o único controle que afirma conhecer são 

critérios aleatórios de cada juiz para informar a lista de peritos de suas varas. Ela concorda com 

a criação de uma corregedoria de peritos dentro do tribunal (que funcionaria como um colegiado 

de peritos com pelo menos 3 anos de prática na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em 

pontos controvertidos e fariam avaliações das perícias por amostragem), além de sugerir cursos 

de capacitação de peritos médicos, e que seja criado um mecanismo para que a sociedade possa 

impugnar a lista de peritos. 

De acordo com a entrevista com a servidora da justiça federal que trabalha no JEF em 

Fortaleza, a perícia é essencial nas causas de benefícios de incapacidade, uma vez que o 

magistrado não tem o conhecimento técnico específico para a avaliação da incapacidade da 

parte requerente. Para ela, se houver um erro no laudo pericial evidente, como o mesmo estar 

incompleto, o perito é intimado a complementá-lo; já quando se trata do mérito da perícia é 

uma situação mais delicada, tento em vista a relação de confiança existente entre juiz e perito, 

o que faz com que em regra o juiz acolha a conclusão do perito médico judicial, salvo se 

existirem laudos contraditórios aos documentos anexados no processo, pois o magistrado não 

está adstrito ao que está no processo. Para a servidora, principalmente pela celeridade no JEF, 

o contraditório deve ser diferido na intimação para a impugnação da perícia, dispensando-a, e 

cabendo a parte, se quiser, impugnar a perícia na oportunidade do recurso à Turma Recursal. 

Ela não tem conhecimento da avaliação feita pelo tribunal nos moldes do artigo 156, parágrafo 

3º do CPC, e afirma que a mesma deve ser efetivada, tendo sempre como norte os custos 

envolvidos nesse processo; a servidora acredita que deveriam haver peritos concursados que 

estariam à disposição do Poder Judiciário. 

Segundo a entrevista dos dois advogados atuantes em causas previdenciárias no JEF 

em Fortaleza, a perícia medica judicial é imprescindível e determinante devido ao 

conhecimento técnico envolvido, mas o juiz não deve estar atado somente a ela, pois existem 
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outros documentos e exames médicos juntados aos autos que permitem uma análise ampla pelo 

magistrado, e consequentemente, trazem elementos suficientes para identificar erros na perícia 

e ter um posicionamento contrário a esta, o que em regra não acontece. Os advogados 

entrevistados não veem grande prejuízos ao contraditório pelo fato da intimação da impugnação 

da perícia não ser realizada, a celeridade é um ponto positivo do JEF, o advogado tem um papel 

fundamental para impugnar a perícia e estar atento aos interesses de seus clientes. Conforme os 

advogados, nenhum dos dois tem conhecimento de avaliação feita pelos tribunais nos moldes 

do artigo 156, parágrafo 3 º do CPC, sendo que um deles afirma que existem peritos que na 

maioria dos casos sempre são contrários à parte requerente, enquanto outros não derivam para 

convicções próprias. Para um dos advogados entrevistados, o cadastro por especialidade 

poderia ser suficiente se o ingresso fosse por concurso público, e a abordagem dos peritos 

médicos deveria ser mais humanizada, com uma linguagem simplificada, tentando entender o 

problema da parte; para o outro advogado, a baixa remuneração, associada à burocracia da 

emissão dos laudos, e o deslocamento envolvido em alguns casos, desestimula a atividade de 

perito médico judicial, o que acaba deixando um quadro deficitário. 

Dessa forma, as opiniões e sugestões dos sujeitos do processo são de fundamental 

importância para a conclusão de todo o panorama teórico já exposto. De fato, a prova pericial 

em sede de ações que julgam auxílios-doença previdenciários é determinante, em face do 

conhecimento médico envolvido nas causas que o magistrado não possui. A avaliação que é 

realizada dos laudos periciais e da atividade dos peritos médicos judiciais além do controle e 

escolha individual de cada juiz, consiste em debates entre juízes e alguns peritos.  

Portanto, a avaliação que deve ser realizada pelos tribunais do cadastro dos peritos 

conforme a formação profissional, atualização do conhecimento e a experiência, nos termos do 

artigo 156, parágrafo 3º do CPC deve ser implantada imediatamente. Uma solução viável para 

efetivar essa avaliação é a criação de uma corregedoria de peritos dentro do tribunal que 

funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática na perícia judicial, 

os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das perícias por 

amostragem. 

Além disso, deve ser avaliada o ingresso dos peritos médicos judiciais através de 

concurso público, pois além de valorizar financeiramente sua atuação, respeita o previsto no 

artigo 37, II da CF, e aumenta o nível de comprometimento dos peritos envolvidos nas ações 

judiciais. Também devem ser fornecidos cursos de atualização e aperfeiçoamento de peritos 

médicos judiciais, fórum permanente de discussão entre peritos, magistrados, advogados, 
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servidores e defensores públicos da União, para disseminação do conhecimento e debates sobre 

os pontos controvertidos da atuação dos agentes do processo. 

Deve ser avaliado o espaço ao contraditório na impugnação do laudo pericial em sede 

de Juizados Especiais Federais, e modificado o procedimento do mesmo, pois, na prática, as 

varas do JEF que não intimam acabam por estimular recursos por parte dos advogados da parte 

autora. Dessa forma a celeridade dos juizados não deve ser exaltada perante o contraditório, 

pois este simples ato de intimar as partes a impugnarem os laudos periciais no JEF poderia já 

dirimir controvérsias, realizar diligências necessárias (até mesmo nova perícia), e 

sobrecarregaria menos as Turmas Recursais, com menos recursos. 

Assim, além de todas os aperfeiçoamentos previstos, deve haver uma conscientização 

dos magistrados das limitações cognitivas presentes nesse tipo de ação, pelo conhecimento 

envolvido, para que haja um maior cuidado na avaliação das provas do processo como um todo.  

Se a prova é o meio de obtenção da verdade das alegações da s partes, o magistrado deve estar 

atento aos princípios, à coerência, à integridade do Direito na formação da sua decisão judicial, 

bem como à fusão de horizontes a partir das provas e das diversas percepções da realidade, não 

ficando adstrito somente à prova pericial. Devem ser colocadas em prática as punições quando 

o perito trouxer informações inverídicas ao processo, respondendo pelos prejuízos causados às 

partes (além da inabilitação de atuar em outras perícias no período de 2 a 5 anos), nos termos 

do artigo 158 do CPC, ou a redução da remuneração arbitrada inicialmente como honorários 

periciais por um laudo deficiente ou inconclusivo, conforme o artigo 465, parágrafo 5º do CPC. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Diante da pesquisa exposta, podem ser tiradas algumas conclusões acerca da 

importância do laudo médico pericial judicial nos processos que tem como objeto a concessão 

ou manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença, com a função de consolidar todo 

o estudo elucidado. 

O processo judicial traz entre seus aspectos mais relevantes, a concretização da 

investigação pela verdade, onde são utilizados métodos racionais e lógicos para que hipóteses 

sejam descartadas, alegações sejam acolhidas e finalmente aquilo que está mais próximo da 

realidade dos fatos possa se sobressair. 

A busca inesgotável pelo argumento verdadeiro deixa o magistrado na importante 

função de determinar o quantum indenizatório de um processo, ou em alguns casos de decidir 

a vida ou morte das pessoas através da sua saúde. Além das discussões teóricas sobre a busca 

do conhecimento verdadeiro, está a real consequência da falha ou êxito do Estado em sua função 

Jurisdicional: em processos como os que tem por objeto o auxílio-doença, o erro da prestação 

do direito pode significar a vida de uma pessoa, a sua saúde, o seu direito à viver com dignidade, 

sua própria subsistência. 

Nesse sentido, a função social que a prova pericial exerce no processo tem um peso 

enorme, pois diante da falha na percepção do magistrado pela ausência de conhecimento, é o 

perito quem vai decidir o processo, é ele quem vai conduzir em seu laudo os argumentos 

científicos necessários para auxiliar o magistrado na resolução da lide; se de um lado existe 

uma perícia administrativa do INSS negando a concessão de um benefício, de outro existem 

exames e documentos das partes que convergem em outro sentido e deixando assim, a cargo do 

expert judicial a resolução dos argumentos médicos envolvidos. Por esse motivo, a prova 

pericial é a solução definitiva do litígio, que traz a percepção mais adequada ao magistrado da 

realidade dos fatos, e tem a função social de dizer o direito, de criar condições para o pleno 

desenvolvimento do processo, de subsidiar e concretizar os recursos para a efetivação da 

resposta mais adequada à Constituição Federal do Brasil. 

A prova justifica a sentença do magistrado, e mais que isso ela justifica o próprio fato 

juridicamente relevante que se está discutindo no processo, através de uma análise de coerência 

integrada do sistema probatório, onde será considerado como provado, aquele fato em que sua 

prova demonstrou que ele é certo, pelo menos na convicção do juiz, aquele que logicamente se 

mostrou próximo da realidade e coerente com todo o conjunto de provas no processo. 



91 
 

Sendo assim, provar é atestar a veracidade, independentemente das acepções históricas 

do termo, para o processo é convalidar o direito pleiteado por uma das partes. A prova teve 

concepções arcaicas como juramentos, testes físicos irracionais na Idade Média, ou mesmo era 

um meio para a legitimação da força nesse contexto. Com a idade moderna e posteriormente 

contemporânea, os aspectos lógicos de racionalidade foram retomados no âmbito do processo, 

o que trouxe um ganho incomensurável para o Direito e toda a sociedade, embora as práticas 

deixaram marcas históricas ainda presentes (como o juramento de uma testemunha em um 

processo, não existe nenhuma garantia racional que o fato dela jurar que não irá faltar com a 

verdade não irá ocorrer). 

As classificações das provas e sua ontologia ajudam a construir o importante conceito 

de prova. Deve-se sempre estar atento às limitações da aplicação de algum método a 

delimitação de um conhecimento, tendo em vista que por diversas vezes a própria escolha do 

método implicará no resultado do conhecimento obtido. Nesse sentido, as classificações e 

tipologia da s provas são relevantes para formar o saber acerca do assunto, mas não existe uma 

única categorização certa, e sim várias perspectivas da prova. 

De acordo com o CPC em regra quem alega é quem tem que provar o que está 

afirmando, com relação a fato constitutivo de seu direito, e o réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ele estabelece ainda os direitos e 

deveres das partes no processo fundados na boa-fé processual, no dever de provar e na 

cooperação processual. O magistrado deve estar sempre atento e julgar de acordo com o ônus 

probatório, tendo dever de ofício de produzir provas quando verificado que a parte está se 

valendo do seu direito de não produzir provas contra si própria, ou quando o conjunto probatório 

for insuficiente.  

Nesse raciocínio o juiz deve ser sujeito ativo no processo, não deve se contentar com 

as provas apresentadas pelas partes, ou com o laudo pericial juntado pelo perito médico quando 

houverem indícios de dúvidas. A prova pericial tem espaço diante da falta de conhecimento 

técnico do magistrado nos processos, como, por exemplo, os que versam sobre auxílio-doença, 

não podendo o juiz dispensar a perícia quando esta for necessária. O parâmetro que determina 

a necessidade da realização de prova pericial é o próprio magistrado. 

A limitação da pré-compreensão do juiz traz como consequência para o processo um 

problema de ordem social: se julgar um processo é tarefa que demanda do juiz clareza, sensatez 

e inteligência (devido à complexidade da função em si), então julgar uma ação que a resposta 

do pleito judicial é determinada pela percepção de um terceiro é tarefa que merece máxima 

atenção por ser ainda mais complexa. 
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Na formação da decisão judicial, o juiz tem que agir de forma revolucionária, 

explanatória, buscando sempre a fusão de horizontes e a formação de novas respostas, novos 

conhecimentos, a partir da inquietação da dúvida suscitada no próprio processo. Somente com 

a reflexão os limites da própria pré-compreensão, em uma viagem cognitiva de 

autoconhecimento é que o magistrado pode adotar essa postura científica e epistemológica de 

questionar a origem do seu próprio conhecimento. 

A partir disso, o magistrado deve questionar as provas no processo, não enxergar a 

prova pericial em ações previdenciárias que julgam o auxílio-doença como prova mais 

relevante; ela é mais uma alegação no processo; o juiz deve ter uma visão ampla da ação dos 

peritos judiciais e de seus laudos sistematicamente com os processos que estão decidindo, para 

que através de uma postura renovatória, do círculo hermenêutico e da fusão de horizontes do 

perito com o processo, seja possível obter uma resposta adequada à Constituição e mais próxima 

da justiça. 

Além disso o juiz deve construir sua decisão com base na Teoria da Integridade do 

Direito, preservando a coerência de seus fundamentos, vendo o processo como um romance em 

cadeia que dá continuidade ao conjunto de julgados e precedentes processuais; tentando cada 

vez mais se aperfeiçoar com maior sagacidade, sabedoria, capacidade aos casos complexos de 

lacunas legais. 

Associando a teoria de Dworkin, aos fundamentos da Hermenêutica Filosófica, à 

reflexão acerca da concessão ou manutenção de auxílio-doença nas ações do ano de 2017 dos 

Juizados Especiais Federais de Fortaleza, e à experiência dos agentes desses processos, percebe-

se que muito precisa ser mudado. 

Conclui-se que a avalição que deve ser feita pelos tribunais de acordo com o artigo 

156, parágrafo 3º do CPC não está sendo feita, que as avaliações e controle dos peritos e laudos 

periciais são feitas somente individualmente pelos magistrados mais diligentes e que não há, na 

prática, nenhuma aplicação de punição para os laudos deficientes, ou ainda aqueles que trazem 

informações inverídicas e acarretam prejuízos às partes, o que é muito pouco para ações que 

versam sobre benefícios de auxílio-doença, pois o acolhimento do direito à vida e à saúde 

judicialmente é a última esperança de milhares de brasileiros que contribuem para a Previdência 

Social e esperam a sua contrapartida.  

Assim, observa-se que a própria legislação traz a perspectiva de uma avaliação para o 

controle das perícias judicias, mas esta não está sendo realizada, conforme as entrevistas 

realizadas com os agentes envolvidos nos processos que versam sobre benefícios de auxílio-

doença. Além dos magistrados, defensora pública, advogados, a coordenadora do Juizado 
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Especial Federal do Ceará reafirma que nenhuma avaliação para controle dos peritos e perícias 

judiciais é efetivada pelo Tribunal nos moldes do CPC, somente o controle subjetivo e 

individual do magistrado que escolhe um perito de sua confiança, na maioria das vezes pela 

provocação das partes do processo. 

Portanto, a sociedade está diante de um quadro perigoso à defesa dos direitos à saúde 

e à vida; existem trabalhadores que necessitam de renda, não tem condições físicas de trabalhar 

(às vezes são portadores de doenças graves), e tem seu benefício cessado perante o INSS e 

perante a justiça devido a uma perícia médica judicial pouco diligente, que não atentou aos 

exames acostados aos autos, que não levou em consideração às queixas do requerente, com 

julgamentos de quesitos objetivos atendidos muitas vezes por peritos engessados 

cognitivamente, não especialistas na área específica do processo, e que não tem zelo 

profissional pela sua atividade, seja pela baixa remuneração, pelo atraso da mesma, ou pela 

falta de comprometimento. 

Dessa forma, além do sentimento investigativo do magistrado, existem ações que 

podem ser efetivadas em prol da melhoria das condições de ingresso e avaliação dos peritos 

judiciais, bem como de seus laudos. Dentre elas está o ingresso por concurso público na carreira 

de perito médico judicial; cursos de atualização para os peritos; fóruns permanentes de debate 

de Direito Previdenciário com representação mista (magistrados, servidores, advogados, 

peritos, defensores públicos); criação de uma corregedoria de peritos dentro do tribunal que 

funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática na perícia judicial, 

os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das perícias por 

amostragem; aplicação de punições a peritos que fizessem laudos inconclusivos ou deficientes 

(conforme o artigo 465, parágrafo 5º do CPC), ou que trouxessem prejuízos às partes por 

alegações inverídicas (de acordo com artigo 158 do CPC); além de um maior espaço ao 

contraditório no procedimento do JEF, com previsão para a intimação da impugnação da 

perícia, o que poderia reduzir o números de recursos às Turmas Recursais, tendo em vista que 

o próprio juiz de primeiro grau já resolveria as diligências e esclarecimentos de possíveis erros 

ou contradições no laudo pericial, inclusive quando a parte não tem advogado (no jus postulandi 

o prejuízo é mais evidente); e a conscientização de advogados em não recorrer de quesitos já 

respondidos pelos peritos. 

Todo esse conjunto de atitudes, associada à uma postura investigativa do juiz nos 

processos que tem como objeto o auxílio-doença previdenciário, são capazes de transformar a 

realidade das pessoas que deveriam  estar recebendo o benefício, e não o estão seja por questões 

relativas ao alto índice de indeferimentos do INSS de auxílios-doença, seja porque não há o 
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efetivo controle e avaliação de peritos e laudos periciais, o que acaba decidindo a vida e à saúde 

de toda a sociedade brasileira. 

Com isso essa pesquisa objetiva propiciar condições mais equânimes para que os 

processos judiciais que versam sobre o auxílio-doença sejam julgados com maior diligência, e 

com maiores subsídios para que o magistrado obtenha a realidade dos fatos (já que ele tem a 

pré-compreensão limitada do conhecimento envolvido, e necessita de uma perícia judicial 

responsável e eficiente); de forma que os requerentes que tiveram seu benefício negado de 

forma arbitrária na via administrativa consigam ter seu pleito atendido  de acordo com a 

percepção mais verossímil dos acontecimentos, dando à sociedade um processo judicial com 

uma resposta adequada à Constituição Federal do Brasil. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM A COORDENADORA DO JEF/CE 

 

1- Qual a importância da prova pericial judicial nas causas previdenciárias de auxilio 

doença? 

 

A importância se deve pelo fato de que na sua grande maioria os processos que versam 

sobre auxílio doença tratam de indeferimentos administrativos por pericia administrativa 

contraria, então temos que ter uma prova que traga um instrumento para que seja possível 

corrigir ou não o ato administrativo, o resultado traz a motivação para a pratica do ato 

administrativo de indeferimento. 

 

2 - Como o magistrado pode identificar que existem erros em uma perícia judicial 

médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas causas? 

 

Através da contextualização feita pelo médico perito judicial feito em seu laudo, com 

registros de todos os achados e analise critica referente a cada um deles, e através do confronto 

do laudo judicial pericial com os documentos médicos trazidos pela parte. 

 

3- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 

e a experiência dos peritos interessados.” Vossa Excelência tem conhecimento de como tem 

sendo feita essa avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

 

Avaliação não tem sido feita pelos tribunais, o que temos é avaliação particular de cada 

perito pelo magistrado, temos um grupo de discussão dos juízes sobre vários assuntos inclusive 

sobre os peritos.  Já ocorreu de grupo permanente de peritos tirarem duvidas com a magistrada. 

Segundo resolução do CJF, o AJG tem que ter uma rotatividade pela resolução, mas a 

magistrada entende que isso vai ao contrário do espírito de perícia de confiança.  

 

 

4 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é 

suficiente como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos 

dentro do tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática 
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na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das 

perícias por amostragem)? Qual mecanismo vossa excelência sugere para aperfeiçoamento das 

periciais médicas judiciais no JEF de Fortaleza? 

 

O cadastro somente para inclusão não é suficiente, mas existe como critério a 

demonstração da prática do perito através de trabalhos anteriores e a avaliação periódica através 

da manifestação dos juízes. Existe a prática de entrar em contato com o próprio INSS pela sua 

coordenação de perícia quando existem pericias administrativas negadas de doenças mais 

graves. 

A corregedoria do tribunal poderia receber eventuais reclamações por se tratar de 

atuação de auxiliar do juízo, e os conselhos de classe já fariam o controle da atuação técnica. 

Sugestão de institucionalizar fóruns permanentes de discussão entre juízes e peritos 

para debater os temas pertinentes às pericias e tirar dúvidas. 

O aumento dos honorários poderia estimular a prática, mas a realidade da justiça não 

permite, tendo em vista que existem inclusive atrasos no repasse e grande volume de verbas 

destinadas a pagamentos de perícia, como por exemplo até agosto de 2017 foram gastos 

9.149.926,15 no Ceará, e no 5ª região 30.451.299.22, com perícias médicas. Mas o próprio 

judiciário poderia medidas como a padronização de modelo de laudos pericial para agilizar a 

atuação dos peritos, como além das citadas, não haver repetição de quesitos, devendo haver 

uma análise dos advogados em não repetir quesitos já respondidos. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM JUIZA DA TURMA RECURSAL DA SECÇÃO 

JUDICIÁRIA DO CEARÁ 

 

1- Qual a importância da prova pericial judicial nas causas previdenciárias de auxilio 

doença? 

 

A prova pericial se revela de suma importância no alcance da verdade real em 

demandas desta natureza, quando o ponto controvertido diz respeito ao requisito da 

incapacidade. Isto se dá precipuamente pelo fato de o Juiz não ter conhecimento técnico na área 

de medicina, e necessitar de um auxiliar imparcial para a realização de exame e avaliação da 

situação do autor e de toda a prova por ele apresentada. 

 

2 - Como o magistrado pode identificar que existem erros em uma perícia judicial 

médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas causas? 

 

Eventuais atecnias podem ser identificadas através da leitura do laudo pericial, cujo 

bojo traz as informações acerca do que foi avaliado, e dos elementos fáticos e técnicos utilizados 

para o alcance da conclusão. Ademais, eventuais incoerências podem ser identificadas à luz dos 

conceitos da ciência médica disponíveis em compêndios próprios, bem como diante do contexto 

dos laudos produzidos em contextos assemelhados (mesma patologia e condições pessoais 

semelhantes). Por fim, eventuais impugnações ao longo do processo, assim como informações 

indicativas de atraso podem ser identificadas nos autos do processo em que tal prova foi 

produzida. 

 

3- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 

e a experiência dos peritos interessados.” Vossa Excelência tem conhecimento de como tem 

sendo feita essa avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

 

Não tenho conhecimento desta avaliação no âmbito do Tribunal Regional Federal da 

5ª Região, aqui entendido este como os órgãos da justiça federal da 5ª Região sediado em 

Recife. No entanto, posso asseverar que os peritos são constantemente acompanhados tanto 

pelos juízes das varas que os nomeiam, quanto pelos magistrados das Turmas Recursais, assim 
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como pelos integrantes do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário (no qual têm 

assento advogados públicos e privados, magistrados e servidores públicos). Em regra, 

informações acerca dos peritos, eventuais queixas ou reclamações são acompanhadas e geridas 

pelo Juiz Federal Coordenador do JEF de cada Seção Judiciária. Este Magistrado, além de 

discutir com os colegas acerca dos peritos do quadro, ainda costuma tirar dúvidas destes acerca 

de procedimentos ou pontos de dúvidas nos atos periciais. 

 

4 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é 

suficiente como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos 

dentro do tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática 

na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das 

perícias por amostragem)? Qual mecanismo vossa excelência sugere para aperfeiçoamento das 

periciais médicas judiciais no JEF de Fortaleza? 

 

Quanto ao critério de ingresso, penso que deve ser o mais objetivo possível, atentando-

se, preferencialmente, ao conhecimento e formação do profissional. Tudo isto, no entanto, deve 

ficar, e sempre ficará, ao cargo do Juiz presidente do processo, já que a ele cabe avaliar e indicar 

o melhor profissional de sua confiança. 

Já no que tange à impugnação de cada laudo, ela deve ser ampla, cabendo a todos os 

sujeitos do processo formular as impugnações e questionamentos que se afigurarem 

necessários. 

Ressalto por derradeiro, a necessidade imperiosa de se atentar para a realidade de que, 

na maioria das subseções judiciárias, o quadro de médicos é, por natureza, escasso. Daí porque 

não se pode exigir uma especialização para cada patologia, ou ainda requisitos muito 

específicos para a seleção do corpo de peritos, sob pena de restar totalmente inviabilizada a 

produção da prova. Nestes casos, tem imperado o bom senso de se admitir profissionais com o 

necessário e suficiente conhecimento da patologia analisada, até porque, conforme 

jurisprudência pacífica da Turma Nacional de Uniformização, só se exige perito especialista 

nos casos de doenças raras, cuja excepcionalidade se contrapõe à grande massa de moléstias 

que comumente são noticiadas nos autos em tramitação na JF. Em sua maioria, as moléstias 

informadas nos processos que tramitam nos JEFs cuidam de patologias como lombalgias, 

cardiopatias, e afins, cuja avaliação de regra é feita de modo satisfatório por profissionais da 

ciência médica em geral. 



104 
 

APÊNDICE C – ENTREVISTA COM DEFENSORA PÚBLICA DA UNIÃO 

NO CEARÁ 

 

1- Qual a importância da prova pericial nas causas previdenciárias de auxilio doença? 

 

Quanto maior o grau de massificação dos julgamentos, maior o valor da prova pericial. 

Isto significa que, atualmente, nos Juizados Especiais Federais a perícia médica tem sido 

superestimada pelos julgadores. O ideal é que a perícia seja vista como mais uma entre as provas 

processuais e não como a rainha das provas. 

Na prática, quando o julgador se permite analisar o feito por uma visão mais ampla é 

maior a probabilidade de que sua decisão extrapole as conclusões médico periciais. 

Correta está a sumula 47 da TNU quando determina que, para aferir a incapacidade 

laboral o julgador deve avaliar tanto o quadro clínico quanto as condições pessoais da parte. 

Assim, a perícia médica se limita a avaliar o quadro clínico do autor, o que não se confunde 

com capacidade laboral. 

  

2 - Como vossa excelência acha que o magistrado pode identificar que existem erros 

em uma perícia judicial médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas 

causas? Dentro da realidade da DPU, é possível que a mesma acompanhe seus assistidos com 

relação a possíveis erros nos laudos periciais? 

 

O mais importante da perícia médica é a anamnese e não as conclusões do perito. Para 

garantir um bom exame clínico, o Juiz deve estabelecer quesitos ao perito em que deva 

relacionar qual a idade, a escolaridade, a ocupação habitual, o meio em que vive, os sintomas 

que apresenta, suas principais queixas, o tratamento médico ao qual se submete, qual a opinião 

de seus médicos etc. Se esta parte for bem-feita, ainda que o perito apresente conclusões 

equivocadas, o laudo pericial será de grande valia para o feito na medida em que o Juiz terá 

elementos suficientes para tirar suas próprias conclusões mesmo sem ser ele um expert em 

medicina. 

O erro mais comum nas perícias médicas é a subavaliação das queixas, quando o perito 

se limita a valorar as queixas afetas a determinada especialidade, sem dar a devida importância 

a queixas de outra especialidade. 

Também é comum o perito basear suas conclusões apenas no exame pericial, sem se 

dar ao trabalho de analisar a prova médica acostada aos autos. O Juiz tem plenas condições de 
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perceber que o seu expert deixou de avaliar parte dos documentos médicos ou que focou suas 

conclusões em determinada morbidade, dando menor importância a outras levantadas pela 

parte. 

No Âmbito da DPU Fortaleza, há 10 anos foi criado pioneiramente no pais o serviço 

médico para acompanhamento pericial. Um médico da DPU avalia a parte antes mesmo da 

propositura da ação para orientar o defensor sobre a prova produzida, se é necessário requisitar 

laudos complementares, prontuários hospitalares etc. Em um segundo momento, o médico da 

DPU acompanha a parte durante a realização da perícia judicial, na condição de médico 

assistente, interagindo com o perito judicial. Depois, relata ao Defensor suas impressões. Existe 

também a possibilidade do Defensor consultar o médico da instituição para obter maiores 

orientações para fins de impugnação da perícia ou para recurso e até mesmo de que o assistido 

seja reavaliado pelo médico. 

A afinação entre médicos e Defensores na DPU Fortaleza acarreta um expressivo 

número de concessões de benefícios por incapacidade. Poucos são os recursos e, no âmbito das 

Turmas Recursais, é frequente a anulação ou reforma de sentenças que inicialmente foram 

contrárias ao assistido. 

Em apoio ao serviço médico, a DPU conta com serviço psicológico e serviço social. 

Este tripé é essencial para o destaque dos benefícios por incapacidade no âmbito da DPU. 

Comparando-se com outras unidades da DPU no país, a DPU Fortaleza é especialmente exitosa 

no que diz respeito a concessão de benefícios por incapacidade. 

  

3 – Diante da celeridade do JEF, como vê o espaço para o contraditório na impugnação 

do laudo pericial? Nessa perspectiva qual a importância do papel do advogado da parte 

requerente do benefício de auxílio-doença? 

 

Lamentavelmente, a jurisprudência entende que é dispensável a prévia intimação das 

partes para se manifestarem sobre o laudo pericial. Nota-se, no âmbito da DPU, que o índice de 

sentença reformadas nas varas que não intimam o autor do laudo é maior do que nas varas que 

realizam a intimação. Isto significa que a impugnação da perícia é a grande arma processual do 

advogado. 

Vê-se que a grande falha das ações que correm através do jus postulandi é exatamente 

a falta de defesa técnica para impugnar o laudo pericial. Daí a enorme importância de um 

advogado combativo para a concessão judicial de benefícios por incapacidade. 
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4- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 

e a experiência dos peritos interessados”. O Dr. tem conhecimento de como tem sendo feita 

essa avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

 

Não. Desconheço. Pelo que sei, cada juiz usa de critérios aleatórios para formar a lista 

de peritos de suas varas. 

  

5 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é suficiente 

como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos dentro do 

tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática na perícia 

judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das perícias 

por amostragem)? Qual mecanismo que sugere para aperfeiçoamento das periciais medicas 

judiciais no JEF de Fortaleza? 

 

Sua proposta é excelente. Acrescento que sejam promovidos pela Justiça cursos 

periódicos de capacitação dos médicos peritos. A ideia é que periodicamente o perito tenha que 

cumprir certa carga horária de capacitação tanto em questões médicas como em noções de 

direito previdenciário. Outra ideia é criar um mecanismo para a sociedade possa impugnar a 

lista de peritos da justiça.  
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM SERVIDORA PÚBLICA DE DO 

JEF/CE 

 

1- Qual a importância da prova pericial nas causas previdenciárias de auxílio doença? 

 

A perícia é essencial nas causas de benefícios de incapacidade, uma vez que o 

magistrado não tem o conhecimento técnico específico para a avaliação da incapacidade da 

parte autora. 

 

2 - Como o magistrado pode identificar que existem erros em uma perícia judicial 

médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas causas? 

 

Pode ser que haja um erro evidente (erro material) como, por exemplo, o perito se 

referir a outro periciado ou a outra patologia diversa da inicial. Nesse caso, ou quando o laudo 

estiver incompleto, o perito é intimado para complementar ou esclarecer em juízo. 

Quanto ao mérito da perícia, o assunto é mais delicado, uma vez que, em regra, há uma 

relação de confiança na avaliação feita pelo perito oficial. Assim, de um modo geral, o juiz 

costuma acolher a conclusão pericial. 

Todavia, considerando que o magistrado não está adstrito ao laudo judicial, em caso 

de laudos contraditórios aos documentos do processo, pode haver um julgamento contrário ao 

laudo pericial. Assim, a decisão é fundamentada com amparo em outros atestados ou exames 

médicos, bem como no laudo social (se for o caso). 

 

3 – Diante da celeridade do JEF, como vê o espaço para o contraditório na impugnação 

do laudo pericial? Existe intimação na maioria dos casos para a impugnação ao laudo pericial? 

 

Particularmente, pela celeridade, acho que não deve haver essa intimação, mas vai 

depender do juiz que vai julgar o processo. Porém, a regra é do contraditório diferido, com a 

impugnação do laudo no momento do recurso em face da sentença. 

 

3- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 
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e a experiência dos peritos interessados.” Você tem conhecimento de como tem sendo feita essa 

avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

 

Não sei informar. 

 

4 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é 

suficiente como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos 

dentro do tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática 

na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das 

perícias por amostragem)? Qual mecanismo que sugere para aperfeiçoamento das periciais 

médicas judiciais no JEF de Fortaleza? 

 

De alguma forma, a Administração tem que decidir como efetivar o disposto no artigo 

156, parágrafo 3º, do CPC. A forma de como será feita vai depender de cada Tribunal, pois 

envolve custos. Portanto, cabe à Administração avaliar a melhor medida com o menor custo.  

Na minha opinião, deveria haver perito concursado, como existe em alguns órgãos, 

que estariam à disposição do Judiciário. Ademais, na condição de servidor, seria possível uma 

efetiva avaliação dos Tribunais. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM ADVOGADO “A” ATUANTE EM CAUSAS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA NO JEF/CE 

 

1- Qual a importância da prova pericial nas causas previdenciárias de auxilio doença? 

A prova pericial via de regra é determinante. Na minha atuação como advogado na 

área previdenciária, jamais um juiz julgou em desacordo com o resultado da perícia. Poucas 

vezes, também, ouvi de colegas essa situação. 

 

2 - Como o magistrado pode identificar que existem erros em uma perícia judicial 

médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas causas? 

Normalmente através de imagens anexas aos autos, que demonstrem que a condição 

física do autor, em verdade, não condiz com o constante no laudo pericial. A apresentação de 

outros laudos médicos também pode ajudar, não obstante os juízes tendem a se guiar pelo laudo 

do perito da justiça. 

 

3 – Diante da celeridade do JEF, como vê o espaço para o contraditório na impugnação 

do laudo pericial? Nessa perspectiva qual a importância do papel do advogado da parte 

requerente do benefício de auxílio-doença? 

Acredito que o rito processual adotado pelos Juizados Especiais Federais é bastante 

positivo, posto que favorece a celeridade e acredito que não traz grandes prejuízos ao 

contraditório.  

Acredito que o papel do advogado é fundamental, posto que é através deste que o 

jurisdicionado aciona o poder judiciário, bem como este é o responsável por diligenciar em 

defesa de seu direito.  

 

4- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 

e a experiência dos peritos interessados.” Você tem conhecimento de como tem sendo feita essa 

avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

Não tenho conhecimento. 

 

5 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é 

suficiente como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos 
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dentro do tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática 

na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das 

perícias por amostragem)? Qual mecanismo que sugere para aperfeiçoamento das periciais 

médicas judiciais no JEF de Fortaleza? 

Acredito que o cadastro por especialidade e formação é, sim, suficiente, desde que a 

contratação esteja de acordo com o art. 37, II da Constituição Federal.  

Acho que a ideia da corregedoria de peritos é válida e poderia ser bem útil se 

corretamente desenvolvida.  

Penso que a abordagem precisaria ser bem mais humanizada. É necessário comunicar-

se com o jurisdicionado em uma linguagem que ele esteja apto a entender, permitir-lhe mostrar 

o seu problema, bem como laudos médicos anteriores, etc. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM ADVOGADO “B” ATUANTE EM 

CAUSAS DE AUXÍLIO-DOENÇA NO JEF/CE 

 

1- Qual a importância da prova pericial nas causas previdenciárias de auxilio doença? 

 

Elas são imprescindíveis tendo em vista que o conhecimento técnico está afeito ao 

profissional da medicina. No entanto o juiz não pode ficar atado apenas ao parecer médico 

pericial, pois existem outros meios de uma análise mais minuciosa, como exames, raio x, 

pareceres, tomografias computadorizas além do laudo pericial. Já vão para os autos outros 

exames que são suficientes para o juiz fazer uma análise mais ampla, o que pode facilmente 

fazer com que ele não fique preso apenas ao laudo judicial. 

 

2 - Como o magistrado pode identificar que existem erros em uma perícia judicial 

médica, tendo em vista o conhecimento específico envolvido nessas causas? 

 

Quando você ajuíza uma ação de auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria 

por invalidez, você traz para os autos elementos suficientes que permitem que o juiz vislumbre 

que ali já existe uma doença que o conduza ao julgamento de que a pessoa merece um 

afastamento pelo INSS, ou até mesmo uma aposentadoria invalidez por doenças como AVC, 

AIDS, câncer, por exemplo, que os laudos e exames já emitidos pelos profissionais da área são 

suficientes para que ele dispense a perícia judicial desonrando o Poder Judiciário, e dando 

celeridade ao tramite processual. 

 

3 – Diante da celeridade do JEF, como vê o espaço para o contraditório na impugnação 

do laudo pericial? Nessa perspectiva qual a importância do papel do advogado da parte 

requerente do benefício de auxílio-doença? 

 

Não há dificuldade no contraditório e ampla defesa, porque quando suscita dúvida os 

juízes mandam intimar as partes para fazer o contraditório. Quando o laudo é totalmente 

favorável, existe uma certeza de que o juiz não irá sentenciar diferente do que o perito atestou. 

A importância do advogado é a proteção da causa que ele ajuíza e ele deve atuar quando restam 

dúvidas quanto aos laudos, muitas vezes os peritos abrem brechas por omissões pontuais de 

uma análise de um laudo ou de um exame juntado aos autos. 
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4- De acordo com o CPC em seu artigo 156 parágrafo 3º, os peritos serão avaliados 

pelo Tribunal: “§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para 

manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento 

e a experiência dos peritos interessados.” O Dr.  tem conhecimento de como tem sendo feita 

essa avaliação ou qualquer tipo de controle nos laudos judiciais? 

 

Não tem conhecimento na prática dessa atividade. Os advogados que atuam no JEF 

tem a convicção de que se determinada ação cair em determinados peritos, o laudo será 

contrário à parte, salvando-se apenas aqueles casos que não permitem que os peritos não 

derivem contrário a doenças com laudos anteriores, como também existem determinados 

peritos mais flexíveis que avaliam dentro da ciência e da técnica da medicina não derivando 

para convicções próprias. Em cima disso, não vejo pelo menos nos últimos 10 anos, nenhuma 

avaliação para corrigir as distorções acima relatadas. 

 

5 - Na sua opinião, o cadastro de peritos por sua especialidade e formação é 

suficiente como critério de ingresso? Acha possível a criação de uma corregedoria de peritos 

dentro do tribunal (funcionaria como um colegiado de peritos com pelo menos 3 anos de prática 

na perícia judicial, os quais auxiliariam o juiz em pontos controvertidos e fariam avaliações das 

perícias por amostragem)? Qual mecanismo que sugere para aperfeiçoamento das periciais 

médicas judiciais no JEF de Fortaleza? 

 

O que se verifica na seleção de peritos médicos é que os bons não se sujeitam ao 

encargo de atuar como peritos médicos visto a baixa remuneração oferecida como honorários. 

Os que aceitam, normalmente não são os diferenciados do mercado, são os novos e sem muita 

experiência, isto valendo para as pericias sociais, muitas delas tendo a necessidade de 

deslocamento para o interior do estado, não sendo atrativo o que o Tribunal determina como 

honorários. De certa forma isso cria um quadro ruim, deixando a mercê uma avaliação de 

qualidade, o próprio tribunal virando as costas para implementar uma corregedoria e assim 

funcionando a justiça com essas deficiências que precisariam ser sanadas. Verifica-se que há 

uma burocracia na emissão dos laudos, o que desestimula os peritos para fazer as pericias, 

havendo grande rotativa de peritos. 

 


