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A alta programada na cessação do auxilio-doença 
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz 

Sumário: 1- Introdução; 2- Breves considerações sobre o 
auxílio-doença; 3- Sistema da alta programada; 3.1- Regu

lamentação e legitimidade; 3.2- Efeitos; 4- Conclusão. 

1 Introdução 

O ordenamento jurídico pátrio prevê a conces

são de alguns benefícios por incapacidade a segura

dos do Regime Geral de Previdência Social- RGPS. 

Quando se trata de benefício concedido 

com base em incapacidade temporária, a regra 

é a de sua cessação quando o segurado resta

belece sua capacidade. 

A aferição do restabelecimento da capacida

de laboral exige, ao menos em tese, avaliação por 

profissional da área médica. 

Afinal, nem o segurado nem os atendentes do 

INSS normalmente detêm conhecimentos espe

cializados para afirmar se a incapacidade cessou e 

se aquele pode retornar ao trabalho sem risco de 

comprometimento da sua saúde. 

Todavia, muitas vezes o médico perito do INSS 

pode, ao avaliar o estado de saúde do segurado, 

estimar uma data provável de cessação da sua in

capacidade considerando a evolução normal da 

doença ou da lesão. 

Nessas circunstâncias é que se apresenta a 

figura da alta programada', como instrumento 

de atribuição de maior eficiência aos serviços 

prestados pelo INSS. 

Ocorre que, não obstante a razoabilidade do 

sistema da alta programada, algumas questões se 

apresentam. Por exemplo: 

Há base legal para a aplicação do siste

ma da alta programada? 

Esse sistema é legítimo? 

1 Nome comumente atribuído ao sistema introduzido pelo 
Programa de Cobertura Previdenciária Estimada (COPES). 

Sobrevindo a data limite da incapacidade 

prevista por médico do INSS, sem que o se

gurado requeira novo exame, cessa definiti

vamente o benefício? 

Essa cessação subsiste desde o advento 

do limite médico, mesmo que se com

prove posteriormente que a incapaci

dade nunca cessou? 

Como se vê, são questionamentos que me

recem ser respondidos, notadamente porque se 

aplicam a situações submetidas diariamente à 

apreciação do Poder Judiciário. 

Este pequeno texto se destina a abordar o 

tema de forma objetiva, traçando algumas li

nhas acerca das respostas às indagações acima 

apresentadas. 

2 Breves considerações sobre o auxflio-doença 

Conforme se extrai da Lei n. 8.213/91 (art. 

59), o auxílio-doença se trata de benefício previ

denciário devido a segurado que, havendo cum

prido, quando for o caso, o período de carência 

previsto em lei, ficar incapacitado para o seu tra

balho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Em regra geral, o auxílio-doença não é 

devido a segurado que se filie ao Regime Ge

ral de Previdência Social - RGPS já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa 

para o benefício, salvo quando a incapaci

dade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão (art. 59, 

parágrafo único). 

Sendo possível a recuperação do segurado 

para sua atividade habitual, o auxílio-doença 

será devido enquanto ele permanecer incapaz 

(art. 60). 

Se, após a consolidação das lesões decorren

tes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade 

para o trabalho que o segurado habitualmente 

exercia, o auxílio-doença deverá ser transformado 

em auxílio-acidente (art. 86). 

Sendo impossível a recuperação do segurado 

para sua atividade habitual, deve ele se submeter 

a processo de reabilitação profissional para o exer

cício de outra atividade (art. 62). 

Vindo ele a ser considerado não-recuperá

vel para atividade remunerada, deve o auxílio

doença ser convertido em aposentadoria por 

invalidez (art. 62). 

Nesse sentido, o Decreto n. 3.048/99 precei-

tua que o auxílio-doença cessa (art. 78): 

pela recuperação da capacidade para 

o trabalho; 

pela transformação em aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-acidente de 

qualquer natureza, neste caso se resul

tar sequela que implique redução da 

capacidade para o trabalho que habi

tualmente exercia. 

Daí porque FÁBIO ZAMBITE IBRAHIM lecio

na que "o auxílio-doença é benefício temporá

rio, pois perdura enquanto houver convicção 

da possibilidade de retorno à atividade remu

nerada" (2008, P. 612). 

É indiscutível, portanto, que a concessão e 

a subsistência do auxílio-doença pressupõem, 

entre outros requisitos, a incapacidade para o 

trabalho e a possibilidade de retorno do segurado 

à atividade remunerada. 

Assim, cessando a incapacidade, deve cessar 

o auxílio-doença. 

Consoante ensinamento de IVAN KERTZ

MAN (2009, P. 395), "a verificação da incapaci

dade é feita mediante exame médico-pericial a 

cargo do INSS". 

Da mesma forma, o restabelecimento da ca

pacidade laboral do segurado normalmente deve 

ser aferido mediante avaliação médica. 

I Jornada de Direito Previdenciário 

3 Sistema da alta programada 

3.1 Regulamentação e legitimidade 

A Lei n. 8.213/91 apenas dispõe que o auxílio

doença, desde que preenchidos os requisitos cor

respondentes, é devido ao segurado "enquanto 

ele permanecer incapaz" (art. 60). 

Entretanto, seu regulamento (aprovado pelo 

Decreto n. 3.048/99) estabelece que: 

o segurado em gozo de auxílio-doença 

está obrigado, independentemente de 

sua idade e sob pena de suspensão do 

benefício, a submeter-se a exame médico 

a cargo da previdência social (art. 77); 

o INSS poderá estabelecer, mediante ava

liação médico-pericial, o prazo que en

tender suficiente para a recuperação da 

capacidade para o trabalho do segurado, 

dispensada nessa hipótese a realização 

de nova perícia" (art. 78, § 1 o, incluído 

pelo Decreto n. 5.844/2006); 

caso o prazo concedido para a recupe

ração se revele insuficiente, o segurado 

poderá solicitar a realização de nova pe

rícia médica, na forma estabelecida pelo 

Ministério da Previdência Social (art. 78, § 

1°, incluído pelo Decreto n. 5.844/2006). 

Eis aí a regulamentação da alta programada. 

Resta saber se esse sistema se afigura compatí

vel com o art. 5°, 11, da Constituição Federal, segun

do o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 

Conquanto a Lei n. 8.213/91 não preveja ex

plicitamente o sistema da alta programada, ela 

estabelece a cessação do auxílio-doença quando 

deixar de existir a incapacidade laboral do segura

do (art. 60, parte final). 

Assim, cabe ao regulamento explicitar, com 

razoabilidade, a forma como deve ocorrer a aferi

ção da cessação dessa incapacidade. 

É óbvio que tal aferição pode ser feita me

diante novo exame médico. 
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Entretanto, há doenças e lesões cuja evolução 

regular tem um período médio de tempo até a ces

sação da incapacidade já conhecido pela medicina. 

Nesses casos, atendendo ao princípio da efici

ência administrativa (art. 37, CF/88), é razoável que 

o médico perito do INSS, ao fazer a avaliação inicial 

do segurado, ateste a existência da incapacidade 

e a data provável da sua cessação, servindo esta, 

ao menos a princípio, como estimativa do termo 

final do benefício. 

Consequentemente, pode-se afirmar que, em 

tese, o sistema da alta programada não atenta con

tra o art. 5°, 11, da Constituição Federal, porquanto 

se baseia na aplicação do art. 60, parte final, da Lei 

n. 8.213/91 em conjunto com o princípio da efici

ência administrativa (art. 37, CF/88). 

No entanto, é possível que, em certas situa

ções, não se justifique a aplicação de tal sistema. 

Isso ocorre quando se está diante de quadro 

incapacitante cujo tempo médio de duração não 

possa ser estimado objetivamente pela medicina. 

A aplicação do sistema da alta programada em 

casos desse tipo se trata de artifício para possibilitar 

a cessação antecipada de benefício previdenciário 

sem qualquer base científica idônea, revelando ar

bitrariedade incompatível com o devido processo 

legal no aspecto substantivo (art. 5°, LIV, CF/88). 

Sobre o assunto, Marcelo Leonardo Tavares 

(2009,p.126-127)transcrevepartedevoto-vistapor 

ele proferido no processo n. 2006.51.01.518385-3: 

... O mecanismo da "alta programada" 
não é inválido, em tese. Existem patologias em 
relação às quais a medicina tem relativo con
senso em determinar o período provável de 
cura. Para esses casos, e somente para esses, 
o mecanismo da "alta programada" deve ser 
utilizado como método de economia e efici
ência administrativa. Por exemplo, a literatura 
médica pode indicar prazo razoável para a cura 
de uma torção de tornozelo ou de uma fratura, 
desde que as lesões sejam devidamente trata
das e não há invalidade no estabelecimento do 
referido prazo como expectativa de cessação 
do benefício de auxílio-doença. Se, em determi
nado caso concreto, a recuperação não ocorrer 
como previsto, diante dessa exceção, cabe ao 
segurado solicitar a realização de nova perícia. 

Tal entendimento não afasta a faculdade 
de o INSS estabelecer, mediante avaliação mé
dico-pericial, o prazo que entender suficiente 
para recuperação da capacidade para o traba
lho do segurado, nos termos do§ 1°, do art. 78 
do Regulamento da Previdência Social (Decre
to no 3.048/1999), mas a autarquia deve ter em 
conta que em nem todos os casos é possível 
utilizar esse procedimento. 

Contudo, há procedimentos em que a 
"alta programada" não pode ser aplicada, pois 
não há consenso médico a respeito do tempo 
de tratamento e recuperação do paciente .... 

Na mesma linha, leciona Fábio Zambitte 

lbrahim (2008, P. 612): 

É fato que muitas incapacidades comuns 
podem ter seu prazo de duração razoavelmen
te previsto pelo profissional competente, mas 
cada caso é um caso .... 

A sistemática da alta programada so
mente pode ser admitida se limitada a inca
pacidades de menor gravidade e, adicional
mente, àquelas situações nas quais a medicina, 
com razoável certeza, possa apontar a duração 
média da incapacidade. 

A esse respeito, confira-se precedente do Tri-

bunal Regional Federal da Quarta Região: 

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO. AUXILIO

DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE 
PERICIA MÉDICA. ILEGALIDADE. 

1. O Programa de Cobertura Previdenciária 
Estimada (COPES), foi instituído pelas Ordens 

de Serviço 12S e 130/2005 objetivando acele
rar o agendamento de perícias médicas pela 
autarquia e diminuir o prazo de atendimento 
nas agências previdenciárias. Pelo COPES, es
tabeleceu-se uma forma diferente de realizar o 
exame pericial: o médico deverá, observando 
as características de cada caso, prever a data da 
cessação do benefício, mediante prognóstico. 

2. Havendo evidente conflito de interesses juri
dicamente relevantes- o da Administração, em 
racionalizar o serviço, para que a economia daí 
advinda venha a beneficiá-lo como um todo, 
e o do segurado, em garantir o recebimento 
do auxílio pecuniário enquanto perdurar sua 
incapacidade laboral -, faz-se necessário en
contrar um ponto de equilíbrio que venha a 
satisfazer a ambas as partes. 

3. Se por um lado o COPES se revela adequado 
e satisfaz os casos de incapacidade advindos 
de enfermidades menos complicadas, o mes
mo parece não ocorrer nos casos de doenças 
mais complexas, cuja evolução pode tomar 
rumos nem tão previsíveis, necessitando da 
realização efetiva de perícia para seu eventual 
cancelamento2 . 

(TRF - 4' Região. 6' Turma. REOMS 
2005.70.00.034635-4. Relator: JOÃO BATISTA 
PINTO SILVEIRA. D.E. de 22/06/2007.) 

Enfim, o sistema da alta programada é, em 

tese, legítimo. Todavia, sua aplicação pode se re

velar ilegítima quando a data da cessação da inca

pacidade for estimada pelo médico perito do INSS 

sem base científica idônea. 

3.2 Efeitos 

Como afirmado, a Lei n. 8.213/91 estabelece 

a manutenção do auxílio-doença enquanto subsis

tir a incapacidade do segurado para sua atividade 

habitual, desde que não ocorra a reabilitação pro

fissional e não seja caso de conversão em outro 

benefício por incapacidade (aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-acidente). 

Ou seja, o mero advento de limite médico não 

se qualifica legalmente como causa extintiva do 
auxílio-doença. 

De outra parte, o prognóstico apresentado 

pelo perito do INSS na avaliação realizada por 

ocasião do deferimento do benefício gera simples 

presunção relativa de cessação da incapacidade por 

ocasião do advento do limite médico fixado. 

Afinal, é possível que o prognóstico não se 

confirme por resultar de avaliação incorreta do 

perito ou mesmo por alguma circunstância poste

rior que altere a evolução regular da doença ou da 
lesão incapacitante. 

Assim, quando o INSS estabelece, median

te avaliação médico-pericial, prazo que entende 

suficiente para a recuperação da capacidade de 

trabalho do segurado (art. 78, § 1°, Decreto n. 

3.048/99, incluído pelo Decreto n. 5.844/2006), o 

mero advento desse limite médico, sem que haja 

2 Sublinhei. 
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solicitação de nova perícia pelo segurado, não 

basta para a extinção do benefício. 

Ora, a fixação de limite médico equivale a 

uma convocação antecipada do segurado para, 

caso entenda subsistir sua incapacidade ao final 

do prazo concedido para recuperação, se subme

ter a nova perícia mediante solicitação ao INSS 

(art. 78, § 1°, do Decreto n. 3.048/99, incluído pelo 

Decreto n. 5.844/2006). 

Portanto, o advento do limite médico no 

sistema da alta programada deve apenas ense

jar a suspensão do auxílio-doença' até que nova 

perícia (administrativa ou judicial) confirme ou 

afaste o prognóstico realizado inicialmente 

pelo médico do INSS. 

No caso de confirmação de tal prognósti

co, a suspensão do benefício a partir do limi

te médico inicialmente fixado se converte em 

cessação definitiva. 

É que tal situação revela a superveniência de 

causa legal extintiva do auxílio-doença, mais es

pecificamente a cessação da incapacidade (art. 60, 

parte final, Lei n. 8.213/91 ). 

No caso de afastamento do aludido prog

nóstico, a suspensão do auxílio-doença a partir 

do advento do limite médico deixa de subsis

tir, devendo ser integralmente pagas, com os 

acréscimos legais, as parcelas cujo pagamento 

havia sido suspenso. 

Com efeito, nessa hipótese resta afastada 

por prova robusta (perícia) a presunção relativa 

de cessação da incapacidade que resulta do ad

vento do limite médico inicialmente fixado pelo 

perito da autarquia. 

É bem verdade que existem precedentes juris

prudenciais afirmando a legitimidade da cessação 

do auxílio-doença desde o advento do limite médi

co até a apresentação do laudo da perícia judicial, 

quando, no sistema da alta programada, o segurado 

não solicita a realização de nova perícia ao INSS. 

Baseiam-se esses julgados no argumento de 

que a negligência revelada pela inércia do segu-

3 1nteligência do art. 101 da Lei n. 8.213/91. 
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rado constitui causa suficiente para a extinção do 

benefício em tal lapso temporal. 

Nesse diapasão: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPA
CIDADETOTAL ETEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. 
CESSAÇÃO. ALTA PROGRAMADA. RECURSOS 
IMPROVIDOS. 

1. Nos termos do art. 101 da Lei n.' 8.213/91, 
o segurado em gozo de auxílio-doença, apo
sentadoria por invalidez e o pensionista invá
lido estão obrigados, sob pena de suspensão 
do benefício, a submeter-se a exame médico a 
cargo da Previdência Social. 

2. O segurado com alta programada deve re
querer a prorrogação do benefício, sob pena 
de cancelamento. 

3. A parte autora não requereu a prorrogação 
do período previsto na alta programada. 

4. O restabelecimento do benefício será devi
do a partir da juntada aos autos do laudo mé
dico judicial. 

5. Sem ônus sucumbenciais. 

(Turma Recursal dos Juizados Especiais Fe
derais do Tocantins. Recurso Inominado n. 
2008.43.00.901713-7. Relator: ADELMAR PI
MENTA. e-DJF1 de 6.3.2009.) 

Todavia, as coisas não são bem assim. 

Como bem adverte Fábio Zambitte lbrahim 

(2008, P. 618), "o segurado, muitas vezes assinto

mático, considera-se apto novamente para o tra

balho, mas ainda não está verdadeiramente habi

litado, trazendo consequências funestas em razão 

do retorno indevido". 

Ademais, não é razoável exigir do segurado 

leigo uma postura de contestação ao prognósti

co apresentado pelo médico do INSS por ocasião 

da perícia administrativa. 

Em regra geral, se a subsistência da incapaci

dade não for manifesta, a tendência do segurado 

leigo é acreditar na previsão feita pelo perito da au

tarquia, voltando ou tentando voltar ao trabalho. 

Mesmo que a subsistência da incapacidade 

seja indiscutível, não é raro a pessoa humilde acre

ditar que não mais faz jus ao benefício, apenas por

que o médico do INSS teria atestado inicialmente 

que a cura ocorreria em determinado momento. 

Ou seja, a inércia do segurado em postular a 

realização de nova perícia administrativa por oca

sião do advento do limite médico pode não reve

lar negligência, mas mero desconhecimento do 

seu estado de saúde, ignorância da legislação ou 

crença inarredável no prognóstico inicial. 

Sobre o tema, afigura-se bastante esclarece

dor o seguinte precedente do Tribunal Regional 

Federal da 3' Região: 

4 Sublinhei. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 
REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NECES
SIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 
PARA CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BE
NEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

- Agravo retido não conhecido, nos termos do 

artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. 

-A Lei no 8.213/91, Lei de Benefícios da Pre

vidência Social, garante o auxílio-doença aos 

segurados que forem considerados tempora
riamente incapazes para o exercício de ativi

dade que lhes garanta a subsistência, por meio 
de perícia médica, observada a carência legal

mente estipulada (arts. 25, 26 lei cit.). 

-Apesar de o sistema COPES permitir ao segurado, 
caso entenda que permanece incapacitado, apre
sentar perante a autarquia pedido de reconside
ração da alta programada, reputo que tal análise, 
isto é, persistência ou não de incapacidade, não 
pode ser atribuída ao cidadão comum, leigo no 
que tange a critérios técnico-científicos relativos 
ao profissional afeto à medicina. 

- A transferência de responsabilidade quanto 
a alta médica é inviável, sendo que a inércia do 
segurado em efetuar pedido de prorrogação ou 
reconsideração não pode ser critério para se pre
sumir a cura de qualquer moléstia, mormente, 
quando se trata da população humilde, despro
vida de instrução. 

- Destarte, necessária é a realização da perícia 
médica para se legitimar a suspensão ou cance
lamento de benefício por incapacidade.4 

- Agravo retido não conhecido e remessa ofi

cial improvida. 

(TRF - 3' Região. 8' Turma. REOMS 
2005.61.19.006335-9. Relatora: Vera Jucovsky. 
DJF3 de 12.8.2008.) 

Não bastasse isso, eventual negligência do 

segurado manifestada pela não formulação de 

pedido de nova perícia não se trata de causa legal 

de extinção do auxílio-doença, podendo, no má

ximo, autorizar sua suspensão, à luz do art. 101 

da Lei n. 8.213/91. 

Como se vê, o advento do limite médico, 

sem que o segurado requeira a realização de 

nova perícia, apenas autoriza a suspensão do 

auxílio-doença até efetiva comprovação da ces

sação da incapacidade. 

Assim, caso se comprove por nova perícia 

administrativa ou judicial que a incapacidade 

nunca cessou, o benefício deve ser restabele

cido a partir da suspensão motivada pelo mero 

advento de limite médico. 

4 Conclusão 

Do exposto, conclui-se que o sistema de

nominado alta programada é, em tese, legítimo, 

porquanto se baseia na aplicação do art. 60, parte 

final, da Lei n. 8.213/91 em conjunto com o princí

pio da eficiência administrativa (art. 37, CF/88). 

Todavia, sua aplicação pode se revelar ilegí

tima quando a data da cessação da incapacida

de for estimada pelo médico perito do INSS sem 

base científica idônea. 

Infere-se, ainda, que o mero advento do limite 

médico não enseja a extinção do auxílio-doença, 

autorizando apenas a suspensão do benefício com 

base no art. 101 da Lei n. 8.213/91. 

Somente quando há a confirmação do 

prognóstico inicial, a suspensão do benefício se 

converte em cessação definitiva (art. 60, parte 

final, Lei n. 8.213/91). 

Por derradeiro, no caso de afastamento do 

aludido prognóstico, a suspensão do auxílio-doen

ça a partir do advento do limite médico deixa de 

subsistir, devendo ser integralmente pagas, com 

os acréscimos legais, as parcelas cujo pagamento 

havia sido suspenso. 

I Jornada de Direito Previdenciário 
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