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O auxílio-doença trata-se de um benefício previdenciário cujo qual é concedido aos 
segurados pela Previdência Social na hipótese de incapacidade laborativa por 
motivos relacionados à salubridade do indivíduo, haja vista que, em casos de doenças 
incapacitantes o mesmo faria jus a tal benefício desde que atendidos os requisitos 
administrativos como carência de contribuição junto à Previdência Social, a realização 
de perícias médicas, entre outros requisitos administrativos e legais. Por vezes este 
benefício tem sido concedido de maneira indevida e até mesmo sendo mantido 
indevidamente a indivíduos que não fariam jus ao recebimento de auxílio-doença, seja 
pela hipótese de má-fé do adquirente, da falta de revisão por parte da autarquia 
federal ou pela realização de perícias médicas junto ao INSS de maneira desleixada, 
trazendo reflexos negativos a sociedade, à economia estatal e até mesmo ao 
indivíduo adquirente. O presente artigo tem por objetivo geral demonstrar os reflexos 
da indevida concessão do benefício previdenciário no âmbito jurídico, administrativo e 
econômico, bem como os objetivos específicos que procurará trazer a conceituação 
doutrinária de seguridade social, previdência e do benefício em espécie; determinar 
os requisitos legais e administrativos para obtenção do benefício; e demonstrar quais 
consequências jurídicas o indivíduo estaria sujeito quando da hipótese da indevida 
concessão e quais seriam os reflexos na economia estatal. O presente artigo 
científico tem por referencial teórico o juspositivismo, bem como os métodos 
científicos hipotéticos dedutivos e métodos auxiliares estatísticos e histórico, quanto 
as técnicas de pesquisa serão utilizadas as documentais, revisão bibliográfica, 
pesquisa jurisprudencial e “ex post facto”. Ao findar, o resultado pretendido é o 
entendimento quanto à problemática apresentada e a busca de medidas que 
mudariam tal situação, visto que, ao realizar tais pesquisas acerca da atual situação 
da Previdência Social e da economia estatal fica clara a necessidade de medidas que 
garantiriam uma mudança neste cenário. 
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