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Ofício n° 27/2022 – GP                                  Florianópolis, 8 de fevereiro de 2022. 

 

Ref.: Apoio ao Projeto de Lei n° 4491/2021 – prorrogação da Lei 13.876/2019 
até 31-12-2024. Garantia do custeio para pagamento dos honorários 
médicos periciais em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) figure como parte. 
 

Senhor Senador, 
 
Encontra-se no plenário do Senado Federal desde 16-12-2021 o Projeto de Lei n° 
4.491/2021, de autoria do Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), que objetiva a 
garantia, pelo Poder Executivo Federal, do pagamento dos honorários periciais 
referentes às perícias já realizadas e às que venham a ser realizadas até o dia 
31-12-2024, nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, e que ainda 
não tenham sido pagos, mediante alteração do caput do art. 1º da Lei 13.876, de 
20 de setembro de 2019. 

Após a vigência da Emenda Constitucional 95/16 a despesa da Justiça Federal 
referente ao orçamento da assistência jurídica às pessoas carentes (AJPC) 
passou a concorrer com as despesas obrigatórias da entidade, o que inviabilizou 
o pagamento dos honorários referentes às perícias médicas judiciais, por 
ausência de dotação orçamentária. 

Objetivando solucionar o problema, no dia 4-10-2018, restou publicada a MP n° 
854, que dispôs sobre a antecipação dos pagamentos dos honorários periciais 
nas ações em que o INSS fosse parte que tramitassem nos Juizados Especiais 
Federais, quando restou transferida a responsabilidade do pagamento dos 
honorários periciais para o Poder Executivo Federal. 

Entretanto, referida MP 854 perdeu vigência sem que fosse apreciada e votada 
pela Comissão Mista competente, o que ensejou a elaboração e envio, em 
regime de tramitação urgente, do PL 2.999/2019 para o Congresso Federal, a fim 
de garantir o pagamento dos honorários periciais nas ações em que figura como 
parte o INSS.  

 

 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Dário Berger 
Senado Federal 
Brasília-DF 
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Aludido Projeto de Lei foi aprovado e transformado na Lei 13.876, de 20-9-2019 
que, por meio de regra transitória, garantiu o pagamento dos honorários periciais 
referentes às perícias já realizadas e aquelas que viriam a ser realizadas em até 
dois anos após a data de sua publicação, conforme disposto no art. 1°: 
 

Art. 1º O pagamento dos honorários periciais referentes às perícias já 
realizadas e às que venham a ser realizadas em até 2 (dois) anos após a data de 
publicação desta Lei, nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, e que 
ainda não tenham sido pagos, será garantido pelo Poder Executivo federal ao 
respectivo tribunal. 
 

Notadamente, desde 23-09-2021, segundo o CJF, não há previsão orçamentária 
para honrar o pagamento dos honorários devidos aos médicos peritos que 
atuaram nos processos em que o INSS figurou no polo passivo, demandas que 
versam sobre benefícios por incapacidade e acidentárias, por conta da ausência 
de vigência legal que regulamente a matéria.   

Não se desconhece a tramitação legislativa de Projetos de Lei, como o PL 
3.914/2020, atualmente no Senado Federal sob a relatoria do Senador Luis 
Carlos Heinze, que versam sobre a matéria. Entretanto, sem prazo certo para 
votação. 

Essa inércia tem refletido diretamente na sociedade, sobretudo nos mais 
necessitados que, sem a realização de perícia ficam em verdadeiro limbo: de um 
lado não conseguem retornar ao trabalho, diante da incapacidade alegada; de 
outro, permanecem sem auferir renda alguma enquanto não acessam o benefício 
previdenciário pleiteado. Assim, sem condições de arcar com o adiantamento dos 
honorários periciais, amargam a angústia de infindáveis meses de sobrestamento 
processual até que sobrevenha nova lei a garantir a fonte de custeio para 
retomada dos pagamentos dos honorários periciais dessas ações.  

Não obstante, afeta, também, a advocacia previdenciária e o Poder Judiciário, 
diante das incontáveis decisões determinando o sobrestamento do feito até 
regularização dos pagamentos. Tais decisões contribuem, mesmo 
involuntariamente, para o aumento da demanda judicial, constatada a partir da 
interposição dos competentes recursos. Situação que se agrava diante do relevo 
social que permeia as lides previdenciárias, sobretudo as que versam sobre 
incapacidade e acidentárias, cujo caráter é eminentemente alimentar. 

Por todos os ângulos que se analise a questão, resta evidente a afronta aos 
princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do acesso à 
previdência social e do acesso à Justiça.  

Assim, encarecemos a análise do aqui exposto, solicitando o voto favorável V. 
Exa. ao Projeto de Lei 4.491/2021, cuja aprovação contribuirá para a efetivação 
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da justiça, a redução de ações judiciais sobre a matéria, além de trazer mais 
dignidade e respeito à Advocacia Previdenciária. 

Agradecendo a colaboração de V. Exa., ficamos no aguardo de seu 
pronunciamento e subscrevemo-nos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

CLÁUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 
Presidente da OAB/SC 

 
 
 
 

JORGE MAZERA 
Presidente da Comissão de Direito Previdenciário 

Regime Geral da OAB/SC 

  
 


