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Ofício nº 87/2022-GP                                       Florianópolis, 29 de março de 2022. 

 
 
Ref.: Ao PL 4491/21, a ausência de previsão orçamentária e a ausência de 
previsão legal para regulamentação da matéria sobre o custeio das perícias 
médicas em ações que o INSS seja parte. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
A Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, por ocasião 

do 104º Colégio de Presidentes, atenta a tramitação do PL 4491/21, bem como 

as consequências em que a demora de sua resolução está causando aos 

segurados e assistidos da Previdência Social, vem requer o que segue: 

 

Considerando toda tramitação do referido PL e que 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.   

 

Considerando que 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 ou assistencial 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.  

 

 

 

 

 

Ao senhor 

Bruno Baptista 

Presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário do CFOAB 

Brasília-DF 
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Considerando que tal fato afeta, também, a Advocacia Previdenciária e o Poder 

Judiciário, diante das incontáveis decisões determinando o sobrestamento das 

ações até a regularização dos pagamentos. Tais decisões contribuem, mesmo 

que 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, acidentárias e assistenciais, cujo caráter é eminentemente 

alimentar.  

 

Considerando o exposto, resta evidente a afronta aos princípios fundamentais da 
dignidade da pessoa humana, do acesso à Previdência Social, à Assistência 
Social e à Justiça, com consequências sociais incalculáveis. 
 
Solicita-se a Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da 
OAB: 
 
Que avalie, em razão da omissão do Legislativo bem como do Executivo em 
regulamentar a matéria, a possibilidade de propositura de ADPF (artigo 102, §1º, 
CF/88) junto ao STF visto o tema versar sobre princípios fundamentais garantidos 
pela Constituição Federal. 
 

No aguardo da manifestação de V. Exa., subscrevemo-nos com agradecimentos. 

 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

CLÁUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

Presidente 

 
 
 
 
 


