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OFÍCIO - Nº 5060709/2022 - DPU/CCRPREV

Brasília, 11 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal

MIGUEL ÃNGELO ALVARENGA LOPES

Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal

 
Assunto: Pagamento de honorários periciais em processos judiciais
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08189.000283/2021-83

Excelentíssimo Secretário-Geral,
Cumprimentando-o cordialmente, a Defensoria Pública da União, instituição permanente

e essencial à função jurisdicional de Estado, através da Defensoria Nacional de Direitos Humanos e da
Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, no uso das prerrogativas conferidas pelo artigo 134 da
Constituição Federal, e art. 4º, incisos I e II, da LC 80/94, vem, respeitosamente, dirigir-se à Vossa
Excelência no sentido de buscar  informações acerca do pagamento dos honorários periciais judicias em
processos em que figura como parte no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ocorre que os juízos federais vem proferindo despachos oportunizando o
adiantamento/custeio do pagamento de honorários periciais a todos/as jurisdicionados/as, ainda que
economicamente hipossuficientes, sob a justificativa de ausência de orçamento. Em caso de não
antecipação/custeio das perícias, centenas de processos no país estão sendo suspensos, sem análise,
inclusive, dos pedidos de tutela de urgência formulados.

Não obstante, a Defensoria Pública da União vem enfrentando diversas dificuldades
junto aos seus/suas assistidos/as por não terem condições de suportarem o desembolso dos valores para a
realização das perícias. Veja-se que a Defensoria Pública da União, regra geral, atua para pessoas
cuja renda familiar é de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo na sua maioria pessoas que compõem
famílias que sobrevivem com 1 (um) salário mínimo. Por obviedade, o dispêndio de R$ 200,00 (duzentos
reais) para arcarem com a antecipação do pagamento de uma perícia é por demais prejudicial, de modo
que ficam sujeitos à suspensão do processo, até que se resolva, no Congresso Nacional, a aprovação do PL
4.491/2021, cujo prazo de conclusão, sabemos, inexiste.

A situação é ainda agravada nos casos de assistidos/as que buscam a concessão do
Beneficio de Prestação Continuada-BPC, especialmente às pessoas com deficiência, cujos processos
demandam, no mínimo, 2 (duas) perícias (médica e socioeconômica), inviabilizando a razoável duração do
processo e o acesso eficiente à Justiça.

Nesse sentido, rogamos seus préstimos no sentido de que apresente informações
atinentes à perspectiva de pagamento dos honorários periciais por meio de recursos da Assistência
Judiciária Gratuita (AJG). Por conseguinte, indaga-se se eventualmente seria viável, em caráter
excepcional e na atual situação, se fazer um recorte de pagamento, via recursos da Assistência Judiciária
Gratuita (AJG), aos/às jurisdicionados/as que buscam a concessão de Benefício de Prestação Continuada.

Salientamos que a Defensoria Pública da União está a disposição para construirmos
juntos alternativas para a  busca de solução da situação ora trazida.
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Agradecendo desde já a pronta resposta, renovo protestos de alto estima e consideração à
Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Hahn, Coordenadora da Câmara de
Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, em 11/03/2022, às 16:40,
conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por André Ribeiro Porciuncula, Defensor(a) Nacional de
Direitos Humanos., em 11/03/2022, às 16:51, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 5060709 e o
código CRC 9452F84C.
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