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São Paulo, 18 de janeiro de 2023. 

 

 
A Sua Excelência a Senhora 

Desembargadora Federal Marisa Ferreira dos Santos 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

 

 

Senhora Presidente,  

 

 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, 

e a sua Comissão Especial de Direito Previdenciário, diante da preocupação com 

eventuais prejuízos com que o atraso das perícias médicas judiciais poderá afetar 

diretamente os jurisdicionados, a Advocacia e toda a sociedade, primam, nesta 

oportunidade, por providências para a possibilidade de viabilização da substituição da 

perícia presencial pela perícia documental.  

É de conhecimento de todos o vultoso número de 

processos movidos pelos segurados incapacitados para a atividade laborativa em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e que estão represados desde setembro 

de 2021, em razão do vencimento do prazo da Lei 13.876/2019, na dependência da 

realização da perícia médica judicial para solução do litígio. 

Conquanto já se tenha uma solução orçamentária, a 

Advocacia e os jurisdicionados ainda enfrentam longas esperas na apreciação dos seus 

pleitos, pois há relatos de que as perícias estão sendo agendadas, em alguns locais, 

para o final do ano de 2023. 

É imprescindível levar-se em conta que os processos 

dessa natureza têm por objeto a proteção social daquelas pessoas incapacitadas para 

o trabalho, seja temporária ou permanentemente, ou porque adoeceram em razão de 

inúmeras causas, ou porque se acidentaram, ou são pessoas idosas albergadas pelos 

benefícios assistenciais e que, em razão de tais fatos, estão experimentando uma 

maior condição de miserabilidade, com clara ofensa à dignidade da pessoa humana. 

E, em que pesem todas as ações que esse E. Tribunal 

vem intentando e implementando no enfrentamento dessa demanda, em especial nos 

processos referentes aos benefícios por incapacidade, com o grande empenho, 
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inclusive, da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, observa-se ainda uma 

dificuldade técnica e ou operacional de se estabelecer a normalidade e celeridade no 

andamento de tais demandas. 

Pondere-se que muitos processos poderiam ser 

excluídos da fila processual, haja vista não dependerem necessariamente de perícia 

médica, por se tratarem de casos que versam apenas sobre carência ou qualidade de 

segurado, bem como dos casos em que houve a recuperação da capacidade laborativa 

ou até mesmo o óbito do segurado, ou ainda a concessão administrativa do benefício. 

Nessas hipóteses, a teor do que ocorre no âmbito administrativo da autarquia 

previdenciária, a perícia médica presencial pode ser substituída por perícia 

documental, o que agilizaria a evolução e solução dos processos judiciais. 

Tal medida foi implantada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, desde 28/7/2022, nos termos da Portaria Conjunta MTP/INSS 

nº 7/2022, de forma que, em grande parte dos casos, a perícia médica tem ocorrido 

nessa modalidade documental. 

Como resultado operacional da implantação dessa 

sistemática, a fila de análise de benefícios por incapacidade foi sensivelmente 

reduzida, sendo que, segundo informações da Coordenadoria-Geral Regional da Perícia 

Médica Federal Sudeste I, no período de julho a novembro deste ano de 2022, essa 

redução deu-se em quase 38% (trinta e oito por cento), só na Capital do Estado de 

São Paulo. 

Embora se saiba que no âmbito judicial não se podem 

adotar providências que venham a ofender a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, assim como as demais normas que envolvem a concessão da tutela 

jurisdicional do Estado, a implementação do modelo adotado na via administrativa, 

com os devidos ajustes que as questões judiciais demandam, poderia trazer uma 

imperiosa melhoria no andamento dos feitos judiciais. 

A perícia simplificada e ou documental, poderia ser bem 

mais eficaz nas diversas subseções judiciárias, em razão da escassez de peritos 

cadastrados se, como no modelo administrativo, fossem adotados critérios de 

distribuição de tarefas por meio de uma Central de Perícias, que teria, inclusive, todo 

o controle no âmbito territorial desse E. Tribunal. 

No intuito de colaboração e parceria entre a Advocacia 

e o Poder Judiciário, o que traria uma efetividade na conclusão das demandas judiciais 

e a garantia do bem-estar social aos jurisdicionados, e mesmo conhecedora  
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da dificuldade enfrentada com a falta de servidores, a Comissão Especial de Direito 

Previdenciário da OAB SP sugere, como medida inicial, a intimação do polo ativo da 

ação judicial, para que este informe da real necessidade da realização da perícia 

médica presencial, haja vista a possibilidade de enquadramento em outras exceções, 

especificando, de forma clara e conclusiva, os casos em que é possível a dispensa da 

perícia nessa modalidade. 

Pelo exposto, tendo como premissa a certeza de que 

aos operadores do Direito devem ser garantidos todos os meios possíveis para o pleno 

desempenho do exercício profissional, esta Secional de São Paulo da Ordem dos 

Advogados do Brasil, por intermédio da sua Comissão Especial de Direito 

Previdenciário, coloca-se à disposição para o estudo e construção de tais possibilidades 

ora sugeridas, bem como quaisquer outras em que se vislumbrem melhores benefícios 

aos jurisdicionados, tornando os processos mais céleres, em especial e 

prioritariamente no que tange aos que necessitam, com a máxima urgência, da 

realização da perícia médica. 

Certos de que essa E. Corte dispensará a premente 

atenção que a matéria requer, consignamos o nosso prévio agradecimento, renovando 

no ensejo as nossas expressões de apreço. 

 

 

 

 

Patricia Vanzolini 
Presidente  

 

 

 
Leonardo Sica 

Vice-Presidente 

 

 
 

Adriane Bramante de Castro Ladenthin 

Presidente da Comissão Especial de  

Direito Previdenciário  
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