CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.999-B, DE 2019
(Do Poder Executivo)
URGÊNCIA - ART.64, §1º, CF (Mensagem nº 194/2019)
OFÍCIO Nº 144/2019/CC/PR
Dispõe sobre a antecipação do pagamento dos honorários periciais nas
ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte e
que tramitem no âmbito de responsabilidade da Justiça Federal; tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da
matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária deste e das Emendas de Plenário (relator: DEP.
RODRIGO COELHO); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste e pela rejeição das Emendas de Plenário
(relator: DEP. EDUARDO BISMARCK).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O pagamento dos honorários periciais nas ações judiciais em que o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS figure como parte e que tramitem no âmbito de
responsabilidade da Justiça Federal será antecipado pelo Poder Executivo federal ao
respectivo tribunal.
Parágrafo único. O disposto no caput é aplicável aos processos que tramitem
na Justiça Estadual, no exercício da competência delegada pela Justiça Federal.
Art. 2º Ato conjunto do Conselho da Justiça Federal e do Ministério da
Economia fixará os valores dos honorários e os procedimentos necessários ao cumprimento
do disposto nesta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 21 de maio de 2019.

EM nº 00113/2019 ME
Brasília, 16 de Maio de 2019
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar o Projeto de Lei que dispõe sobre a
antecipação dos honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social
seja parte e que tramitem no âmbito de responsabilidade da Justiça Federal.
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, na Lei nº 10.259, de 12 de julho
de 2001, o legislador, ao instituir os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da
Justiça Federal, determina, no art. 12, § 1°, que os honorários do técnico nomeado pelo juiz
sejam antecipados à conta de verba orçamentária do respectivo Tribunal e, quando vencida na
causa a entidade pública, esse valor seja incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor
do Tribunal.
Contudo, tem-se observado um expressivo aumento de ações judiciais acerca de
benefícios por incapacidade, que requerem a produção de prova pericial, com enorme impacto
no orçamento da Justiça Federal.
Tais demandas ocorrem, inclusive, no âmbito das comarcas estaduais onde não
haja vara federal instalada, oportunidade em que a prestação jurisdicional é suprida pela
atuação do juiz de direito local, nos termos da delegação de competência expressa pelo art. 15
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, a qual organiza a Justiça Federal de primeira
instância.
Com o novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional n. 95, de 15 de
dezembro de 2016, que estabeleceu limite de gastos para as despesas primárias,
individualizado em cada órgão, a ser observado nos próximos vinte anos, a contar do
exercício financeiro de 2017, a despesa da Justiça Federal referente à ação orçamentária da
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (AJPC) concorre com as suas despesas obrigatórias e
discricionárias.
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No exercício de 2017, o Judiciário Federal dispunha de R$ 172 milhões para a
despesa com Assistência Judiciária Gratuita, mas o gasto com essa rubrica foi em valor
superior a R$ 211 milhões, o que levou os Tribunais Regionais Federais a cancelar despesas
discricionárias de custeio e destinar recursos para o pagamento de perícias realizadas, com
exceção do TRF da 4ª Região que não conseguiu realocar recursos para essa rubrica.
Já em 2018, a previsão inicial de gasto em AJPC na Justiça Federal foi de R$ 172
milhões. Porém, ao longo do exercício, verificou-se a necessidade de suplementação dessa
despesa na ordem de R$ 70 milhões, que foi acrescida por meio da publicação da Lei nº
13.749, de 22 de novembro de 2018.
Os atrasos ou a falta de pagamento de perícias judiciais impossibilitam a
manutenção de quadro de profissionais qualificados e interessados na prestação do trabalho.
Desta forma, é mister que o Poder Executivo antecipe à Justiça Federal o valor
das perícias, já que cabe a ela arcar com a despesa, quando vencida, e restituir o valor à conta
da Assistência Judiciária Gratuita, quando o INSS for vencedor.
Nesse sentido, no dia 04 de outubro de 2018, foi publicada a Medida Provisória nº
854, que dispunha sobre a antecipação do pagamento dos honorários periciais nas ações em
que o Instituto Nacional do Seguro Social seja parte e que tramitem nos Juizados Especiais
Federais cujo objetivo foi o de transferir para o Poder Executivo tal antecipação. Ocorre que a
referida MP perdeu a sua vigência, por isso urge a necessidade de uma continuidade do
procedimento disposto na MP nº 854.
Adicionalmente, o presente Projeto de Lei determina que Portaria Conjunta do
Conselho da Justiça Federal e do Ministério da Economia fixará os valores dos honorários e
os procedimentos para o cumprimento do determinado, de forma que os montantes envolvidos
coadunem com o interesse da Justiça Federal em ter exame pericial no nível de exigência
necessário à causa e o interesse do Poder Executivo nos valores envolvidos.
A presente proposta não trará impacto extra ao Orçamento da União, tendo em
vista se tratar de transferência de despesas primárias entre o Orçamento da Justiça Federal e o
do Poder Executivo. Contudo, conforme já mencionado, essa despesa impacta o orçamento do
Poder Judiciário.
A previsão do montante para o exercício de 2019, para tal finalidade, é de R$
316,0 milhões. Para os exercícios de 2020 e de 2021, a previsão de gasto em AJPC é,
respectivamente, R$ 328,6 milhões e R$ 341,8 milhões. Nesses casos, o Poder Executivo
tomará as providências necessárias para assegurar a alocação de recursos nos orçamentos
anuais, necessários para o atendimento da demanda.
Essas são, Senhor Presidente, as razões que justificam a elaboração do Projeto de
Lei que ora submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Marcelo Pacheco dos Guaranys
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre a instituição dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da
Justiça Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento
da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da
audiência, independentemente de intimação das partes.
§ 1º Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária do
respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será incluído na
ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal.
§ 2º Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação
de exame, serão as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar
assistentes.
Art. 13. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966
Organiza a Justiça Federal de primeira instância,
e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS JUÍZES FEDERAIS
Seção I
Da Jurisdição e Competência
.......................................................................................................................................................
Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (art.
12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:
I - (Revogado pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014) (Vide art. 75 da Lei nº 13.043,
de 13/11/2014)
II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a administração
federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na Comarca;
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III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou
beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a benefícios de natureza pecuniária.
IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os processos acessórios e incidentes
a elas relativos, propostas por sociedades de economia mista com participação majoritária
federal contra pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sobre bens nela situados.
(Inciso acrescido pelo Decreto-Lei nº 30, de 17/11/1966)
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do
Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e
diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção,
subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.772, de 21/11/2003)
Seção II
Da Distribuição
Art. 16. A distribuição dos feitos entre os Juízes, bem como sua substituição, será
anualmente, regulada pelo Conselho da Justiça Federal, em provimento publicado no primeiro
dia útil de dezembro, no Diário da Justiça e no Boletim da Justiça Federal das Seções
Judiciárias. (A expressão “Diário Oficial” foi alterada pelo Decreto-Lei nº 253, de
28/2/1967)
Parágrafo único. A distribuição far-se-á em audiência pública, mediante rodízio,
sempre por sorteio, obedecida a seguinte classificação:
I - ações ordinárias;
II - mandados de segurança;
III - executivos fiscais;
IV - ações executivas;
V - ações diversas;
VI - feitos não contenciosos;
VII - ações criminais;
VIII - "habeas corpus";
IX - procedimentos criminais diversos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 2016
Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir o Novo Regime
Fiscal, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido dos seguintes arts. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114:
"Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios
financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias."
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"Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados
para as despesas primárias:
I - do Poder Executivo;
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do
Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da
Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal
e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas
da União, no âmbito do Poder Legislativo;
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério
Público; e
V - da Defensoria Pública da União.
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016,
incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado
primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício
imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o
período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se
refere a lei orçamentária.
§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do
inciso XIII do caput do art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do §
3º do art. 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos
estabelecidos nos termos deste artigo.
§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará
os valores máximos de programação compatíveis com os limites
individualizados calculados na forma do § 1º deste artigo, observados os §§
7º a 9º deste artigo.
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos
limites de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos
demonstrados nos termos do § 3º deste artigo.
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o
montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que
trata este artigo.
§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste
artigo:
I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso
III do parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos
incisos I e II do art. 158, no art. 159 e no § 6º do art. 212, as despesas
referentes ao inciso XIV do caput do art. 21, todos da Constituição Federal,
e as complementações de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 60,
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II - créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Constituição
Federal;
III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de
eleições; e
IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.
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§ 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime
Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na
sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei
orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o
excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os
incisos II a V do caput deste artigo.
§ 8º A compensação de que trata o § 7º deste artigo não excederá a 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) do limite do Poder Executivo.
§ 9º Respeitado o somatório em cada um dos incisos de II a IV do caput
deste artigo, a lei de diretrizes orçamentárias poderá dispor sobre a
compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em
cada inciso.
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este
artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a
pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário no
exercício.
§ 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015
poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata
este artigo, até o excesso de resultado primário dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na lei de diretrizes
orçamentárias."
"Art. 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo
exercício da vigência do Novo Regime Fiscal, projeto de lei complementar
para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso II
do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de correção
dos limites por mandato presidencial."
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.749, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor dos Ministérios da
Defesa, da Fazenda, da Educação, do
Desenvolvimento Social, da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, do
Meio Ambiente, da Integração Nacional e das
Cidades, de Encargos Financeiros da União e
de Operações Oficiais de Crédito, crédito
especial no valor de R$ 1.520.050.360,00, para
os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº
13.587, de 2 de janeiro de 2018), em favor dos Ministérios da Defesa, da Fazenda, da
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Educação, do Desenvolvimento Social, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do Meio Ambiente, da Integração Nacional
e das Cidades, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito
especial no valor de R$ 1.520.050.360,00 (um bilhão, quinhentos e vinte milhões, cinquenta
mil, trezentos e sessenta reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º
decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de
2017, relativo a Recursos Ordinários, no valor de R$ 1.272.700.000,00 (um bilhão, duzentos e
setenta e dois milhões, setecentos mil reais); e
II - anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 247.350.360,00 (duzentos
e quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta reais), conforme
indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 854, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018
(Sem Eficácia)
Dispõe sobre a antecipação do pagamento dos
honorários periciais nas ações em que o
Instituto Nacional do Seguro Social seja parte
e que tramitem nos Juizados Especiais
Federais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O pagamento dos honorários do perito que realizar o exame médicopericial nas ações judiciais em que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS seja parte e
que tramitem nos Juizados Especiais Federais será antecipado pelo Poder Executivo federal
ao respectivo tribunal.
Art. 2º O Conselho da Justiça Federal e o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão fixarão os valores dos honorários e os procedimentos necessários
ao cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, por meio de ato conjunto.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Gleisson Cardoso Rubin

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2999-B/2019

11

EMENDA Nº 2/2019
Acrescente-se ao PL 2999/2019 o seguinte dispositivo:
Art. .... Acrescente-se parágrafo único ao art. 4º da Lei 10.259, de 12 de
julho de 2001 com a seguinte redação:
Art. 4º
......................................................................................................
..................................................................................
Parágrafo único. Nas ações judiciais em que o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS seja parte e que o objeto da
ação seja a suspensão ou extinção do benefício previdenciário
ou assistencial, havendo elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, o juiz poderá determinar a
manutenção do pagamento dos benefícios, em razão da
natureza alimentar dos mesmos, até o final da decisão de
mérito.

Justificação
É preciso assegurar a imprescindível manutenção do pagamento do
benefício previdenciário ou assistencial quando há controvérsia judicial em relação à
decisão do INSS de negativa ou suspensão da concessão do benefício, em razão da
natureza alimentar dos mesmos.
Conforme prevê o caput do art. 4º da Lei que instituiu os Juizados
Especiais Federais – Lei 10.259/2001 – é possível a decisão de medida cautelar de
urgência. A presente emenda visa alertar para essa possibilidade, a fim de evitar
maior prejuízo aos segurados.
Registre-se que o aumento de demanda contra o INSS decorreu da
perversa decisão do governo em suspender benefícios previdenciários sem o
respeito aos direitos dos segurados e a via judicial tornou-se o caminho para tentar
reparar as injustiças que atingem a subsistência das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Brasília/DF, 17 de junho de 2019
Deputado José Guimarães – Vice-Lider do PT
Deputado Ted Conti – Vice-Líder do PSB
Deputado Fábio Trad – Vice-Líder do PSD
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EMENDA Nº 3/2019
Altere-se no Art. 1º e suprima-se o art. 2º do PL nº 2999/2019, nos
seguintes termos:
Art. 1º Acrescente-se art. 12-A à Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 com a
seguinte redação:
Art. 12-A Nas ações judiciais em que o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS seja parte, o pagamento dos honorários
do perito nomeado pelo juiz que realizar o exame médico
pericial será antecipado pelo Poder Executivo federal ao
respectivo tribunal, nos termos do §1º do art. 12 desta Lei,
cabendo ao Conselho Nacional de Justiça a fixação dos
valores dos honorários e, em ato conjunto deste com o
Ministério da Economia a definição dos procedimentos
necessários ao cumprimento da transferência de despesas
primárias entre o Orçamento da Justiça Federal e o do
Poder Executivo e para assegurar a alocação de recursos
nos orçamentos anuais, necessários para o atendimento
da demanda.

Justificação
A presente emenda visa corrigir o enquadramento jurídico dos termos
dispostos no PL nº 2999/2019, pois a existência de Lei que instituiu os Juizados
Especiais Federais – Lei 10.259/2001 – não autoriza a edição de lei esparsa para
tratar de questão pertinente ao funcionamento dessas instancias judiciárias.
Também a presente emenda corrige os termos inicialmente dispostos no
PL, em relação à definição de competências do CNJ e do Ministério da Economia
em relação à definição de valores de honorários de peritos oficiais e do sistema de
compensação orçamentária entre Poderes.
Nestes termos, a presente Emenda assegura o direito dos beneficiários
da Previdência que são demandantes de terem a realização de perícia designada
pelo juízo, quando há questionamento dos atos praticados pelo INSS. Registre-se
que o aumento de demanda dessas ações decorreu da perversa decisão do governo
em suspender benefícios previdenciários sem o respeito aos direitos dos
beneficiados.
Brasília, 17 de junho de 2019.
Deputado José Guimarães – Vice-Lider do PT
Deputado Ted Conti – Vice-Líder do PSB
Deputado Fábio Trad – Vice-Líder do PSD
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EMENDA Nº 04/2019
Altere-se no Art. 1º do PL nº 2999/2019, que passará a vigorar com os
seguintes termos:
Art. 1º Acrescente-se art. 12-A à Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 com a
seguinte redação:
Art. 12-A Nas ações judiciais em que o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS seja parte, o pagamento dos honorários
do perito nomeado pelo juiz que realizar o exame médico
pericial será antecipado pelo Poder Executivo federal ao
respectivo tribunal, nos termos do §1º do art. 12 desta Lei,
cabendo ao Conselho Nacional de Justiça a fixação dos
valores dos honorários e, em ato conjunto deste com o
Ministério da Economia a definição dos procedimentos
necessários ao cumprimento da transferência de despesas
primárias entre o Orçamento da Justiça Federal e o do Poder
Executivo e para assegurar a alocação de recursos nos
orçamentos anuais, necessários para o atendimento da
demanda.
Parágrafo único. É assegurado o atendimento domiciliar e
hospitalar pela perícia designada pelo juiz ao segurado
com
dificuldades
de
locomoção,
quando
seu
deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de
condições
de
acessibilidade,
imponha-lhe
ônus
desproporcional e indevido.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa corrigir o enquadramento jurídico dos termos
dispostos no PL nº 2999/2019, pois a existência de Lei que instituiu os Juizados
Especiais Federais – Lei 10.259/2001 – não autoriza a edição de lei esparsa para
tratar de questão pertinente ao funcionamento dessas instancias judiciárias.
Também a presente emenda corrige os termos inicialmente dispostos na
MP, em relação à definição de competências do CNJ e do Ministério da Economia
em relação à definição de valores de honorários de peritos oficiais e do sistema de
compensação orçamentária entre Poderes.
Nestes termos, a presente Emenda assegura o direito dos beneficiários
da Previdência que são demandantes de terem a realização de perícia designada
pelo juízo, quando há questionamento dos atos praticados pelo INSS. Registre-se
que o aumento de demanda dessas ações decorreu da perversa decisão do governo
em suspender benefícios previdenciários sem o respeito aos direitos dos
beneficiados.
Também dispõe sobre a possibilidade de atendimento domiciliar ou
hospitalar nos casos em que haja impedimento do segurado em comparecer ao local
designado pelo perito.
Brasília, 17 de junho de 2019.
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Deputado José Guimarães – Vice-Lider do PT
Deputado Ted Conti – Vice-Líder do PSB
Deputado Fábio Trad – Vice-Líder do PSD
EMENDA Nº 5/2019
Acrescente-se ao PL 2999/2019 o seguinte dispositivo:
Art. 1º Acrescente-se art. 12-A à Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 com a
seguinte redação:
Art. 12-A Nas ações judiciais em que o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS seja parte, o pagamento dos honorários
do perito nomeado pelo juiz que realizar o exame médico
pericial será antecipado pelo Poder Executivo federal ao
respectivo tribunal, nos termos do §1º do art. 12 desta Lei,
cabendo ao Conselho Nacional de Justiça a fixação dos
valores dos honorários e, em ato conjunto deste com o
Ministério da Economia a definição dos procedimentos
necessários ao cumprimento da transferência de despesas
primárias entre o Orçamento da Justiça Federal e o do Poder
Executivo e para assegurar a alocação de recursos nos
orçamentos anuais, necessários para o atendimento da
demanda.
§1º É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela
perícia designada pelo juiz ao segurado com dificuldades de
locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua
limitação física e de condições de acessibilidade, imponha-lhe
ônus desproporcional e indevido.
§2º A perícia médica que determinar o encaminhamento
para processo de reabilitação profissional, nos termos da
Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá atestar os
detalhes e as condições para a efetiva recuperação do
segurado, inclusive estabelecendo a impossibilidade de
retorno para as atividades congêneres às que realizava
antes do afastamento laboral.
3º Nos casos em que a conclusão da perícia judicial
reconheça a existência de incapacidade para o trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos e que o INSS tenha negado a concessão ou
suspendido o pagamento do benefício devido, a decisão
deverá considerar o efetivo débito com o segurado a
contar da seguinte data:
I- no caso de segurado empregado que tenha percebido
auxílio-doença, a contar do décimo sexto dia do
afastamento da atividade ou a partir da entrada do
requerimento, se entre o afastamento e a entrada do
requerimento decorrerem mais de trinta dias, e;
II- nos demais caso se para segurado empregado
doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual,
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especial e facultativo, a contar da data do início da
incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se
entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem o objetivo de revisar as condições de
encaminhamento para a reabilitação após a perícia médica e da fixação da data de
início do débito em razão de incorreta suspensão do pagamento do benefício
previdenciário, em especial nos casos de segurados em gozo de benefício do
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, de que trata a Lei 8.213/1991.
Em tempos de suspeição sobre a realização de perícias no sistema
previdenciário, como exposto pelo governo desde a gestão anterior e confirmada
pela apresentação da MP 871/2019, é preciso assegurar as repercussões da
realização da perícia e da imprescindível reparação no tempo, no caso de negativa
da concessão ou descontinuidade do pagamento do benefício, sem que haja
prejuízo aos segurados.
Ainda a emenda traz preocupação quando a conclusão da perícia determine
o encaminhamento para a reabilitação, evitando a exposição e retorno a atividades
impróprias para suas condições de saúde e garantindo que a prescrição ser
adequada a cada caso. É o que justifica a presente Emenda.
Também visa corrigir o enquadramento jurídico dos termos dispostos no PL
em questão, pois a existência de Lei que instituiu os Juizados Especiais Federais –
Lei 10.259/2001 – não autoriza a edição de lei esparsa para tratar de questão
pertinente ao funcionamento dessas instancias judiciárias.
A presente emenda corrige os termos inicialmente dispostos no projeto, em
relação à definição de competências do CNJ e do Ministério da Economia em
relação à definição de valores de honorários de peritos oficiais e do sistema de
compensação orçamentária entre Poderes.
Nestes termos, a presente Emenda assegura o direito dos beneficiários da
Previdência que são demandantes de terem a realização de perícia designada pelo
juízo, quando há questionamento dos atos praticados pelo INSS. Registre-se que o
aumento de demanda dessas ações decorreu da perversa decisão do governo em
suspender benefícios previdenciários sem o respeito aos direitos dos beneficiados.
Dispõe também sobre a possibilidade de atendimento domiciliar ou hospitalar
nos casos em que haja impedimento do segurado em comparecer ao local
designado pelo perito.

Brasília/DF, 17 de junho de 2019
Deputado José Guimarães – Vice-Lider do PT
Deputado Ted Conti – Vice-Líder do PSB
Deputado Fábio Trad – Vice-Líder do PSD
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
1. RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 2.999, de 2019, propõe o pagamento antecipado
dos honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS seja parte. O pagamento deve ser feito pelo Poder Executivo federal ao tribunal
competente da Justiça Federal, inclusive nos casos em que o processo tramite na
Justiça Estadual em virtude de delegação de competência. Os valores dos honorários e
os procedimentos para o pagamento serão estabelecidos em ato conjunto do Conselho
da Justiça Federal e do Ministério da Economia.
A matéria foi distribuída às Comissões de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania e tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 64 da Constituição Federal.
Na CFT, durante o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas. No entanto, durante a tramitação simultânea em Plenário, foram
apresentadas ao projeto 5 (cinco) emendas, cuja descrição sintética segue:
 Emenda 1, do Deputado Rogério Correia, que acresce a orientação
para o pagamento do perito no momento em que não houver
possibilidade de contestação do laudo;
 Emendas 2, do Deputado José Guimarães, propõe acréscimo de
parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 10.259, de 2001, para
possibilitar medida cautelar no sentido de manter os benefícios de
natureza alimentar em face de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo;
 Emenda 3, do Deputado José Guimarães, acrescenta o art. 12-A à
Lei nº 10.259, de 2001, com o mesmo sentido da proposição
principal e suprime os dispositivos desta;
 Emenda 4, do Deputado José Guimarães, repete a emenda 3 e
propõe o atendimento domiciliar e hospitalar quando o
deslocamento, em virtude da limitação funcional e de condições de
acessibilidade, imponha ônus desproporcional e indevido ao
segurado;
 A Emenda 5, do Deputado José Guimarães, mantém o texto da
emenda 4 e trata do momento em que deve se iniciar a apuração do
débito com o segurado na hipótese em que a perícia judicial
reconheça a existência de incapacidade para o trabalho ou para a
atividade habitual por mais de 15 dias e o INSS tenha negado ou
suspendido o pagamento do benefício.
É o relatório.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2999-B/2019

17

2. VOTO
Cabe a esta Comissão, apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
arts. 32, X, “h” e 54) e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
“estabelece procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira”, aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 (Lei nº 13.707, de 14 de
agosto de 2018), em seu art. 114, estabelece que as proposições legislativas e suas
respectivas emendas, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição
de receita pública ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de
estimativas desses efeitos no exercício que entrar em vigor e nos dois subsequentes,
detalhando memória de cálculo respectiva e correspondente compensação, para efeito
de adequação financeira e orçamentária e compatibilidade com as disposições
constitucionais e legais que regem a matéria.
O art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF exige que a
proposição que crie, expanda ou aperfeiçoe a ação governamental com aumento de
despesa esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, bem como de
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
A Emenda Constitucional nº 95, de 2016, conferiu status
constitucional às disposições previstas na LRF e na LDO, as quais têm orientado o
exame de adequação orçamentária por parte desta Comissão. Nesse sentido, o art. 113
do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) reforçou o controle sobre alterações
legislativas geradoras de impacto orçamentário, ao estabelecer que a proposição
legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá estar
acompanhada da estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário.
O PL nº 2.999/19 propõe o pagamento antecipado dos honorários
periciais nas ações em que o INSS é parte. Tal procedimento visa aliviar o orçamento
da Justiça Federal em razão da EC nº 95, de 2016, que estabeleceu o novo regime
fiscal.
O que ocorre é que, com a edição da Lei nº 10.259, de 12 de julho de
2001, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça
Federal, os honorários do técnico nomeado pelo juiz deve ser antecipado à conta de
dotação orçamentária do respectivo tribunal. Se a entidade pública for vencida na
causa, o valor do honorário deve ser incluído em ordem de pagamento em benefício do
respectivo tribunal.
As emendas apresentadas em Plenário tratam de procedimentos que
devem ser adotados no decorrer da ação judicial, os quais devem ser levados em conta
na elaboração do ato conjunto do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da
Economia referente à fixação dos honorários e à alocação de recursos nos orçamentos
anuais.
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Assim, não há aumento de despesa pública, mas tão-somente a
transferência de responsabilidade pela antecipação de pagamento dos honorários
periciais entre órgãos que compõe o orçamento da União. O pagamento deixa de ser
responsabilidade do tribunal e passa para a entidade pública que é parte na ação, no
caso o INSS.
Em face do exposto, voto pela não implicação financeira ou
orçamentária da matéria em aumento ou diminuição da receita e da despesa pública da
União, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira ou orçamentária
do Projeto de Lei 2.999, de 2019, bem como das emendas de 1 a 5 apresentadas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 26 de junho de 2019.

Deputado RODRIGO COELHO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela não implicação da matéria em aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.999/2019, e
das Emendas de Plenário nºs 1, 2, 3, 4 e 5/2019, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Rodrigo Coelho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sergio Souza - Presidente, Giovani Feltes, Júlio Cesar e
Vinicius Farah - Vice-Presidentes, Alê Silva, Celso Sabino, Denis Bezerra, Elias Vaz,
Enio Verri, Felipe Rigoni, Fernando Monteiro, Flavio Nogueira, Glaustin Fokus,
Guiga Peixoto, Heitor Freire, Hercílio Coelho Diniz, Hildo Rocha, Lucas Redecker,
Luis Miranda, Osires Damaso, Otto Alencar Filho, Paulo Ganime, Pedro Paulo, Rui
Falcão, Ruy Carneiro, Sidney Leite, Walter Alves, Aliel Machado, Chiquinho Brazão,
Dr. Frederico, Edilázio Júnior, Eduardo Cury, Evair Vieira de Melo, Felício Laterça,
Idilvan Alencar, Júnior Bozzella, Laercio Oliveira, Lafayette de Andrada, Leda
Sadala, Lucas Vergilio, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Márcio Labre, Marlon
Santos, Paula Belmonte e Rodrigo Coelho.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2019.

Deputado SERGIO SOUZA
Presidente
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I - RELATÓRIO
A proposição em epígrafe numerada, de autoria do
Poder Executivo Federal, dispõe sobre a antecipação dos
honorários periciais nas ações judiciais em que o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e que
tramitem no âmbito da Justiça Federal ou no âmbito da justiça
estadual onde não haja vara federal instalada.
A

esta Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania compete analisar a proposta sob os aspectos
constitucionalidade,
juridicidade,
técnica
legislativa
mérito, sendo a apreciação conclusiva (art. 24, II
Regimento Interno).

de
de
e
do

Durante o prazo regimental, foram apresentadas cinco
emendas à proposição, sendo que a primeira emenda foi
devolvida ao autor por haver sido subscrita sem o apoiamento
necessário e as demais quatro emendas não foram acatadas.
É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR
Conforme exposto, a proposição ora analisada trata
dos valores envolvidos em honorários periciais eventualmente
necessários nas ações judiciais em que o INSS figure como
parte.
No tocante às
Especial Federal, o § 1º,
julho de 2001, estabelece
antecipados à conta de
Tribunal.

ações que tramitarem em Juizado
art. 12, da Lei nº 10.259, de 12 de
que os honorários do técnico serão
verba orçamentária do respectivo

Vale esclarecer que nas localidades em que não há
vara da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº
5.010, de 30 de maio de 1966, os juízes estaduais são
competentes para processar e julgar as ações ajuizadas contra
o INSS por segurados ou beneficiários residentes no local,
desde que as mesmas sejam relativas a benefícios de natureza
pecuniária. Assim, os valores das custas periciais são
repassados de forma semelhante aos tribunais que assumem essa
função.
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Entretanto,
em
períodos
recentes,
ocorreu
um
substancial aumento das ações judiciais que tratam de
benefícios por incapacidade, as quais demandam a produção de
prova
pericial.
Esse
novo
volume
de
perícias
afetou
diretamente o orçamento da Justiça Federal, de forma que a
antecipação de recursos proposta pelo Poder Executivo busca
suprir esse aumento de demanda.
Em 2018, conforme relatado na Exposição de Motivos da
proposição em tela, a previsão de gastos em Assistência
Jurídica a Pessoas Carentes (AJPC) na Justiça Federal foi de
R$ 172 milhões. Entretanto, a mesma exposição detalha que,
durante tal exercício, observou-se que seria necessária a
suplementação de aproximadamente R$ 70 milhões para essa
despesa. Dessa forma, a Lei nº 13.749, de 22 de novembro de
2018, autorizou essa suplementação.
Diante da continuidade da demanda, o Executivo
Federal editou a Medida Provisória nº 854, de 2018, que dispôs
sobre esta questão da antecipação do pagamento dos honorários
periciais nas ações em que o INSS figure como parte e que
tramitem em Juizado Especial Federal. Intentou-se que a
referida antecipação fosse realizada pelo Poder Executivo
Federal, de forma semelhante à presente proposta, entretanto a
citada MP perdeu vigência e, dessa forma, permanece a
necessidade de autorização legal a tal antecipação.
Ademais, essa falta de recursos destinados às
perícias
tem
causado
efeitos
deletérios
à
prestação
jurisdicional. Conforme carta encaminhada por integrantes do
Movimento em Prol da Valorização da Perícia Médica, os atrasos
de
repasse
aos
peritos
médicos
judiciais
atualmente
ultrapassam os 6 meses em diversas regiões. Relatam, assim,
que esse atraso no pagamento tem ocasionado a evasão de
profissionais capacitados da atividade de perito médico
jurisdicional, fenômeno que estaria prejudicando a qualidade
dos
subsídios
técnicos
necessários
à
boa
prestação
jurisdicional.
Importa
ressaltar
que
o
Novo
Regime
Fiscal,
estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de
dezembro de 2016, fixou limites individualizados a cada órgão
para os gastos em despesas primárias. Esse limite deverá ser
observado até o exercício financeiro de 2037, de forma que a
despesa da Justiça Federal referente à ação orçamentária da
AJPC
acaba
por
concorrer
com
suas
outras
despesas,
obrigatórias e discricionárias.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2999-B/2019

21

Em sequência, o art. 2º da proposição em epígrafe
estabelece que ato conjunto do Conselho da Justiça Federal e
do Ministério da Economia fixará os valores dos honorários e
os procedimentos necessários ao cumprimento do determinado, de
maneira que os valores estabelecidos possam atender as
necessidades da Justiça Federal em obter os exames periciais
conforme o demandado.
Assim, durante o prazo regimental, foram apresentadas
cinco emendas à proposição, sendo que a primeira emenda foi
devolvida ao autor por haver sido subscrita sem o apoiamento
necessário, conforme dispõe o art. 137, § 1º, I, combinado com
o art. 120, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Quanto
às
demais
quatro
emendas,
as
mesmas
objetivaram inserir dispositivos na já referida Lei nº 10.259,
de 12 de julho de 2001, que trata dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Essas quatro
emendas não foram acatadas no presente Relatório.
A Emenda 2 versa sobre determinadas circunstâncias em
que o juiz poderia determinar a manutenção do pagamento dos
benefícios ao segurado até a decisão de mérito.
A Emenda 3 apresenta certa redundância e dispõe sobre
assuntos já tratados no restante do próprio projeto.
A Emenda 4 incorpora o texto da Emenda 3 e trata de
perícias domiciliar e hospitalar em caso de dificuldade de
locomoção do segurado, as quais atualmente já são realizadas
onde há viabilidade para esse procedimento.
A seu turno, a Emenda 5 versa sobre a perícia médica
que encaminha processo de reabilitação e determina que a mesma
deverá atestar os detalhes e as condições para a efetiva
recuperação do segurado. Ademais, essa Emenda trata de
situações em que a perícia judicial reconhece a existência de
incapacidade para o trabalho e o INSS tenha negado a concessão
do benefício devido. Em tal situação a Emenda dispõe sobre a
data de início de débito com o segurado que a decisão judicial
contemplaria.
Sendo assim, o projeto de lei na forma proposta
encontra-se de acordo com nossa Constituição Federal, art. 22,
e nada há que impeça a iniciativa de lei por parte do Poder
Executivo; ademais não atenta contra quaisquer princípios
esposados por nossa Magna Carta. O projeto é constitucional
nesses aspectos.
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Não há, outrossim, injuridicidade, bem como não há
maiores problemas quanto à técnica legislativa.
Nosso voto é, então, pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito pela
aprovação do Projeto de Lei n.º 2.999, de 2019, e pela
rejeição no mérito, das emendas de plenário números 02 a 05,
apresentadas ao mesmo.
Sala da Comissão, em 25 de junho de 2019.

Deputado EDUARDO BISMARCK
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.999/2019 e
pela rejeição das Emenda de Plenário nºs 2 a 5/2019, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Eduardo Bismarck.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Felipe Francischini - Presidente, Bia Kicis, Lafayette de
Andrada e Caroline de Toni - Vice-Presidentes, Afonso Motta, Alceu Moreira,
Alencar Santana Braga, Aureo Ribeiro, Bilac Pinto, Celso Maldaner, Clarissa
Garotinho, Daniel Freitas, Danilo Cabral, Darci de Matos, Delegado Éder Mauro,
Delegado Marcelo Freitas, Delegado Waldir, Diego Garcia, Edilázio Júnior, Eduardo
Bismarck, Eduardo Cury, Enrico Misasi, Expedito Netto, Fábio Trad, Genecias
Noronha, Geninho Zuliani, Gil Cutrim, Gilson Marques, Herculano Passos, Hiran
Gonçalves, João Campos, João H. Campos, João Roma, Joenia Wapichana, José
Guimarães, Josimar Maranhãozinho, Júnior Mano, Léo Moraes, Luiz Flávio Gomes,
Luizão Goulart, Marcelo Aro, Marcelo Ramos, Márcio Biolchi, Margarete Coelho,
Nelson Pellegrino, Nicoletti, Pastor Eurico, Patrus Ananias, Paulo Azi, Paulo
Eduardo Martins, Paulo Teixeira, Renildo Calheiros, Rubens Bueno, Sergio Toledo,
Subtenente Gonzaga, Talíria Petrone, Wilson Santiago, Angela Amin, Cássio
Andrade, Chris Tonietto, Dr. Frederico, Evandro Roman, Gervásio Maia, Luiz
Philippe de Orleans e Bragança, Neri Geller e Pedro Lupion.
Sala da Comissão, em 3 de julho de 2019.
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