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1 INTRODUÇÃO 

Esta nota técnica oferece uma análise descritiva dos pedidos de concessão de benefícios 
assistenciais, em esfera judicial, de dois temas do direito previdenciário brasileiro: i) Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), art. 203, inciso v, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 
regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), Lei no 8.742/1993; e ii) 
aposentadoria rural – AR (art. 202, inciso i, CF/88).  

Os microdados dos processos judiciais foram obtidos a partir do sistema IpeaJus. Este sistema 
identifica os processos pertencentes ao recorte da pesquisa, a partir de uma leitura de Diários 
Oficiais da Justiça federal, desde 2007. Nessa leitura, selecionam-se todos os processos 
relacionados aos assuntos de BPC e AR. Com base no número dos processos, o IpeaJus coleta 
as informações nos portais de acompanhamento processual das respectivas cortes federais, na 
íntegra, inclusive com o inteiro teor de peças. Por fim, o sistema aplica classificadores de 
sentenças e seus respectivos recursos para identificar se o pedido de concessão, após 
analisado, foi julgado procedente ou improcedente, a partir das informações contidas nas 
peças. Este conjunto de informações é armazenado em um banco de dados relacional 
PostgreSQL, para posterior utilização em análise estatística descritiva. Adicionalmente, para 
essa pesquisa, foi feito um pedido, com base na Lei no 12.527/11 (Lei de Acesso a Informação – 
LAI), à Secretaria de Tecnologia da Informação da 2a Região da Justiça Federal para que 
fornecesse uma relação com a numeração processual de todos os casos pertinentes aos 
assuntos aqui tratados, distribuídos desde 2005, a fim de dar maior confiabilidade aos dados 
analisados e ao IpeaJus.  

As informações coletadas serão utilizadas para o cômputo de indicadores processuais tradicionais, 
como taxa de procedência dos pedidos, índice de recorribilidade externa no primeiro grau, índice 
de reforma de decisões e duração processual. Estes indicadores serão devidamente qualificados 

                                                           
1. Bolsista de apoio à pesquisa. 
2. Auxiliar de pesquisa. 
3. Auxiliar de pesquisa. 
4. Bolsista de apoio à pesquisa. 
5. Auxiliar de pesquisa. 
6. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. 
7. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. 
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nas seções subsequentes. A análise estatística contempla variações temporais e geográficas; isto é, 
como este conjunto de indicadores se comporta ao longo do tempo (ano de distribuição do 
processo, ano da decisão) e no espaço (definido como subseção judiciária). 

 

2 MOTIVAÇÃO 

Este estudo se justifica pelo aumento consistente na judicialização de pedidos de benefícios 
assistenciais, que em regra deveriam ser administrativos, em perspectiva à porcentagem total 
de concessão. Desta tendência, resulta um aumento significativo da despesa com tais 
demandas. Além disso, por sua vez, pouco se conhece sobre as características e a dinâmica 
destes litígios judiciais, servindo também este fator como motivo de investigação. 

Esta nota técnica destaca ainda – como principal causa do aumento da judicialização – a insegurança 
jurídica que envolve tais matérias do direito previdenciário: as declarações da inconstitucionalidade 
de dispositivos da Loas (Lei no 8.742/1993) e do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) não foram 
acompanhadas de pronúncia de nulidade, criando uma lacuna legal e diferentes interpretações por 
parte dos poderes Executivo e Judiciário. Como consequência desta lacuna, o Judiciário adota 
critérios subjetivos, que se mostram mais flexíveis para a obtenção de benefícios previdenciários, 
estimulando, assim, a demanda destes por meios jurisdicionais. 

 

3 O SISTEMA IPEAJUS 

O IpeaJus é um sistema que está sendo desenvolvido com o objetivo de consolidar uma base 
de dados contendo informações processuais públicas referentes às diferentes esferas do 
sistema judicial brasileiro. Com isso, será possível realizar análises de diversos temas 
relevantes, tanto para a análise regulatória e institucional (falências empresariais, relações 
trabalhistas, improbidade administrativa) como para a execução e judicialização de políticas 
públicas (saúde, fornecimento de medicamentos, assistência social, entre outros).  

Desenvolvido utilizando-se, principalmente, Python 3.5 sobre uma base de dados relacional 
PostgreSQL, o sistema IpeaJus contém atualmente mais de 40 mil linhas de código, que 
possibilitaram a coleta e análise de mais de 30 milhões de registros relativos a processos da 
esfera federal (1a região e 2a região) e da esfera estadual (Tribunal de Justiça de São Paulo – 
TJSP). Tal base de dados, cujo modelo simplificado pode ser visto na figura 1,8 foi elaborada de 
forma geral suportando, desta forma, informações provenientes não só dos tribunais já 
inclusos na pesquisa, mas de qualquer outro tribunal do Sistema de Justiça brasileiro. 

                                                           
8. A figura 1 ilustra as principais tabelas que suportam o sistema IpeaJus, por exemplo a tabela Processo, 
com suas informações mais relevantes, como número processual, data de distribuição etc. Mostra, 
também, de que forma estas tabelas se relacionam. Exemplo: processo possui classe processual. Com fins 
de simplicidade, para este trabalho, foram omitidas cerca de trinta outras tabelas que suportam o 
armazenamento das diferentes informações específicas a cada tribunal ou a um estudo específico. 
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FIGURA 1 
Modelo entidade-relacionamento simplificado IpeaJus 

 
Elaboração dos autores. 

 

Entretanto, para que seja possível obter informações dos diferentes portais de justiça, 
é necessária a construção de extratores de informações especializados de acordo com 
cada um dos portais de consulta processual pública. Em diferentes estágios de 
desenvolvimento, o IpeaJus contempla também outros módulos para a obtenção de 
informações dos tribunais da Justiça federal (1a a 5a região) e estadual (Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS), visando, no futuro, estender seu alcance a toda a 
esfera federal e estadual.  

De forma geral, o sistema pode obter suas informações básicas de input a partir de 
duas fontes: i) da Lei de Acesso à Informação; e ii) da obtenção do processamento dos 
diários oficiais de cada um dos tribunais. A informação obtida a partir da primeira 
fonte (LAI) é bastante útil para uma análise inicial dos dados que serão objeto de 
estudo: pode ser solicitado, por exemplo, a um determinado tribunal os números de 
processo únicos (NPU) relativos a determinada classe ou assunto processual. 
Entretanto, dada a natureza do sistema judicial, em constante evolução, a obtenção 
dos NPUs a partir deste meio a longo prazo se torna impraticável e pouco flexível, pois 
requer a realização do pedido de informações (via e-mail, por exemplo), o aguardo 
pela resposta e a inclusão das informações no banco do sistema. Por sua vez, a 
informação obtida a partir do processamento de diários oficiais é menos defasada, já 
que pode ser obtida assim que o diário é publicado, e mais flexível, já que não requer a 
limitação ao objeto de estudo atual, possibilitando a obtenção de toda a informação 
processual já publicada. Com isso, a principal abordagem do sistema é a segunda, a 
partir dos diários oficiais.  
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Conforme pode ser visto na figura 2, o sistema IpeaJus é composto por quatro 
módulos principais, sendo o mais básico o módulo de download e conversão de diários 
oficiais, que fornece os dados que serão processados no módulo de extração de 
informações dos diários oficiais. Uma vez extraídas as informações, estas servem para 
consulta processual pública. Por fim, estes dados podem ser enriquecidos através de 
relatórios com estatísticas descritivas e interpretações geradas automaticamente por 
classificadores. Estes módulos se comunicam através da base de dados. 

 

FIGURA 2 
Módulos do sistema IpeaJus 

 
Elaboração dos autores. 

 

O módulo responsável pelo download de diários oficiais consiste em um conjunto de 
submódulos, cada um responsável pela atualização diária do acervo de diários oficiais 
para um determinado tribunal de justiça. Este módulo se encontra em avançado 
estágio de desenvolvimento, tendo catalogado até o momento mais de 100 mil diários 
referentes a cinco tribunais federais. Grande parte dos tribunais estaduais também já 
se encontra atendida por este módulo.  

O módulo de extração de informações a partir do texto bruto dos diários é capaz de 
verificar todo o texto do acervo em busca de informações segundo determinados 
padrões. A principal tarefa deste módulo é a busca por NPUs ou, ainda, números de 
processos distribuídos antes de 2009, data da resolução que estabelece a numeração 
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processual única.9 Este módulo é responsável por encontrar publicações de processos 
nos diários oficiais e manter uma base de NPUs únicos. 

A partir dos NPUs obtidos pelos módulos mais básicos do sistema, o módulo de 
consulta processual pública foi desenvolvido de forma a obter as informações 
completas a respeito de um dado NPU. Nesta fase do processamento, são obtidas 
informações tais quais: classe processual, assunto processual, nomes das partes e seu 
envolvimento no processo (autor ou réu), advogados, movimentos processuais, data 
de distribuição, juiz responsável pelo julgamento, sentenças etc. Todas as informações 
disponibilizadas podem ser obtidas pelo sistema e armazenadas. Entretanto, para fins 
de desempenho de processamento, foram definidas duas funcionalidades principais 
dentro deste módulo: i) busca de classe e assunto processual; e ii) busca do processo 
na íntegra. Desta forma, a partir do processamento da etapa i (busca de classe e 
assunto processual), menos custosa computacionalmente, pode-se definir o 
subconjunto de NPUs que deverá ter suas informações obtidas na íntegra.  

Por fim, o módulo de classificação e elaboração de estatísticas descritivas tem por 
objetivo analisar toda a informação obtida nos módulos anteriores e enriquecê-la com 
a interpretação de decisões processuais (através da análise textual das sentenças), 
com o cruzamento com outras bases importantes – por exemplo, Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
(Siape) – e o cálculo de estatísticas descritivas básicas, como volume de processos por 
ano e seção judiciária, taxas de recorribilidade e reforma, cálculo de tempo médio de 
duração até a sentença, entre outras. 

 

4 ANÁLISE DESCRITIVA 

A análise descritiva segue a estratégia de examinar os indicadores processuais a partir 
de conjuntos de análise semelhantes aqueles propostos pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ): indicadores de demanda, eficiência, recorribilidade externa e reforma de 
decisões. A novidade deste estudo é que buscamos replicar o arcabouço metodológico 
do CNJ no contexto de matérias processuais específicas do direito previdenciário: BPC 
e AR. Esta contribuição se mostra importante uma vez que os indicadores agregados 
(como o apresentado pelo CNJ) – ao nível do Justiça federal como um todo – pode 
apresentar variações somente visíveis, se recortarmos o dado. Por exemplo, segundo 
assunto processual, jurisdição, tipo de requerente/recorrente etc. Assim, foi definido 
um recorte temporal entre 2009 e 2017, de forma a reduzir problemas de censura de 
dados tanto à esquerda, com falta de informações devido a não publicação das 
informações completas de processos antigos, como à direita, devido, por exemplo, à 
                                                           
9. Resolução CNJ no 65, de 16 dez. 2008. Disponível em: <https://goo.gl/SC7zDM>. 



6 
 

inexistência de informações relativas a decisões de processos mais longos que não 
teriam tido tempo suficiente para serem julgados. 

Outra questão que também possui elevada importância dentro deste contexto das 
ações relacionadas a assistência social é a da competência delegada federal: casos em 
que por não haver Justiça federal no local de propositura da ação, a Constituição 
Federal (art. 109, § 3o) possibilita que um juiz estadual, por delegação, assuma o juízo 
de tal ação. Entretanto, dada a dificuldade de identificação dos processos originários 
na Justiça estadual – lembrando que a presente pesquisa se limita a uma análise dos 
processos de federais – impossibilitou que uma análise mais aprofundada fosse 
realizada sobre tal assunto. Fica assim a sugestão de extensão deste trabalho com uma 
análise dentro deste recorte. 

 

4.1 Indicadores de demanda 

4.1.1 Primeira instância 

As tabelas 1 e 2 apresentam a evolução dos pedidos na primeira instância. Percebe-se 
um crescimento sustentado a taxas significativas (considerando-se o ano de 2009 em 
diante) até o ano de 2014 para casos de AR, seguido de um decréscimo no ano de 
2015. A partir de 2016, os pedidos de AR voltaram a aumentar. Paralelamente pode-se 
observar um crescimento ano a ano para os pedidos de BPC. 

 

TABELA 1 
AR e BPC: casos novos em primeira instância da Justiça federal da 2a região, segundo 
ano de distribuição do pedido (2009-2017) 

Ano pedido Ap.Rural BPC Total
2009 746 1191 1937
2010 981 1642 2623
2011 1171 1958 3129
2012 1464 2225 3689
2013 1631 2428 4059
2014 1639 3168 4807
2015 1428 3386 4814
2016 1532 4677 6209
2017 1806 5457 7263

        Total 12398 26132 38530  
Elaboração dos autores. 
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TABELA 2 
AR e BPC: casos novos em primeira instância da Justiça federal da 2a região, segundo 
a seção judiciária  

Seção judiciária Ap.Rural BPC Total
        Espírito Santo 9173 5024 14197
        Rio de Janeiro 3225 21108 24333
        Total 12398 26132 38530  

Elaboração dos autores. 

 

A figura 3 apresenta a distribuição dos pedidos entre seções judiciárias da Justiça 
federal da 2a região. 

 

FIGURA 3 
Total de casos novos por assunto da Justiça federal da 2a região 
(Em %)  
 
3A – BPC                                                                      3B – AR 

 
Elaboração dos autores. 

 

Nas figuras 4 e 5, apresentamos mapas das subseções judiciárias, com a distribuição dos casos 
novos por assunto. 
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FIGURA 4 
BPC: quantidade de casos novos em primeira instância, segundo subseção judiciária 
da Justiça federal da 2a região  

 

Elaboração dos autores. 

 

FIGURA 5 
AR: quantidade de casos novos em primeira instância, segundo subseção judiciária 
da Justiça federal da 2a região 

 

Elaboração dos autores. 

 

4.1.2 Segunda instância 

Passamos a descrever a demanda em segunda instância, dada pelo quantitativo de 
casos novos para os assuntos de BPC e AR. A tabela 3 apresenta a evolução dos casos 
novos no segundo grau, por ano de distribuição do processo. 
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TABELA 3 
AR e BPC: casos novos em segunda instância da Justiça federal da 2a região, segundo 
o ano de distribuição do pedido (2009-2017) 

Ano pedidoAp.Rural BPC Total
2009 173 228 401
2010 310 362 672
2011 560 429 989
2012 443 467 910
2013 502 784 1286
2014 430 845 1275
2015 461 904 1365
2016 695 888 1583
2017 521 1039 1560

        Total 4095 5946 10041  
Elaboração dos autores. 

 

A tabela 4 apresenta a distribuição dos casos novos em segunda instância, por origem. 
Fica evidente, desde já, a relevância dos pedidos processados por competência 
delegada (relacionados na linha TRF2), do ponto de vista da atuação das cortes da 
Justiça federal da 2a região. Tratando-se dos assuntos BPC e AR conjuntamente, a 
participação destes processos chega a 23% dos casos novos na segunda instância. 
Entretanto, não se pode afirmar com certeza tratarem-se de processos oriundos de 
competência delegada, ou seja, processos iniciados na Justiça estadual, devido à falta 
de informação referente ao processo originário. Com isso, a questão da competência 
delegada não será aprofundada no presente estudo até que haja maior clareza a 
respeito do significado destes processos que, a princípio, só se pode inferir que teriam 
se originado já em segunda instância da Justiça federal. 

 

TABELA 4 
AR e BPC: casos novos em segunda instância da Justiça federal da 2a região, segundo 
a seção judiciária  

.

Seção judiciária Ap.Rural BPC Total
        Espírito Santo 1714 1231 2945
        Rio de Janeiro 754 3964 4718
        TRF2* 1627 751 2378
        Total 4095 5946 10041  

Elaboração dos autores. 
Nota: * Não foi possível determinar a seção originária destes processos. Suspeitamos tratar-se de 
processos oriundos de competência delegada, porém não é possível afirmar com mais certeza sem uma 
análise mais aprofundada dos processos em questão. 
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Nas figuras 6 e 7 apresentamos mapas das subseções judiciárias, com a distribuição 
dos casos novos por assunto, no ano de 2016. Existe uma limitação para se visualizar a 
parcela dos recursos oriunda de competência delegada, pois não conhecemos sequer a 
seção de origem do processo. Portanto, os mapas não refletem a totalidade dos 
processos da segunda instância, somente aqueles cuja seção originária é conhecida. 

 

FIGURA 6 
BPC: quantidade de casos novos em segunda instância da Justiça federal da 2a região, 
segundo subseção judiciária de origem 

 

Elaboração dos autores. 

 

FIGURA 7 
AR: quantidade de casos novos em segunda instância da Justiça federal da 2a região, 
segundo subseção judiciária de origem 

 

Elaboração dos autores. 
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4.1.3 Indicadores de eficiência judicial 

A tabela 5 apresenta a evolução das sentenças prolatadas a cada ano. O total de sentenças 
divido pelo total de casos novos a cada ano equivale ao conceito de taxa de atendimento da 
demanda. Este indicador é apresentado na tabela 6.10 Quando a taxa de atendimento é 
maior (menor) do que 100%, o estoque de pendentes aumenta (diminui). 

 

TABELA 5 
Quantidade de sentenças, segundo o ano em que foi proferida, da Justiça federal da 
2a região  

Ano da sentença ApRural BPC Total
2009 89 316 405
2010 457 933 1390
2011 1135 2024 3159
2012 1309 1998 3307
2013 1925 2554 4479
2014 1488 3067 4555
2015 1523 3388 4911
2016 1703 3485 5188
2017 1607 4713 6320

        Total 11236 22478 33714  
Elaboração dos autores. 

 

TABELA 6 
Taxa de atendimento da demanda da Justiça federal da 2a região  
(Em %) 

Ano   ApRural    BPC 
2009 10,18% 24,68%
2010 34,76% 52,43%
2011 71,98% 94,79%
2012 68,23% 80,58%
2013 94,66% 94,76%
2014 72,42% 88,98%
2015 83,40% 92,29%
2016 92,49% 67,77%
2017 75,52% 78,92%  

Elaboração dos autores. 

 

                                                           
10. Para anos anteriores, é possível que os dados não reflitam a realidade, pois muitas sentenças não foram 
capturadas nos anos iniciais. 
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A tabela 7 apresenta a duração média, em dias, dos procedimentos até o proferimento 
da primeira sentença, segundo o ano de distribuição do processo. Observa-se uma 
queda consistente da duração processual, sugerindo ganhos de celeridade expressivos. 

 

TABELA 7 
AR e BPC: duração processual média (dias) até o proferimento de uma primeira 
sentença na Justiça federal da 2a região 

Ano de distribuição  Ap. Rural   BPC
2009 601 570
2010 498 448
2011 401 365
2012 318 312
2013 278 264
2014 280 227
2015 269 218
2016 228 224
2017 218 200  

Elaboração dos autores. 

 

A tabela 8 apresenta a duração média, segundo seções judiciárias. Observa-se 
significativa diferença de duração processual entre as seções do Espírito Santo e do Rio 
de Janeiro, sendo a seção do Rio de Janeiro significativamente mais célere tanto para 
assuntos de BPC como de AR. 

 

TABELA 8 
AR e BPC: duração processual média (dias) até o proferimento de uma primeira 
sentença na Justiça federal da 2a região, segundo seção judiciária (2009-2017) 

Seção judiciária Ap. Rural BPC
Espírito Santo 319 416
Rio de Janeiro 293 243  

Elaboração dos autores. 

 

As figuras 8 e 9 apresentam a duração processual segundo subseções judiciárias. 
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FIGURA 8 
BPC: duração processual até o proferimento de uma primeira sentença na Justiça 
federal da 2a região, segundo subseção judiciária 

 

Elaboração dos autores. 

 

FIGURA 9 
AR: duração processual até o proferimento de uma primeira sentença na Justiça 
federal da 2a região, segundo subseção judiciária 

 

Elaboração dos autores. 

 

4.1.4 Indicadores do padrão decisório 

A tabela 9 apresenta um resumo do desempenho dos classificadores de sentenças, de 
acordo com o julgamento do pedido, para os assuntos em questão.11 No caso do BPC, 

                                                           
11. Implementamos um método de validação do classificador de sentenças, através de verificação manual 
de uma amostra estratificada do resultado do classificador. Foram verificadas no total 91 sentenças, às 
quais, manualmente, foi atribuído correto rótulo de classe (procedente, improcedente etc). Utilizando-se 
estes conjuntos verdade (um para cada rótulo), foi implementada rotina que avalia se cada um destes 
conjuntos-verdade é corretamente classificado, de acordo com seus rótulos. A rotina verifica ainda se 
existem elementos em cada um destes conjuntos-verdade passíveis de serem classificados com rótulo 
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observa-se um desempenho satisfatório durante quase todos os anos, salvo 2017, 
quando a porcentagem de não classificados foi superior a 20%. Em todos os anos a 
porcentagem de não classificados se mantém entre 10% e 15%. No caso da AR, ainda é 
necessária uma análise e ajustes nas expressões regulares, que até o momento foram 
orientadas majoritariamente para o assunto BPC, por isso seu desempenho deixa a 
desejar, quando comparado a BPC. 

 

TABELA 9 
AR e BPC: desempenho do classificador de sentenças e percentual de sentenças não 
classificadas, segundo o ano da distribuição do processo na Justiça federal da 2a região  

Ano  C/Classe  S/Classe % s/c  C/Classe  S/Classe % s/c  Total
2009 464 304 0,395 1083 165 0,132 2016
2010 773 244 0,239 1552 182 0,104 2751
2011 904 312 0,256 1755 281 0,138 3252
2012 1149 374 0,245 1985 312 0,135 3820
2013 1325 359 0,213 2189 313 0,125 4186
2014 1291 416 0,243 2912 347 0,106 4966
2015 1160 292 0,201 3075 393 0,113 4920
2016 1295 272 0,173 4123 717 0,148 6407
2017 1337 495 0,27 4323 1201 0,217 7356

            Total  9698 3068 0,24 22997 3911 0,145 39674

BPCAp Rural

 
Elaboração dos autores. 

 

As tabelas 10 e 11 apresentam o resultado dos classificadores de sentenças, de acordo 
com o pedido, para os assuntos de BPC e AR, separadamente. Naturalmente que, 
diante, dos riscos de classificação apontados anteriormente, os resultados aqui 
apresentados estarão sujeitos à revisão.  

Essas tabelas mostram de que forma a Justiça federal vem decidindo tais casos, em seu 
primeiro grau. A primeira coluna, mostra diferenças claras entre BPC e AR: enquanto 
em BPC a taxa de acordos é inferior a 4%, em AR a taxa atinge 33%. Tratando-se de 
improcedência do pedido (ou decisões favoráveis ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS), a taxa chega a 35% no caso de BPC e de 27% no caso de AR. No caso de 
AR, a grande proporção de decisões sem análise de mérito e/ou acordos homologados 
sugere uma maior resolutividade, seja por conta de filtros processuais mais rigorosos, 
seja maior propensão a acordos.  

                                                                                                                                                                          
diferente do esperado. Foi encontrado somente um caso passível de ser classificado em rótulo diferente do 
esperado, nenhuma classe atribuída incorretamente. 
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A terceira coluna contém a proporção de sentenças cujo resultado não pôde ser 
definido. Já a sexta coluna traz a proporção de processos julgados sem análise de 
mérito, que podem decorrer de inépcia das partes, incompetência de foro, 
indeferimento da inicial e outros fatores que impedem a análise do mérito do pedido. 
A sétima coluna, “sem sentença”, traz a proporção de processos para os quais não foi 
identificada uma peça contendo a decisão prolatada.  

 

Tabela 10 
BPC: classificação das sentenças, de acordo com o julgamento do pedido, segundo o 
ano de distribuição do processo, como porcentagem do total de sentenças na Justiça 
federal da 2a região 
(Em %) 

 Acordo Improcedente N/A Procedente em parte Procedente Sem mérito  Sem sentença  N
2009 0,018 0,33 0,07 0,054 0,314 0,155 0,056 1191
2010 0,022 0,357 0,064 0,045 0,278 0,204 0,026 1642
2011 0,018 0,342 0,095 0,058 0,233 0,219 0,032 1958
2012 0,031 0,311 0,094 0,048 0,275 0,204 0,034 2225
2013 0,035 0,289 0,091 0,057 0,302 0,2 0,023 2428
2014 0,032 0,264 0,071 0,063 0,335 0,203 0,028 3168
2015 0,006 0,282 0,078 0,052 0,343 0,208 0,027 3386
2016 0,014 0,33 0,086 0,045 0,302 0,173 0,047 4677
2017 0,019 0,306 0,08 0,035 0,253 0,171 0,132 5457

        Total  0,021 0,308 0,082 0,049 0,293 0,191 0,055 26132  
Elaboração dos autores. 

 

TABELA 11 
AR: classificação das sentenças, de acordo com o julgamento do pedido, segundo o 
ano de distribuição do processo, como porcentagem do total de sentenças na Justiça 
federal da 2a região (2009-2017) 

 Acordo Improcedente N/A Procedente em parte Procedente Sem mérito  Sem sentença  N
2009 0,131 0,158 0,206 0,012 0,227 0,079 0,184 746
2010 0,281 0,169 0,198 0,014 0,186 0,121 0,028 981
2011 0,321 0,189 0,23 0,01 0,127 0,108 0,011 1171
2012 0,314 0,192 0,221 0,011 0,144 0,107 0,007 1464
2013 0,335 0,171 0,188 0,009 0,175 0,112 0,007 1631
2014 0,244 0,189 0,203 0,006 0,237 0,104 0,014 1639
2015 0,14 0,254 0,177 0,018 0,278 0,112 0,018 1428
2016 0,125 0,277 0,141 0,011 0,29 0,133 0,019 1532
2017 0,151 0,185 0,14 0,013 0,258 0,129 0,121 1806

Total  0,228 0,201 0,186 0,011 0,217 0,114 0,04 12398  
Elaboração dos autores. 
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4.1.5 Indicadores de recorribilidade 

A tabela 12 apresenta as taxas de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo o ano 
de distribuição do processo.12 Esta recorribilidade indica que proporção das sentenças de 
primeiro grau que são questionadas através de recursos à segunda instância.13 

 

TABELA 12 
AR e BPC: taxa de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo o ano de 
distribuição no Tribunal Regional Federal da 2a região (2009-2017) 
(Em %) 

Ano do pedido  AR   BPC 
2009 0,417 0,357
2010 0,305 0,235
2011 0,276 0,279
2012 0,345 0,338
2013 0,422 0,328
2014 0,405 0,298
2015 0,452 0,308
2016 0,439 0,269
2017 0,349 0,247  

Elaboração dos autores. 

 

A tabela 13 apresenta a taxa de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo 
seções judiciárias da 2a região. 

 

                                                           
12. De acordo com a Resolução CNJ no 76, de 12 de março 2009, define-se: Rx1o – Recorribilidade 
Externa de primeiro grau como: Rx1o = RSup1o/DeRExt1o, onde RSup1o são todos os recursos 
voluntários interpostos de decisões judiciais do primeiro grau, endereçadas ao segundo grau no período-
base e DeRExt1o são as sentenças e as decisões interlocutórias no primeiro grau passíveis de recurso para 
o segundo grau, excluídas as referentes a embargos de declaração. Para mais detalhes, a referida 
Resolução pode ser encontrada na íntegra em: <https://goo.gl/6UvpGd>. 
13. O cálculo da taxa de recorribilidade contempla somente os recursos relativos a processos cujas 
sentenças de primeiro grau foram devidamente classificadas. Esta classificação é crucial para determinar 
se a sentença é passível de recurso ou não. Por exemplo, acordos (devidamente cumpridos) não são 
passíveis de recurso. Portanto, a taxa de recorribilidade é calculada com base em uma amostra (sentenças 
classificadas). Acreditamos que não haja viés de seleção amostral, pois a probabilidade de classificação 
da sentença está associada mais com a qualidade dos registros (disponibilidade de arquivos conversíveis, 
etc.) do que com a probabilidade de interposição de recurso. 
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TABELA 13 
AR e BPC: taxa de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo a seção 
judiciária, na Justiça federal da 2a região 
(Em %)  

Seção judiciária  AR    BPC
Espírito Santo  0.384  0.335
Rio de Janeiro  0.399  0.278  
Elaboração dos autores. 

 

As figuras 10 e 11 apresentam mapas, por seções judiciárias, contendo a distribuição 
das taxas de recorribilidade externa.  

 

FIGURA 10 
BPC: taxa de recorribilidade média externa no primeiro grau, segundo seção 
judiciária de origem, na Justiça federal da 2a região 
(Em %) 

 

Elaboração dos autores. 
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FIGURA 11 
AR: taxa de recorribilidade média externa no primeiro grau, segundo seção judiciária 
de origem, na Justiça federal da 2a região  
(Em %) 

 

Elaboração dos autores. 

 

Para melhor compreender o comportamento dos recursos, na tabela 14, 
apresentamos a taxa de recorribilidade segundo o tipo do recorrente: União (INSS) 
versus potencial beneficiário, para o assunto de BPC. Quando o INSS recorre, percebe-
se uma ausência de tendência, exceto de 2015 a 2017, quando se observa queda. 
Quando o potencial beneficiário recorre, há uma tendência declinante mais suave. 

 

TABELA 14 
BPC: taxa de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo o ano de distribuição 
do processo e o tipo de recorrente, na Justiça federal da 2a região (2009-2017) 
(Em %) 

Ano  Recorrente   Recorrente   Diferença:INSS-Beneficiário  
2009 14% 21% -7%
2010 10% 13% -3%
2011 13% 15% -2%
2012 18% 16% 3%
2013 17% 16% 2%
2014 17% 13% 4%
2015 17% 14% 3%
2016 9% 14% -5%
2017 2% 4% -2%  

Elaboração dos autores. 

 

Na tabela 15 repetimos a análise para casos de AR. Neste caso, observa-se um padrão 
antagônico: o INSS tende a reduzir enquanto o potencial beneficiário tende a 
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aumentar sua propensão a recorrer de decisão de primeiro grau. Portanto, a tendência 
agregada de redução da recorribilidade externa em AR sofre de um efeito de 
composição, no qual a taxa do INSS se reduz e a do beneficiário se eleva. 

 

TABELA 15 
AR: taxa de recorribilidade externa no primeiro grau, segundo o ano de distribuição 
do processo e o tipo de recorrente, na Justiça federal da 2a região (2009-2017) 
(Em %) 

        Recorrente: INSS Recorrente: Beneficiário Diferença: INSS-Beneficiário
2009 28% 14% 13%
2010 18% 12% 6%
2011 11% 16% -5%
2012 14% 21% -7%
2013 16% 26% -10%
2014 21% 20% 1%
2015 20% 25% -5%
2016 17% 26% -9%
2017 3% 6% -4%  

Elaboração dos autores. 

 

4.1.6 Indicadores da reforma de sentenças 

Para avaliarmos em que medida as decisões da primeira instância estão sujeitas a 
reforma por órgão colegiado de segundo grau, é necessário que o sistema classifique a 
decisão recursal. Portanto, discute-se a seguir a efetividade de tais classificadores no 
contexto dos julgamentos de segunda instância. De forma análoga ao apresentado em 
relação ao primeiro grau, na tabela 16 apresenta-se a porcentagem de decisões 
recursais não classificadas, próxima a 80% em 2017. Trata-se de uma taxa 
relativamente grande. As possíveis explicações para isso são discutidas na seção 
conclusiva desta nota técnica. 
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TABELA 16 
AR e BPC: desempenho do classificador de decisões recursais e porcentagem de 
decisões não classificadas, segundo o ano da distribuição do recurso, na Justiça 
federal da 2a região (2009-2017) 

          C/Classe  S/Classe  s/c  C/Classe  S/Classe  s/c  Total 
2009 29 144 0,832 88 143 0,619 404
2010 43 268 0,861 170 194 0,532 675
2011 24 536 0,957 199 234 0,54 993
2012 32 413 0,928 221 250 0,53 916
2013 208 301 0,591 330 454 0,579 1293
2014 104 330 0,76 191 656 0,774 1281
2015 218 264 0,547 250 665 0,726 1397
2016 255 443 0,634 163 727 0,816 1588
2017 100 423 0,808 160 885 0,846 1568

Total  1013 3122 0,755 1772 4208 0,703 10115

Ap Rural BPC

 
Elaboração dos autores. 

 

Nas tabelas 17 e 18 apresentamos indicadores acerca dos padrões das decisões 
recursais relativos a BPC e AR – para o conjunto de julgamentos que conseguimos 
classificar com sucesso. Em ambos os assuntos, a taxa de improcedência do recurso é a 
que tem maior classificação absoluta, apresentando classificação consistentemente 
superior à soma de procedentes e procedentes em parte para BPC e AR. 

 

TABELA 17 
BPC: classificação do teor de decisões recursais, segundo o ano de distribuição do 
recurso, como porcentagem do total de decisões na Justiça federal da 2a região 
(2009-2017) 

         Improcedente N/A Procedente em parte Procedente S/Decisão  N 
2009 0,258 0,074 0,013 0,114 0,539 228
2010 0,287 0,038 0,024 0,151 0,497 362
2011 0,277 0,065 0,032 0,153 0,47 429
2012 0,353 0,049 0,014 0,1 0,481 467
2013 0,215 0,034 0,02 0,184 0,544 784
2014 0,037 0,022 0,022 0,165 0,751 845
2015 0,18 0,107 0,042 0,054 0,616 904
2016 0,113 0,102 0,024 0,045 0,713 888
2017 0,107 0,124 0,003 0,041 0,722 1039

Média  0,172 0,074 0,022 0,102 0,627 5946  
Elaboração dos autores. 
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TABELA 18 
AR: classificação do teor das decisões recursais, segundo o ano de distribuição do 
recurso, como porcentagem do total de decisões na Justiça federal da 2a região 
(2009-2017) 

         Improcedente N/A Procedente em parte Procedente S/Decisão  N 
2009 0,115 0,017 0 0,052 0,815 173
2010 0,106 0,038 0 0,032 0,822 310
2011 0,026 0,03 0 0,016 0,926 560
2012 0,613 0,09 0 0,113 9,25 44
2013 0,089 0,029 0,007 0,31 0,561 502
2014 0,053 0,109 0,023 0,165 0,648 430
2015 0,251 0,219 0,099 0,114 0,314 461
2016 0,235 0,296 0,028 0,102 0,336 695
2017 0,161 0,103 0,005 0,024 0,704 521

Média  0,128 0,112 0,02 0,096 0,642 4095  
Elaboração dos autores. 

 

A tabela 19 apresenta as taxas de reforma de decisões oriundas de primeira instância, 
segundo assunto e seção judiciária. É possível observar que o TRF apresenta maior taxa 
de reformas das decisões oriundas da seção judiciária do Espírito Santo que para a 
seção judiciária do Rio de Janeiro, tanto para quando se fala em BPC, quanto em AR. 
Isto chama atenção especial para o fato de haver uma proporção similar na diferença 
de classificação, com uma diferença média superior à cinco vezes a taxa de reforma 
para as decisões de primeiro grau no Espírito Santo em relação ao Rio de Janeiro. 

 

TABELA 19 
Taxa de reforma do TRF2 das decisões em primeira instância, segundo seções judiciárias 

         Ap Rural N BPC N
Espírito Santo 0,213 1714 0,339 1231
Rio de Janeiro 0,035 754 0,064 3964
TRF2 0,053 1627 0,093 751
Total  0,117 4095 0,124 5946  

Elaboração dos autores. 

 

Os mapas das figuras 12 e 13 apresentam a taxa de reforma das sentenças de primeiro 
grau para os assuntos BPC e AR, segundo as seções judiciárias da 2a região (é provável 
que haja também processos em competência delegada dentro destas jurisdições). 
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FIGURA 12 
BPC: taxa de reforma (2009-2018) 
(Em %) 

 

Elaboração dos autores. 

 

FIGURA 13 
AR: taxa de reforma (2009-2018) 
(Em %) 

 

Elaboração dos autores. 

 

As tabelas 20 e 21 apresentam as taxas de reforma de sentenças, segundo o ano de 
distribuição do processo e o tipo do recorrente: INSS versus potencial beneficiário. 
Percebe-se que a taxa de reforma tende a ser maior quando o INSS é recorrido. 

No caso da AR, existe uma proximidade nítida entre as taxas, que oscilam ao longo do 
recorte temporal. 
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TABELA 20 
BPC: taxa de reforma pelo TRF2 de decisões em primeira instância, segundo o ano da 
distribuição do recurso e tipo do recorrente (2009-2017) 

          
    Ano Volume reformado  Total  % Volume reformado  Total      % 

2009 10 137 0,072 19 91 0,208
2010 20 190 0,105 44 172 0,255
2011 21 210 0,1 59 219 0,269
2012 13 269 0,048 41 198 0,207
2013 59 426 0,138 102 358 0,284
2014 55 450 0,122 104 395 0,263
2015 55 515 0,106 32 389 0,082
2016 31 460 0,067 31 428 0,072
2017 7 408 0,017 40 631 0,063

Total  271 3065 0,088 472 2881 0,163

INSS recorre INSS recorrido

 
Elaboração dos autores. 

 

TABELA 21 
AR: taxa de reforma de sentenças pelo TRF2, segundo o ano de distribuição do 
recurso e tipo do recorrente (2009-2017) 

Ano Volume reformado Total % Volume reformado Total %
2009 3 103 0,029 6 70 0,085
2010 1 201 0,004 9 109 0,082
2011 2 343 0,005 7 217 0,032
2012 3 273 0,01 2 170 0,011
2013 46 266 0,172 114 236 0,483
2014 23 233 0,098 58 197 0,294
2015 53 243 0,218 46 218 0,211
2016 47 322 0,145 44 373 0,117
2017 6 201 0,029 10 320 0,031

Total 184 2185 0,084 296 1910 0,154  
Elaboração dos autores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1Trabalhos futuros 

Fica evidente que alguns dados dispostos nesta nota técnica dependem de uma série 
de critérios classificatórios, os quais tem impacto em cadeia sobre muitos dos valores 
aqui apresentados. Alguns desses classificadores merecem especial atenção devido à 
margem de melhoria que ainda pode ser feita no sistema IpeaJus e neste trabalho. 
Aqui são destacados alguns desses principais pontos que merecem atenção especial 
para a devida compreensão dos resultados e futuras alterações no código. 
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Nas tabelas 16, 17, 18, 19 é possível perceber que a taxa de classificação das decisões 
do TRF2 é relativamente alta (baixo valor para a coluna N/A (not available), menor que 
10% em média), apesar de ainda ser passível de melhorias. Entretanto, ao analisar a 
taxa de processos em segunda instância, tal que uma decisão tenha sido encontrada 
(independentemente de seu teor), depara-se com um cenário no qual, em média, 70% 
destes processos não apresentam tal informação.  

Existem algumas hipóteses que poderiam explicar este cenário: i) de fato poucos 
recursos já tiveram análise e decisão pelo TRF2; ii) o portal do eletrônico do TRF2 teria 
uma tendência de não publicar tais decisões recursais; iii) existiria um problema no 
IpeaJus que fizesse com que informações de peças contendo tais decisões não fossem 
baixadas; e iv) o sistema IpeaJus não teria tal problema e baixaria as informações 
corretamente mas, ainda assim, o critério utilizado para identificação de tal 
informação seria muito restritivo, dentro do todo, e, com isso, grande parte das 
decisões seriam descartadas antes de serem analisadas, entre outras possibilidades. 
Assim, somente uma investigação mais cuidadosa seria capaz de responder à tal 
pergunta e resolver a questão em aberto. 

Há ainda a questão da competência delegada que, conforme observado ao longo da 
presente nota técnica, não foi investigada a fundo apesar de sua importância. Fica 
a sugestão de uma análise da viabilidade de tal aprofundamento e posterior estudo 
de tal recorte. 

 

6 CONCLUSÕES 

Embora um relatório, estudo prévio, de autoria de Brasil (2016), tenha apontado um 
fosso entre os critérios necessários adotados pela administração pública e pelo 
Judiciário, para se caracterizar a condição de miserabilidade do indivíduo, os dados 
apresentados neste estudo sugerem uma tendência declinante e monotônica nas taxas 
de recorribilidade externa, entre 2009 e 2017. Da mesma forma, os demais indicadores 
sugerem a ausência de um choque de jurisprudência que fosse capaz de perturbar 
características importantes do sistema judicial, do ponto de vistas dos assuntos 
processuais em questão. A taxa de crescimento dos pedidos subiu ao longo do período 
analisado, embora a taxa de procedência tenha se mantido estável.  

Dados da esfera administrativa, indisponíveis para este estudo, sugerem que cerca de 
85% das recusas dos pedidos, decorrem de laudos periciais e apenas 15% da aferição 
das condições de miserabilidade. Assim, não chega a ser surpreendente que haja uma 
certa flexibilização (judicial) dos critérios, ocorrida em 2013, para concessão não tenha 
tido impacto significativo sobre os padrões de litigância que eram observados até 
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então. Em outras palavras, o questionamento judicial e a judicialização de tais pedidos 
em grande parte deve se basear na discussão do quesito deficiência.14 

De forma sintética, no caso de BPC, ocorreu: elevação paulatina da demanda, aumento 
da resolutividade e eficiência, redução de duração processual e aumento da taxa de 
atendimento. A recorribilidade apresentou comportamento estável durante o período 
analisado, quando começou a apresentar indícios de declínio, acompanhada de uma 
tendência não tão clara de redução no índice de reforma de decisões.  

No caso de AR, as tendências seguem comportamento similar às relatadas para o caso do 
BPC: a demanda se porta de forma mais sustentada, apresentando crescimento ao longo 
de todo o período. A recorribilidade parece ser mais estável ao longo do período, sem uma 
tendência clara de decréscimo, apesar de cair nos últimos dois anos analisados. Conforme 
já ressaltado, esta recorribilidade é produto de uma queda na propensão a recorrer do 
INSS, acompanhada de um aumento nesta mesma propensão por parte de beneficiários 
em potencial. O índice de reforma das decisões de pedidos de AR vem se reduzindo de 
forma significativa. A taxa de reforma das decisões em competência é fortemente 
influenciada (positivamente) pela condição de competência delegada. 

As elevadas taxas relativas de reforma de decisões oriundas de competência delegada 
– especialmente no caso de aposentadorias rurais – sugerem que a recorribilidade 
neste grupo deva ser bem maior do que para as ações que tramitam na Justiça federal 
(não temos os dados em primeira instância para calcular esta recorribilidade). Dessa 
forma, parece ser promissora uma investigação acerca das questões judiciais e 
administrativas que circundam o funcionamento deste mecanismo de acesso à Justiça. 
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14. Não podemos afirmar ao certo, pois não extraímos este atributo das sentenças. Nosso sistema 
possibilita este tipo de classificação, mas não foi possível realizá-la no prazo deste relatório. 
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