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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo promover o estudo sobre a Análise Econômica do Direito, de modo a 
verificar como questões econômicas ligadas ao Direito Previdenciário podem influenciar nos custos do 
processo jurisdicional, bem como o impacto de um Poder Judiciário eficiente na promoção do 
desenvolvimento econômico, sendo ambos os estudos voltados à maximização do bem-estar social. Será 
demonstrado, à luz do Teorema de Coase, como avaliar os custos e benefícios de uma mudança legal de 
forma a alterar procedimentos administrativos para a obtenção de benefícios previdenciários em face da 
consequência advinda com aumento de processos judiciais e do custo de se estar em uma lide, e, sob as 
análises de Richard Posner, entender como a norma com viés econômico pode influenciar no processo 
jurisdicional. Também será objeto de análise a concessão de assistência judiciária gratuita, porquanto, ao 
mesmo tempo em que se busca assegurar o direito fundamental de acesso à Justiça, a facilidade de acesso 
promove uma sobreutilização do sistema judicial. Para a presente pesquisa, há o emprego do método de 
estudo teórico dedutivo, que consiste na consulta de obras, artigos de periódicos e documentos eletrônicos 
que tratam do assunto, bem como da legislação pertinente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Econômica do Direito; Análise Normativa; Eficiência; Poder Judiciário; 
Processo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os primeiros estudos sobre a Análise Econômica do Direito (AED) datam do século 
XVIII, com o filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, sendo seus trabalhos voltados ao 
comportamento do indivíduo em face de incentivos legais, uma busca pelo bem-estar social, 
o qual chamou de utilitarismo (CHAVES, 2016, p. 2). 

Para o utilitarismo, o valor de uma conduta, e também de uma lei, tem seu julgamento 
baseado na promoção da felicidade (POSNER, 2010, p. 59). 

A AED só se desenvolveria a partir de 1960 com os estudos de Ronald Coase, Guido 
Calabresi e Richard Posner. O marco histórico desse pensamento se dá com a publicação 
do artigo “The Problem of Cost, de Ronald Coase (CHAVES, 2016, p.2).  

A AED busca analisar de que modo as normas legais podem promover a eficiência, 
de modo a contribuir para a maximização do bem-estar social (TABAK, 2005, p. 3). 

Para Ivo T. Gico Jr (2010, p. 14), a AED se traduz no entendimento sobre economia 
– macro e micro-economia – com o objetivo de compreender o Direito no mundo e o mundo 
do Direito. 

Nesse desiderato, a análise do Direito e sua influência no processo econômico se 
dará sobre o estudo do Direito Previdenciário, que, no cenário atual, coloca em choque 
princípios econômicos que visam à organização dos mercados e, de outra perspectiva, 
princípios sociais que buscam melhores condições de vida por meio de prestações positivas 
do Estado, de modo a promover o direito de igualdade. (CRISTOVA, 2017). 

Com base em pesquisa de dados, obras, artigos de periódicos, documentos 
eletrônicos, bem como da legislação pertinente, pretende-se fazer uma análise da 
consequência econômica havida da adoção de novos procedimentos pela Administração 
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Pública na área da Previdência Social e do reflexo acerca do que ocorre no Poder Judiciário 
em razão das demandas deles surgidas, com o objetivo de demonstrar os custos da 
prestação jurisdicional e os benefícios de se estar em uma lide que possa ser decidida com 
maior celeridade, e vice-versa. 

A Lei nº 13.457/2017 (BRASIL, 2017), decorrente da aprovação da Medida Provisória 
767/2017, promoveu alterações nos procedimentos para obtenção e manutenção de 
auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, com a obrigação de o segurado submeter-
se a exames médicos periodicamente, sob pena de os benefícios concedidos administrativa 
ou judicialmente cessarem por intermédio da chamada alta programada. Igualmente, caso 
seja constatado o término da incapacidade. Pode ser estabelecido termo final diverso, mas, 
normalmente, como regra, é estabelecido o prazo de 120 dias para o término do benefício, 
prazo após o qual o segurado deve formular novo requerimento administrativo. A adoção 
deste novo procedimento permite economia porquanto ocorre a cessação de muitos 
benefícios, mas faz desaguar uma grande quantidade de novos processos no Poder 
Judiciário, ajuizados pelas pessoas que questionam se houve ou não uma indevida 
cessação. 

Antes mesmo da MP 767/2017, a convocação de segurados para nova avaliação e 
cessação de benefícios apresentou uma economia estimada de 139 milhões de reais 
(BRASIL, 2016). Após a norma legal, a economia foi de 14,5 bilhões de reais em face dos 
benefícios cessados (QUINTINO, 2019).  

O aumento de atos processuais a serem realizados por magistrados e servidores do 
Poder Judiciário torna o processo mais oneroso e caro, e esse custo passa a ser dividido 
por toda a sociedade (LUNARDI, 2017, p. 68). 

Faz-se necessário sopesar o somatório das custas processuais, honorários 
advocatícios (e talvez periciais), além das despesas sucumbenciais, para verificar se estas 
não poderiam ser menores a fim de trazer maiores benefícios. Nestes serão considerados, 
além de satisfação do bem da vida pleiteado, outros benefícios extraprocessuais 
(CAVALCANTE; GICO JÚNIOR, 2014, p. 168). 

Conforme análise de Armando Castelar (2009, p. 62), considerando fatores como 
agilidade, custos e imparcialidade, o primeiro fator se destaca como o pior, e juntamente 
com os custos refletem a morosidade do Poder Judiciário.  

O acesso ao Poder Judiciário por meio da justiça gratuita também se torna algo 
relevante a ser pesquisado, pois, ao mesmo tempo em que dá às pessoas oportunidade de 
ter suas demandas apreciadas, de outra banda causa também uma restrição desse mesmo 
direito, pois, ao criar uma facilidade de acesso, maior número de processo vai fazer com 
que o sistema fique mais lento quanto a uma resposta rápida e efetiva para os conflitos 
(LUNARDI, 2017, p. 69). 
Dentro deste contexto, sob os ensinamentos dos precursores na AED, com dados obtidos 

junto ao Conselho Nacional de Justiça, Justiça Federal, DATAPREV e à luz da legislação 

vigente, a pesquisa será desenvolvida visando ao estudo desse impacto a gerar a má 

eficiência do Poder Judiciário. 

2 OBJETIVOS 

Apresentar teorias e pesquisas sobre a AED, somando-se a estas os dados obtidos 
em meio oficial acerca do Direito Previdenciário, para demonstrar o quão significativo e 
econômico se faz, para a sociedade, um estudo prévio sobre o impacto de novos 
procedimentos administrativos na área previdenciária e respectiva consequência quanto ao 
aumento de demandas jurisdicionais ante a eficiência do Poder Judiciário e o quanto se 
torna necessário, por parte dos indivíduos, conhecer os custos e benefícios de se ingressar 
em um processo, pois, com base no conhecimento desses fatores, pode-se chegar ao bem-
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estar social desejado, bem como, ao final, compreender a importância do Direito e da 
Economia para o progresso do país. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Como hipótese, tem-se que as mudanças legais que permitiram as alterações 
procedimentais recentes em matéria previdenciária quanto à alta programada para os 
benefícios por incapacidade muito provavelmente trouxeram redução dos custos 
econômicos consoante inicialmente se pressupunha, mas não na proporção imaginada pelo 
Governo, algo a ser melhor investigado em face do reflexo havido no Poder Judiciário, 
inclusive de modo a afetar a eficiência na prestação jurisdicional. 
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