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SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério P úblico Federal em desfavor da

União e do INSS objetivando provimento jurisdicional que condene a autarquia em obrigação de fazer

consistente em manter o adequado funcionamento das Agências da Previdência Social - APS nos

Municipios de Tucuruí, Goinanésia do Pará, Jacundá, Tailândia e Novo Repartimento, de forma a

garantir que nenhum cidadão aguarde prazo superior a 15 (quinze) dias entre a data que recebeu o

primeiro atendime nto na agência até a decisão administrativa final de concessão, manutenção, cessação

ou indeferimento do beneficio pleiteado, mantendo a regularização do tempo médio de atendime nto

para a realização de perícias médicas - TMEA-PM.

A União apresentou contestação às fls. 221-231.

O INSS não apresentou contestação conforme certificado à fl. 235.

Às fls. 240/ 241, o INSS requereu a remessa dos autos para a PFPA/ PFG / AGU, sede

Belém, para nova intimação.

Decisão às fls, 243-247 indeferiu parcialmente a inicial para excluir a União do polo passivo

e deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada. Na oportunidade foi decretada a revelia do INSS

sem a produção dos efeitos do art . 344, uma vez que a União contestou a ação.

Às fls. 256-261, o INSS apresentou manifestação e juntou documentos comprovando o

cumptimento da liminar.

As partes não requereram produção de provas (fls. 265/268).

É o relatór io. Passo a fundamentar e decidir.
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II - Fundamentação

Tendo em vista que as partes não especificaram provas a produzir e, con siderando que as

provas colhidas nos autos são suficientes para proferir sentença de mérito, pronuncio o julgamento

antecipado do mérito, na forma do art. 355, I do CPC.

Não havendo pre1iminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito da demanda.

N arra a inicial, em sintes e, que dos 07 (sete) Municípios da região de jurisdição da Subseção

Judiciária de Tucuruí, apenas 02 (dois) contam com Agência de Previdência Social e que, apesar de o

IN SS ter informado que os outros 05 (cinco) municípios estavam incluíd os no Projeto de Ex pansão da

Rede de Atendimento - PS '( e que no s municípios de Tailândia, Novo Reparrimento e Jacundá, as

obras já haviam iniciado e estavam com conclusão prevista ainda nos anos de 2014 e 2015, até o

presente momento as unidades não estão em funcio namento.

Sustenta o Ministério Público Federal que, em vir rude da ausência de agências do IN SS na

região, o atendimento aos beneficiários da seguridade social tem sido precário, pois as agências

existentes, por suportarem demand a muíto superior a sua capacidade, prestam serviço deficiente,

submetendo a grande sofrimento os que necessitam buscar a autarquía para ver assegurados seus

benefícios.

Também assinala o órgão ministerial que três AP S (Novo Reparrimento, Jacundá e G
Tailândia) estão em fase de acabamento da con strução, no entanto, devido a diversas prorrogações

contraruais, até o momento não foram efetivamente inauguradas.

Subsidia a presente ação o IC n° 1.23.007.000035/ 2014-32 (fls.16-208) instaurado para

apurar a necessidad e de instalação de Agências em Municípios abrangidos pela jurisdição da Subseção

Ju diciária de Tucur uí/PA, tend o em vista que apenas os Municípios de Tucuruí/ PA e Goianésia do

Pará/PA, são contemplados com APS.

O IN SS, por sua vez, informou que a Agência de Jacundá foi inaugurada em 11/05/ 2017, a

Agência de Tailândia foi inaugurada em 09/ 03/ 2018 e a Agência de Novo Reparrimento tinha previsão

de inauguração para 22/06/ 2018.
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Não obstante a informação da autarquia federal acerca da instalações das referidas APS,

infere-se dos autos que os direitos das pessoas idosas e portadoras de deficiências, vêm sendo

constantemente desrespeitados nas unidades do IN SS, pois, conforme informações constantes em

manifestação de fls. 64/65, há grande dificuldade no acesso aos serviços prestados pela autarquia, tendo

em vista a demanda de usuários ser muito superior à capacidades de atendimento das agências

instaladas na região.

Logo, negar ou dificultar o acesso à autarquia , equivale a suprimir direito de satisfação de

necessidades básicas do cidadão, como o acesso à saúde e a verb as de caráter alimentar, em contradição,

inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque, o acesso ao sistema de seguridade

social é direito previsto constitucionalmente. O art. 194, "ca put' da CF dispõe qu e "a seguridade social

compreende um conjun to integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social"

Dessa maneira, entendo que se impõe a intervenção judicial no caso em análise, diante da

grave omissão inconstitucional da autarquia previdenciátia.

Ressalto, ainda, que a ilegalidade ventilada na inicial é a ausência de prestação adequa da de

serviços de seguridade social aos necessitados e não a escolha dos meios para disponibilização desses

serviços. Nesse caso, não há qualque r intromissão do Judiciário nas politicas públicas empreendidas

pela ré, uma vez que permanece co m ela a discricionariedade de escolher a melhor maneira de assistir à

população carente de forma plena e satisfató ria. Assim, cabe ao IN SS escolher e praticar os atos de sua

esfera de competência para oferecer atendime nto adequa do aos destinatários do s benefícios

previdenciários e sociais, não podendo, tod avia, deixar de fornecer tal garantia constitucional, sob pena

de configurar manifesta ilegalidade.

Por conseguin te, deve o Estado criar condiçõe s objetivas que possibilitem, de manetra

concreta, o efetivo atendimento aos segurados aos benefícios a que buscam, sob pena de configurar-se

inaceitável omissão estatal.

Destaco que a possibilidade de intervenção judicial em implementação de políticas públicas
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encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECU RSO EÀ1RAORDINÁRIo. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. SEGU RANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDAD E. INTERVENÇÃO D O

PO DER J UDICIÁRIO. IMPL EMENTAÇÃO D E POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO

AD MINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a

abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil púb lica para a proteção do

património público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e

coletivos [artigo 129, I e III , da CB/88J. Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento

no sentido de que é função in stitucional do Poder Judiciário determinar a

implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por

descumprirem os encargos politico-jurídicos que sobre ele s incidem, vierem a

comprometer, com tal comportamento, a efic ácia e a integridade de direitos

individuais e/ ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que

derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático . Pre cedentes. Agravo

regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 367432 PR, Relator: Min. EROS GRAU,

Data de Julgamen to: 20/ 04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG

13-05-2010 P UBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750)

Neste sentido ainda, conferir: AD PF 45/DI'; ReI. Min. CELSO DE MELLO 

Informativo/ STF n° 345/ 2004; RE n" 581.352, 2' Turma, ReI. Min. Celso de Mello, j. 29/ 10/2013 e p.

22/ 11/ 2013; e ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE ME LLO, Segunda Turma, julgado em

04/11 / 2014, ACÓ RDÃO ELETRÓNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014.

Desse modo, constatada a omissão estatal na implementação de políticas públicas de

natureza constitucional que viole direitos fundamentais, deve o judiciário intervir a fim de sanar tal

omissão.

No que se refere ao prazo para a conclusão do processo administrativo, observa-se que nos

termos da Lei nO9.784, de 29 de janeiro de 1999 e da Instrução Normativa INSS/ PRES n° 77/ 2015, a
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Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre

solicitações ou reclamações em matéria de sua competência.

Já o art. 49 da Lei 9784/ 1999 e o art, 691, § 4° da lN 77/ 2015 dispõem que concluída a

instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir,

salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Portanto, o prazo para atendimento e decisão final dos processos administrativos referentes

aos serviços prestados pelo INSS deve obedecer a legislação que rege a matéria, a fim de garantir a

adequada prestação da política pública.

III - Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da inicial e, por conseguinte,

resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do CPC.

Ratifico a liminar deferida e CONDENO o INSS em obrigação de fazer consistente em

manter o adequado funcionamento das APS nos Municípios de Tucuruí/PA, G oianésia do Pará/ PA,

Jacundá/ PA, Tailândia / PA e Novo Repartimento/ PA, de forma a garantir que nenhum cidadão

aguarde prazo superior ao previsto na legislação aplicada ao caso (Lei n° 9.784/1999 e lN INSS N°

77/ 2015) para obter decisão administrativa final do processo administrativo, bem como manter a

observação do tempo médio de atendimento para a realização de perícia médica - TMEA - PM.

Deixo de condenar o réu em cus tas e honorári os advo caticios sucumbenciais , com

base no art. 128, § 5°, II, "a", da Constituição Federal, e à luz de con solidada jurisprudência do STJ no

sentido de que "por critério de simetria, não sendo cabívela condenação do MP ao ónus da sacumbtncia farto 18, Lei

7.347/ 85J, caso seja senado no âmbito da.Ação Civil Pública, também não cabe a condenação nesta verba, quando seja

vencedor (Aglnt no A REsp 873.026/ SP, ReL Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j u/gadn em

22/09/ 20 16, DJe 11/ 10/20 16)" (fRF5, 1° Turma, Apelação/Reexame Necessário 1238352013058500,

ReI. D es. Federal Élio Wanderle y de Siqueira Filho, DJe 11/10/201 7);

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme interpretação a contrario sensu do art.

496 do CPC /2015. Havendo recurso voluntário de qualquer das partes, intime-se a parte adversa para

Documento assinadodigitalmente pelo(a) JUIZ FEDERALHUGO LEONARDOABAS FRAZÂO em 12104/2019. com base na Lei 11.419 de
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apresenta r contrarraz ões no prazo de 15 (quinze) dias (arr. 1.010, § 1°, CPC) e, após, remetam-se os

autos ao TRF da l ' Região independentemente de juízo de admissibilidade recursal. Eventual apelação

terá efeito suspensivo, não afetando, contudo, os efeitos da tutela antecipada con cedida (art. 1.012, § 1°,

v CPC).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Após, voltem os autos conclusos.

Tucuruí/PA, 12 de abril de 2019.

Hugo Leonardo Abas Prazão

Juíz Federal Titular
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