
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA – SP

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  1ª  VARA  DA 
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  ITAPEVA  –  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

PP n. 1.34.038.000086/2015-02

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  do 

Procurador da República signatário, com fundamento nos documentos constantes do 

inquérito civil público em anexo e nos artigos 129, incisos II e III, da Constituição 

Federal; artigos 5º, inciso III, “e”, 6º, inciso VII, “c” da Lei Complementar n.º 75/93; 

artigos 1º, inciso II, 3º, 5º, inciso I, e 19 da Lei 7.347/85, vem respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com base no quadro fático e nos fundamentos jurídicos abaixo 

apontados, em face de:

INSTITUTO  NACIONAL  DE  SEGURIDADE  SOCIAL, 

pessoa jurídica de direito público, autarquia federal vinculada ao 

Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social,  tendo  por 

representante  judicial,  nos  termos do art.  131 da Constituição 

Federal,  Lei  n.  10.480/2002  e  Portaria  PGF  n.  548/2013,  a 

 Rua Zita Ferrari, 18 – Jardim Ferrari – Itapeva/SP CEP 18405-050    (15) 3526-9800 

URGENTE
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Procuradoria-Geral  Federal,  que  recebe  citação  na  pessoa  do 

Procurador-Seccional do INSS, nos moldes do art. 35, IV, da LC 

73/93, com endereço na Av. General Carneiro, 677 - Vila Lucy - 

Sorocaba/SP - CEP 18043-002 – telefone (15) 32173800.

UNIÃO FEDERAL,  pessoa jurídica de direito público interno, 

tendo  por  representante  judicial,  nos  termos  do  art.  131  da 

Constituição Federal e do art. 1º da Lei Complementar nº 73/93, 

a Advocacia-Geral da União, que recebe citação na pessoa do 

Procurador-Seccional da União, nos moldes do art. 35, IV, da LC 

73/93, com endereço na Av. General Carneiro, 677 - Vila Lucy - 

Sorocaba/SP - CEP 18043-002 – telefone (15) 32173800.

1) DOS FATOS

O Procedimento Preparatório n. 1.34.038.000086/2015-02, que 

tramitou  nesta  Procuradoria  da  República  em Itapeva,  cujos  originais  seguem em 

anexo, foi instaurado mediante representação com o fim de apurar a falta de médicos 

peritos na Agência da Previdência Social em Itapeva/SP.

Segundo  se  apurou,  a  Agência  de  Itapeva  contava  com  dois 

peritos  médicos  em  seu  quadro  de  servidores,  até  que  um  deles  se  aposentou 

compulsoriamente em 26.11.2014 e o outro pediu exoneração em  13.11.2015, desde 

então, restou a citada APS sem nenhum perito médico para atender a sua demanda.

As perícias então agendadas na agência foram remarcadas para a 

APS  de  Capão  Bonito  e  a  APS  Itapeva  deixou  de  fazer  novos  agendamentos  de 

perícias. Esta APS informou ainda que não há qualquer auxílio por parte do INSS para 

o deslocamento dos segurados para a Agência de Capão Bonito (f. 08/11 e 21).
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A Agência de Capão Bonito, por sua vez, informou que conta 

com apenas um  único    perito médico   e que, em razão do atendimento da demanda 

provinda  da  APS de  Itapeva,  cumulada  com sua  demanda  própria,  houve  sensível 

aumento no tempo de espera de atendimento para realização das perícias (f. 23/24). 

Atualmente, ao menos 243 pessoas aguardam perícia médica perante essa APS 

(fls. 25/33)!

Segundo informou,   o tempo de espera atual para a realização   

de perícias médicas de Capão Bonito é de 90 (noventa) dias.

Ademais, informou que o termo inicial para contagem do Tempo 

Médio de Espera de Atendimento – Perícia Médica (TMEA-PM) é a data de entrega do 

requerimento administrativo do benefício (DER), ou seja,  "a data da solicitação de 

agendamento" do benefício (f. 35). Vejamos a angustiante e insustentável progressão 

no TMEA-PM da APS de Capão Bonito (f. 23):

Agosto/2015 Setembro/15 Outubro/15 Novembro/15 Dezembro/15 Janeiro/16 Fevereiro/16

19 38 48 53 71 85 90

Entretanto,  constatou-se ainda que também o agendamento do 

benefício estava sendo impedido/dificultado pelo INSS, mesmo para requerimento de 

benefícios  que  independem de  perícia  médica  para  sua  concessão,  p.  ex.,  salário-

maternidade.  Essa  conduta  da  Autarquia,  inclusive,  mascara  o  TMEA-PM.  Como 

vimos, a contagem desse tempo só se inicia na data de solicitação de agendamento 

(DER), de modo que se o agendamento é impedido pela Autarquia, o prazo não se 

inicia.

Nesse  diapasão,  muito  oportunamente  este  Juízo  Federal  de 

Itapeva/SP, por meio do Ofício n. 15/2016 - Prev, recebido em 15/02/2016, noticiou a 

este  Parquet Federal  inúmeras  constatações,  referentes  a  diversos  processos 
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previdenciários que tramitam neste foro, de  indisponibilidades do sistema eletrônico 

de agendamento de atendimento da Previdência Social (documentos anexo I):

Benefício Agência Data
Salário Maternidade Rural Itararé 28/08/2014
Salário Maternidade Rural Itararé 12/02/2015
Salário Maternidade Rural Itapeva 29/10/2013
Salário Maternidade Rural Capão Bonito 29/10/2013
Salário Maternidade Rural Capão Bonito 05/11/20131

Salário Maternidade Rural Capão Bonito 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Itapeva 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Itapeva 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Capão Bonito 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Itapeva 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Capão Bonito 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Itapeva 30/10/20131

Salário Maternidade Rural Capão Bonito 30/10/20131

Verificamos  então  que  os  impedimentos/dificuldades  nos 

agendamentos prosseguiam. Conforme diligências realizadas (final anexo I), foram os 

seguintes os resultados de nossas tentativas de agendamento:

Data da Solicitação Data Agendada Agência
24/02/2016 02/05/2016 APS Capão Bonito
24/02/2016 14/06/2016 APS Itapeva
24/02/2016 indisponível APS Itararé

Buscamos  contatar  a  APS  de  Itararé  (fls.  37/41),  a  fim  de 

verificar o que estava ocorrendo, mas não logramos contato com o número telefônico 

divulgado da agência. Fomos informados pela APS de Itapeva que a APS Itararé não 

1 Data da petição que juntou os extratos ao processo.
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tinha telefone e, após nos ser fornecido o email desta agência, fomos avisados que “a 

pessoa responsável pela caixa de email encontra-se em férias” (final anexo I).

Desse  modo,  essa  conduta,  imediatamente,  acarreta  deletério 

atraso  na  prestação  deste  serviço  público  essencial,  pois  visceralmente  ligado  à 

dignidade da pessoa humana; e, mediatamente, mascara o Tempo Médio de Espera de 

Atendimento  –  Perícia  Médica  (TMEA-PM).  Este,  como  visto,  nas  dezenas  de 

municípios da região de Itapeva e Capão Bonito, está oficialmente em 90 dias. Mas, se 

considerarmos todas  as  oportunidades  em que o sistema não aceita  agendamentos, 

seguramente concluímos que este tempo de espera é muito superior.

E, mesmo nas oportunidades em que o cidadão tem conseguido 

agendar o atendimento, este é marcado pra cerca de 100 (cem) dias posteriores. Após o 

atendimento, serão acrescidos mais dias de espera para a realização da perícia médica. 

Instada  a  se  manifestar  acerca  das  providências  adotadas  a 

respeito da ausência de peritos na APS de Itapeva e consequentes efeitos na APS de 

Capão  Bonito,  a  Gerência  Executiva  do  INSS  em  Sorocaba  asseverou  ter 

disponibilizado profissionais  do Serviço de Saúde do Trabalhador,  consorciados às 

suas  atividades,  para  se deslocar  até  aquela agência para  auxiliar,  mas  apenas em 

casos específicos e urgentes (f. 34/35).

Especificamente  quanto  a  ausência  de  peritos  em  Itapeva, 

informou  que  em  03.02.2016  o  INSS  expediu  a  Nota  Técnica  nº 

01/2016/DDC/CGGP/DGP/INSS com informações à Secretaria de Gestão de Pessoas 

e Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, "quanto 

à urgência necessária na realização de novo concurso público  "  , o que estaria sob 

análise do mencionado órgão.
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E,  quanto  à  contratação  temporária  de  peritos  médicos, 

autorizada pela Resolução 280 e 430 do INSS, a Gerência informou que esta também 

depende autorização do Ministério do Planejamento e que segue moldes semelhantes à 

solicitação  de  abertura  de  concurso  público,  razão  pela  qual  a  mesma  não  foi 

solicitada.

2)  DO  PRAZO  PARA  ATENDIMENTO  E  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA 

MÉDICA PELO INSS

É evidente que, em razão de os benefícios previdenciários terem 

natureza alimentar,  sua análise e concessão são medidas urgentes,  a fim de que se 

resguardem os direitos fundamentais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana.

Não  por  outra  razão,  a  previdência  social  é  prevista 

constitucionalmente como direito fundamental social:

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos 
desamparados, na forma desta Constituição

O INSS, como autarquia previdenciária, é, dessa forma, pessoa 

jurídica imanentemente destinada ao tratamento com o administrado, com o segurado, 

com o público externo. Frustrar referido atendimento, no todo ou em parte, é medida 

de frustrar a própria razão de existência da pessoa em questão.

Seguindo-se  os  conceitos  de  Dinorá  Adelaide  Musetti  Grotti2, 

pode-se  considerar,  na  hipótese,  frustrados  os  seguintes  princípios  jurídicos  dos 

serviços  públicos:  a)  princípio  da  continuidade,  considerando  uma  necessidade 

permanente de prestação do serviço (“o princípio da continuidade do serviço público 

2 Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação, texto na obra coletiva sob coordenação de Carlos Ari
Sundfeld, Direito Administrativo Econômico, Malheiros, pp. 39, 50, 57 e 60.
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deriva de sua indisponibilidade, do seu caráter essencial e do interesse geral que o 

serviço satisfaz”);  b) princípio da regularidade; c) princípio da obrigatoriedade (“o 

princípio da obrigatoriedade deve ser entendido como o dever que pesa sobre quem 

tem a seu cargo a realização de um serviço – seja o Estado ou os particulares – de 

prestá-lo obrigatoriamente, cada vez que lhe seja requerido por qualquer usuário, e 

também o direito dos usuários de reclamar sua realização efetiva perante os que o 

prestem”);  d)  princípio  da  cortesia  (“o  princípio  da  cortesia  traduz-se  em  bom 

acolhimento ao público, constituindo-se em um dever do agente,  da Administração 

Pública ou dos gestores indiretos e, em especial, um direito do cidadão”); e) princípio 

da eficiência; e f) princípio da responsabilidade.

Sendo  assim,  o  INSS  deve  assegurar  a  todos  os  cidadãos 

eficiência e celeridade no desempenho de suas atribuições, acatando os princípios que 

regem a Administração Pública (art. 37,  caput, CF) e a garantia de duração razoável 

dos processos administrativos (art. 5º, LXXVIII, CF).

Aplicado ao processo administrativo, o princípio da eficiência exige 
que  ele,  no  mínimo,  chegue  ao  seu  final,  tenha  uma  decisão 
conclusiva, afirme ou negue um direito, solucione uma controvérsia. 
O que não pode acontecer é a negativa ou a simples ausência de uma 
decisão  final,  para  o  quê  é  importante  não  admitir  delongas, 
protelações, descumprimento de prazos, omissão de providências ou o 
puro e simples engavetamento3.

De outra parte, a possibilidade de os particulares acionarem a máquina 
estatal  para  a  obtenção  de  decisões  em  defesa  de  seus  direitos  e 
interesses  não  se  resume  ao  direito  de  ação,  exercitado  perante  o 
Judiciário. A Constituição garante, também, o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder (art. 5.º, XXXIV, a). Correlato desse direito é, obviamente, o 
dever  de  a  Administração  Pública  examinar  a  petição,  dar-lhe 
processamento adequado e decidir acerca do que nela se contém4.

A Constituição consagra o direito de petição e este presume o dever de 
obter resposta5.

3 Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo: Malheiros, p. 78.
4 Carlos Ari Sundfeld, Fundamentos de Direito Público, 4.ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 176.
5 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 12.ª ed., São Paulo Malheiros, p. 355.
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É  norma  expressa,  prevista  no  Decreto  n.  3.048/99,  que  o 

primeiro  pagamento  do  benefício  deve  ocorrer  em  até  45  dias  da  entrega  da 

documentação necessária pelo segurado, vale dizer, via de regra da data de entrega do 

requerimento (DER):

 Art. 174.  O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 
quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, 
da documentação necessária à sua concessão.

Nesse diapasão, já houve inúmeras decisões judicias, por todo o 

Brasil, garantindo a prestação desse serviço público essencial em tempo útil:

Ante o exposto, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e julgo 
procedente o pedido para determinar ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS:
a)  realização  das  perícias  necessárias  à  concessão  de  benefícios 
previdenciários  e  assistenciais  no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar do requerimento do benefício;
b)  não  sendo  observado  o  prazo  referido  no  item supra,  sejam os 
benefícios  provisoriamente  concedidos  ou  mantidos  até  que  seja  o 
segurado/beneficiário submetido à perícia médica para avaliação da 
sua  condição de  incapacidade,  amparado em atestado médico,  cuja 
apresentação deve ser exigida do segurado no momento da formulação 
ou da renovação do benefício;
c) não sendo observado o prazo referido no item 'a' já no momento do 
agendamento  eletrônico,  sejam  os  benefícios  provisoriamente 
concedidos, amparados em atestado médico, cuja apresentação deve 
ser exigida do segurado/beneficiário no momento do requerimento do 
benefício;
d) promova a divulgação do dispositivo do presente decisum em todas 
as  Agências  da  Previdência  Social  no  Estado  de  Santa  Catarina 
mediante afixação de cartazes em suas dependências, notadamente nos 
espaços reservados ao atendimento externo e também através do site 
da autarquia;
O  atestado  médico  a  ser  apresentado  pelo  segurado  deve  estar 
adequado  ao  disposto  no  art.  3º  da  Resolução  nº  1.658/2002,  do 
Conselho  Federal  de  Medicina  –  CFM,  alterada  pela  Resolução 
1.851/2008, com menção ao Código Internacional de Doenças – CID, 
a data de início da doença e da incapacidade, além da data provável de 
recuperação do paciente para o desempenho das atividades laborais.
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Ressalto,  todavia,  que a apresentação do atestado médico particular 
não elide a necessidade do beneficiário de se submeter à perícia  do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nada data agendada pela 
autarquia.
A presente decisão alcança os segurados residentes no Estado de Santa 
Catarina que requeiram a concessão de benefícios sujeitos à avaliação 
por  perícia  médica  em  todas  as  Agências  da  Previdência  Social 
localizadas nessa área territorial.
Fixo, assim, em 90 (noventa) dias, o prazo máximo para que o INSS 
promova  as  adequações  e  as  ações  de  treinamento  necessárias  ao 
atendimento da ordem proferida na presente ação civil pública.
(Ação  Civil  Pública  nº  5004227-10.2012.404.7200,  Justiça 
Federal de Santa Catarina).

O Tribunal Regional Federal  da 4ª  Região manteve a referida 

sentença, apenas dilatando o prazo de realização das perícias médicas previdenciárias, 

de 15 para 45 dias, in verbis:

Desse  modo,  merece  parcial  provimento  o  pedido  liminar  para  o 
redimensionamento do prazo de realização das perícias (de 15 para 45 
dias) e para manter a autorização de contratações emergenciais.

Sendo reiteradas  as decisões judiciais  neste mesmo sentido,  o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS editou a RESOLUÇÃO/PRESIDÊNCIA 

INSS Nº 430/2014 (fls. 44/45) em que fixou implicitamente que o Tempo Médio de 

Espera do Atendimento da Perícia Médica (TMEA-PM) máximo é de 45 dias.

Art. 1º Fica disciplinado o credenciamento de médicos para realização 
de perícia médica em todo o país.

Art. 2º A contratação de médicos prevista nesta Resolução será de 
caráter  excepcional,  nas  Agências  da  Previdência  Social  (APS) 
onde o TMEA-PM seja superior a 45 (quarenta e cinco)  dias e 
desde  que  o  represamento  das  perícias  não  possa  ser  efetivamente 
sanado por meio de outras providências administrativas, observada a 
disponibilidade  orçamentária,  devidamente  atestada  no  âmbito  da 
Administração Central.
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Observe-se que esse prazo de 45 dias já é por demais dilatado. 

Como  vimos,  o  prazo  de  45  dias  é  para  a  concessão  do  benefício  e  início  do 

pagamento, e não meramente para a realização da perícia médica. Em verdade, e tal 

como  exige  a  natureza  fundamental  dos  direitos  garantidos  com  o  pagamento  de 

benefícios previdenciários, o agendamento do atendimento e a perícia médica devem 

ser realizados de forma a garantir que o pagamento do benefício inicie-se em até 45 

dias após a DER.

3) DO NÃO CABIMENTO DE OBJEÇÕES POR PARTE DO INSS - RESERVA 

DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DE PODERES

Quanto à regularização do tempo de espera para a realização de 

perícias médicas, nada há de opor o INSS, na medida em que, como vimos, por meio 

de normativa própria, admite que o prazo máximo para sua realização é de 45 dias, 

contados da solicitação de agendamento do benefício (DER).

Também nenhum empecilho orçamentário deve ser alegado, na 

medida em que, a princípio, a mera reposição de servidores médicos em vagas que já 

existem e  estavam ocupadas  pode,  se  não solucionar,  ao  menos  aliviar  bastante  o 

problema. E, ainda que assim não seja, havendo necessidade de recursos para melhor 

aparelhar  o  INSS,  a  fim  de  garantir  atendimento  célere  não  apenas  nas  perícias 

médicas, a “reserva do possível” não pode ser alegada quando a omissão estatal arrosta 

direitos  humanos fundamentais  ligados  ao mínimo existencial,  que  assim pode ser 

definido:

é  possível  conceber  o  mínimo  existencial  como  um  instrumento 
jurídico de importante valor quando se trata de refrear a reserva do 
possível enquanto restrição aos direitos fundamentais sociais. Ainda 
que não seja o mais adequado considerá-lo como fator determinante 
da subjetividade (exigibilidade) dos direitos fundamentais sociais,  é 
certo  que  diante  da  atuação  da  reserva  do  possível,  atingindo 
desvantajosamente o âmbito de proteção da norma jusfundamental, e 
reduzindo  a  responsabilidade  do  Estado  para  com  as  prestações 
materiais  normativamente  previstas,  o  mínimo  existencial, 
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compreendido  como  condições  necessárias  à  sobrevivência  do 
homem, e como núcleo essencial do direito fundamental no dado 
caso  concreto,  em  relação  direta  com  a  dignidade  da  pessoa 
humana, erige-se, tal qual verdadeira muralha, que não poderá 
ser transposta, sob pena de comprometimento de todo o sistema 
constitucional,  e  da  legitimidade  do  Estado  Democrático  de 
Direito6.

O Egrégio Supremo Tribunal  Federal  já  rechaçou a escusa da 

escassez de recursos como óbice à concretização dos direitos fundamentais, conferindo 

interpretação da cláusula da reserva do possível conforme a Constituição7, in verbis: 

ARGÜIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL.  A  QUESTÃO  DA  LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 
PODER  JUDICIÁRIO  EM  TEMA DE  IMPLEMENTAÇÃO  DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE 
DE  ABUSIVIDADE  GOVERNAMENTAL.  DIMENSÃO 
POLÍTICA DA JURISDIÇÃO  CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA 
AO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  INOPONIBILIDADE 
DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
SOCIAIS,  ECONÔMICOS  E  CULTURAIS.  CARÁTER 
RELATIVO  DA  LIBERDADE  DE  CONFORMAÇÃO  DO 
LEGISLADOR.  CONSIDERAÇÕES  EM  TORNO  DA 
CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE 
DE  PRESERVAÇÃO,  EM  FAVOR  DOS  INDIVÍDUOS,  DA 
INTEGRIDADE  E  DA  INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR  DO  "MÍNIMO  EXISTENCIAL". 
VIABILIDADE  INSTRUMENTAL  DA  ARGÜIÇÃO  DE 
DESCUMPRIMENTO  NO  PROCESSO  DE  CONCRETIZAÇÃO 
DAS  LIBERDADES  POSITIVAS  (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).  (...) É  que  a 
realização  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  -  além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo 
que,  comprovada,  objetivamente,  a  incapacidade  econômico-
financeira  da  pessoa  estatal,  desta  não  se  poderá  razoavelmente 
exigir,  considerada  a  limitação  material  referida,  a  imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se 
mostrará  lícito,  no  entanto,  ao  Poder  Público,  em  tal  hipótese  - 

6 OLSEN, Ana Carolina Lopes.  Direitos Fundamentais Sociais, efetividade frente a reserva do possível.  p. 
333.  Ed.  Juruá.  Disponível  em <https://www.jurua.com.br/bv/conteudo.asp?id=20536#anterior>,  acessado 
em 05.04.2016.

7 ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF nº 345.
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mediante  indevida  manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou 
político-administrativa  -  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e 
de  inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em  favor  da 
pessoa  e  dos  cidadãos,  de  condições  materiais  mínimas  de 
existência.  Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da 
"reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com 
a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta 
governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou,  até 
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 
um sentido de essencial fundamentalidade. [g.n.]

Isso  porque,  as  normas  constitucionais  que  disciplinam  tais 

direitos  exigem que sejam atendidos  em primeiro plano,  destinando-se os recursos 

públicos prioritariamente a essas finalidades, de modo que resta incabível alegar falta 

de recursos materiais quando outras finalidades não essenciais estão sendo custeadas 

em prejuízo das responsabilidades primeiras do Poder Público.

O  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e 

Culturais, promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n. 591, de 06/06/1992, destaca 

essa priorização de recursos:

2.1.  Cada  Estado  Parte  do  presente  Pacto  compromete-se  a  adotar 
medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até 
o  máximo de seus  recursos  disponíveis,  que visem a assegurar, 
progressivamente,  por  todos  os  meios  apropriados,  o  pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto,  incluindo, 
em particular, a adoção de medidas legislativas.

E, seja como for, é dever do Estado demonstrar a escassez de 

recursos  para  fazer  frente  a  determinado  serviço  público,  “cabendo-lhe  o  ônus  de 

provar  suficientemente  -  e  não  simplesmente  alegar  de  maneira  genérica  -  a 

impossibilidade de atendimento das prestações demandadas8”. 

8 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 5ª ed., São Paulo: Método, 2011. p. 532.
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Além  disso,  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  nesta  seara  é 

premente, e em nada arrosta o princípio da Separação de Poderes. Isso porque, não se 

trata  de  imiscuir-se  nos  assuntos  da  Administração  Pública,  no  meandro  da 

discricionariedade  administrativa,  mas  sim  de  promover  a  tutela  jurisdicional  de 

direitos fundamentais que, com a omissão do Poder Executivo, foram expostos,  de 

maneira grave a riscos iminentes de danos irreversíveis e irreparáveis. Assim dispôs o 

Supremo Tribunal Federal em recente julgado:

É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação 
de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras 
emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 
postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o 
respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua 
o art. 5º, XLIX, da CF, não sendo oponível à decisão o argumento 
da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
Essa a conclusão do Plenário, que proveu recurso extraordinário em 
que  discutida  a  possibilidade  de  o  Poder  Judiciário  determinar  ao 
Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução 
de  obras  em  estabelecimentos  prisionais,  a  fim  de  garantir  a 
observância dos direitos fundamentais dos presos.
Dessa forma caberia ao Judiciário intervir para que o conteúdo do 
sistema constitucional fosse assegurado a qualquer jurisdicionado, 
de acordo com o postulado da inafastabilidade da jurisdição. Os 
juízes seriam assegurados do poder geral de cautela mediante o 
qual lhes seria permitido conceder medidas atípicas, sempre que 
se mostrassem necessárias para assegurar a efetividade do direito 
buscado.  No  caso,  os  direitos  fundamentais  em  discussão  não 
seriam normas meramente programáticas, sequer se trataria de 
hipótese em que o Judiciário estaria ingressando indevidamente 
em  campo  reservado  à  Administração.  Não  haveria  falar  em 
indevida implementação de políticas públicas na seara carcerária, 
à luz da separação dos poderes. Ressalvou que não seria dado ao 
Judiciário intervir, de ofício, em todas as situações em que direitos 
fundamentais  fossem  ameaçados.  Outrossim,  não  caberia  ao 
magistrado agir sem que fosse  provocado,  transmutando-se  em 
administrador público. O juiz só poderia intervir nas situações em 
que  se  evidenciasse  um “não fazer”  comissivo  ou omissivo  por 
parte das autoridades estatais que colocasse em risco, de maneira 
grave  e  iminente,  os  direitos  dos  jurisdicionados. (STF,  RE-
592.581/RS, J. 13/08/2015).
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5. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, na esteira 

do art. 12 da Lei nº 7.347/85, que poderá ser deferida tutela provisória de urgência 

evidenciando-se a probabilidade do direito e havendo receio de dano.

O  fumus  boni  iuris temos  como  robustamente  demonstrado 

acima,  já  que  existem  normas  expressas  fixando  os  prazos  para  atendimento  e 

realização de perícia médica pelo INSS, além de haver sólida e pacífica jurisprudência 

nessa seara.

O  periculum  in  mora decorre  do  fato  de  a  demora  para 

atendimento e realização da perícia (e, consequentemente, na análise e concessão do 

benefício) implicar risco à saúde, à vida e à dignidade do beneficiário que realmente 

necessita da prestação postulada, a qual detém natureza alimentar. Igualmente, trata-se 

de risco à própria família, que, por presunção legal absoluta (art. 16 da Lei 8.213/91) 

depende  do  instituidor  do  benefício;  família,  aliás,  que  goza  de  direito  a  especial 

proteção do Estado, nos termos do art. 226 da CF.

À  semelhança,  o  perigo  da  demora  é  também incontrastável. 

Lembra MARINONI9 que “quando a inibitória é proposta para impedir a continuação 

ou a repetição do ilícito,  não há muita dificuldade para se demonstrar o perigo do 

ilícito. Quando um ilícito anterior já foi praticado, da sua modalidade e natureza se 

pode inferir com grande aproximação a probabilidade da sua continuação ou repetição 

no  futuro”.  E  depois  arremata:  “o  'periculum  in  mora'  é  inerente  à  própria 

probabilidade de o ilícito ter sido praticado”.

9 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Tutela  Inibitória  (individual  e  coletiva).  São  Paulo:  Revista  dos 
Tribunais, 2000, pp. 48 e 283.
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Desse  modo,  necessária  decisão  judicial  liminar  que 

DETERMINE ao INSS e à União Federal:

1. que adotem imediatamente todas as medidas administrativas 

necessárias, inclusive a realização de forças-tarefa e/ou o reforço 

emergencial do quadro de servidores, a fim de garantir que, em 

todas  as  unidades  do INSS desta  subseção judiciária,  o  prazo 

máximo entre o agendamento de atendimento para requerimento 

de benefício (DER) e a efetivação do atendimento seja de 15 

(quinze) dias; 

2. que adotem imediatamente todas as medidas administrativas 

necessárias, inclusive a realização de forças-tarefa e/ou o reforço 

emergencial do quadro de servidores, a fim de garantir que, em 

todas  as  unidades  do INSS desta  subseção judiciária,  o  prazo 

máximo entre o agendamento de atendimento para requerimento 

de benefício (DER) e a realização de perícias médicas (TMEA-

PM) seja de 30 (trinta) dias;

3. que adotem imediatamente todas as medidas administrativas 

necessárias, inclusive a realização de forças-tarefa e/ou o reforço 

emergencial do quadro de servidores, a fim de garantir que, em 

todas  as  unidades  do INSS desta  subseção judiciária,  o  prazo 

máximo  entre  a  data  da  apresentação,  pelo  segurado,  da 

documentação  necessária  à  concessão  do  benefício  e  o  seu 

primeiro pagamento seja de até 45 (quarenta e cinco) dias;

4. que adotem imediatamente todas as medidas administrativas 

necessárias  à  contratação  temporária de  médicos-peritos  para 
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todas as vagas em aberto, nas unidades do INSS desta subseção 

judiciária,  especialmente  as  duas  vagas  da  APS  Itapeva, nos 

termos da  Lei n. 8.745/93  e da RESOLUÇÃO/PRES INSS Nº 

430/2014,  até  a  realização  de  concurso,  afastando-se 

excepcionalmente  o  2º  da  Lei  10.876/2004,  em  razão  das 

medidas  administrativas  adotadas  (deslocamento  de  peritos da 

APS  de  Sorocaba/SP  para  a  Agência  de  Capão  Bonito  e 

remarcação  das  perícias  da  APS Itapeva  para  APS  de  Capão 

Bonito)  terem  se  mostrado  insuficientes  para  o  cumprimento 

dentro do prazo; 

5. que adotem imediatamente todas as medidas administrativas 

necessárias  a  garantir  que  os  canais  de  agendamento  de 

atendimento  para  requerimento  de  benefício,  notadamente  o 

Sistema de Agendamento - SISAGE, via internet,  e o telefone 

135, nunca estejam indisponíveis, inoperantes ou, por qualquer 

forma, impedidos de efetuar concretamente o agendamento do 

atendimento;

6. que publiquem na imprensa local, principalmente no rádio, e 

mantenham publicada no sítio virtual da Autarquia, notícia sobre 

a  prolação  da  decisão  judicial,  destacando-se  a  obrigação  de 

manter operantes os canais de agendamento de atendimento, o 

prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  para  realização  do 

atendimento,  o  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  para  a 

realização  das  perícias  médicas  e  o  prazo  máximo  de  45 

(quarenta e cinco dias) para julgamento e, sendo o caso, início de 

pagamento do benefício;
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7. Cominação de multa diária, para o caso de descumprimento da 

decisão, em valor fixado ao prudente arbítrio do Magistrado, que 

desestimule o seu descumprimento, nos termos dos arts. 536, §1º 

e 537 c.c. 519 do nCPC, art. 12, §2º da LACP e observando-se o 

disposto na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujos 

valores deverão reverter ao Fundo de Direitos Difusos;

8.  Intimação pessoal aos destinatários da decisão mandamental, 

com  a  advertência de  que  responderão  pelo  crime  de 

desobediência  no  caso  de  recalcitrância,  dos  termos  dos  arts. 

536, §3º c.c. 519 do nCPC.

6. PEDIDOS FINAIS

Com  base  em  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal, requer:

1.  Seja  recebida  esta  petição  inicial  juntamente  com  o 

Procedimento  Preparatório  nº  1.34.001.000086/2015-02  que  a 

instrui.

2. Oitiva da Procuradoria  Seccional Federal, em 72 horas, nos 

termos do art. 2º da Lei nº 8.437/1992.

3. A concessão da antecipação de tutela requerida no tópico 5.

4. A citação dos demandados para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal.

5.  Ao  final,  seja  julgada  procedente  a  presente  ação, 

17



MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

confirmando-se a   tutela provisória de urgência antecipatória   e 

deferindo-se decisão mandamental em face do INSS e da União 

Fedaral, nos termos aos pedidos enumerados no tópico 5.

6.  Dispensa  do  pagamento  das  custas,  emolumentos  e  outros 

encargos, em vista do disposto no artigo 18, da Lei n.º 7.347/85.

7.  Embora  o  Ministério  Público  Federal  já  tenha  apresentado 

provas  pré-constituídas  do  alegado,  protesta,  outrossim,  pela 

produção  de  prova  documental,  testemunhal,  pericial  e,  até 

mesmo, inspeção judicial,  que se fizerem necessárias ao pleno 

conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório 

que se vier a formar com a apresentação de contestações.

8. Demais  medidas  de  efetividade  porventura  julgadas 

pertinentes no curso do processo.

Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nesses termos, aguarda deferimento.

Itapeva/SP, 08 de abril de 2016.

RICARDO TADEU SAMPAIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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