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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e da 
UNIÃO FEDERAL, objetivando compelir o INSS a prestar um atendimento mais eficiente 
aos segurados e beneficiários da Previdência Social, de forma a suprir a demanda, com 
observância ao princípio da razoável duração dos processos, bem como seja condenada a 
União a recompor o quadro permanente de servidores da autarquia, com a contratação de 
novos servidores, viabilizando que a análise e decisão dos pedidos de concessão de benefícios 
previdenciários e/ou assistenciais obedeça o disposto no art. 41-A, § 5°, da Lei 8.213/91, que 
estipula o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação pelo 
segurado da documentação necessária.

Como causa de pedir, alega que o INSS vem reiteradamente provocando lesão 
aos cidadãos, com relação à restrição de acesso a seus direitos à Previdência Social e à 
Seguridade Social, ante a demora em analisar os pedidos de concessão de benefícios 
previdenciários e assistenciais, razão pela qual foi instaurado o Inquérito Civil n° 
1.30.001.005434/2016-77, desde 2016. Estima, de acordo com as representações, que a 
demora média na análise dos pedidos de benefícios ultrapasse seis meses, sendo que 
benefícios analisados individualmente pela Procuradoria aguardaram por até um ano para 
terem a resposta administrativa. Aduz que os Magistrados Federais, com atuação na Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, encaminharam ao Parquet, manifesto (ofício n° JFRJ-OFI-
2019/00612), informando sobre o crescente número de demandas iniciadas por cidadãos ante 
a omissão da Autarquia em dar uma resposta aos requerimentos protocolados pelos 
segurados. Ademais, sustenta que os veículos de comunicação vêm noticiando a dificuldade 
que a população brasileira vem enfrentando para ver garantidos seus direitos à Previdência e 
Assistência Social, constitucionalmente previstos, imprescindíveis para a sobrevivência de 
grande parte da população e necessários para que mantenham a própria subsistência.

Decisão (evento 4) indeferiu a liminar, deixando para reapreciá-la após a 
resposta dos réus, bem com determinou ao MPF a emenda à petição inicial a fim de incluir a 
União no polo passivo da demanda.

O MPF (evento 8) promove a emenda à inicial, para incluir a União no polo 
passivo da demanda, objetivando a condenação do ente público a autorizar a recomposição do 
quadro permanente de servidores do INSS, bem como contratar novos funcionários para a 
Autarquia Federal, de forma a suprir a demanda crescente de pedidos e concessão de 
benefícios. Adita o pedido de liminar para que seja determinado à União implementar mutirão 
ou força tarefa nas agências do INSS, com deslocamento de pessoal em número suficiente 
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para efetuar a análise e julgamento dos procedimentos administrativos de concessão de 
benefício previdenciário ou assistencial protocolados há mais de 6 meses. Aduz, em suma, 
que há violação do Poder Público ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da 
Constituição Federal, e ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

Contestação da União, acompanhada de documentos (evento 13) alegando, 
preliminarmente, a prevenção da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar o 
presente feito, ante a continência entre a presente ação e a ACP n° 5021377-
06.2019.4.02.5101, que tramita perante o mencionado Juízo; a sua ilegitimidade para figurar 
no polo passivo da demanda, vez que as providências requeridas em Juízo se incluem 
exclusivamente no âmbito de gestão e atuação do INSS; bem como a aplicação do art. 16 da 
Lei n° 7.347/1985, que limita a jurisdição e os efeitos erga omnes da sentença à competência 
territorial do órgão prolator. No mérito, sustenta, em suma, a improcedência do pleito autoral, 
aos seguintes fundamentos: não cabe à União a decisão acerca da lotação dos servidores do 
INSS; o provimento de cargos públicos se trata de ato que compete privativamente à 
Administração Pública e observa critérios de conveniência e oportunidade; as autorizações 
para a realização de concursos e provimento de cargos públicos são realizadas pelo Ministério 
da Economia, mediante a análise das prioridades governamentais; os quantitativos e os 
valores previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) constituem limite máximo autorizativo e 
não pressupõem a sua plena execução, por motivos como contingenciamento orçamentário 
que se imponha em face do cenário macroeconômico do País; as diretrizes do Poder 
Executivo Federal apontam pela impossibilidade de realização imediata de novos concursos, 
ante a atual situação fiscal do País; as análises sobre solicitações de novos concursos públicos 
deverão ser retomadas após os órgãos cumprirem medidas propostas de fortalecimento da 
capacidade institucional; o INSS é dotado de autonomia administrativa e de competência para 
equacionar sua força de trabalho com o fim de atender ao interesse público e atingir seus 
objetivos institucionais; necessidade de autocontenção do Poder Judiciário; violação ao 
princípio da separação dos Poderes, ante a competência do Poder Executivo na criação, 
provimento e alocação de cargos públicos; o administrador público possui uma visão mais 
ampla do cenário institucional para poder implementar políticas públicas, razão pela qual os 
Tribunais não têm expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são 
corretos e as escolhas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de 
reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário.

Contestação do INSS, acompanhada de documentos (evento 14) alegando 
preliminarmente a continência entre a presente ação e a ACP n° 5021377-06.2019.4.02.5101 
que tramita perante o Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em relação à autarquia e à 
União, bem como a aplicação do art. 16 da Lei n° 7.347/1985, que limita a jurisdição e os 
efeitos erga omnes da sentença à competência territorial do órgão prolator. No mérito, 
sustenta, em síntese, a improcedência do pleito autoral, aos seguintes fundamentos: incide no 
caso o princípio da reserva do possível, dado que a Autarquia sofreu as consequências de 
aposentadorias em massa de servidores públicos, porém os recursos são escassos para 
resolução imediata dos problemas, razão pela qual os gestores adotam medidas capazes de 
solucionar ou minorar drasticamente os efeitos destas questões; não depende exclusivamente 
do INSS o levantamento dos recursos financeiros necessários para repor o quadro de 
servidores, em acelerada redução, competindo ao Ministério da Economia autorizar a 
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realização de concurso público pelas autarquias a ele vinculadas; o INSS tem adotado 
providências para a regularização da análise dos requerimentos administrativos e apresenta 
dados de melhoria nos índices de agendamento e concessão de benefícios.

Manifestação da União (evento 15) informando que o Ministério da Economia 
vem intermediando negociações entre a Autarquia e órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, visando promover a composição da força de trabalho do INSS, inclusive para 
a disponibilização de empregados públicos da INFRAERO.

Petição do MPF, acompanhada de novas representações de segurados (evento 
16) relativas ao atraso na análise dos requerimentos de concessão de benefícios 
previdenciários e assistenciais.

Manifestação da Defensoria Pública da União (DPU) (evento 17) , 
requerendo: a sua inclusão no feito na qualidade de assistente simples ativo; o aditamento da 
petição inicial, para que se inclua entre os pedidos da demandada o relativo à concessão 
imediata, por parte do INSS, dos benefícios previdenciários requeridos, mediante breve 
análise da documentação, até que se preencham os quadros de servidores do INSS; a 
designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, tendo em vista a 
necessidade de análise do caso sob o ponto de vista da gestão de políticas públicas.

Réplica do MPF (Evento 21).

Relatados, decido.

I - PRELIMINARES

1.1 Ilegitimidade passiva da União

Alega a União que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 
ação, vez que a pretensão se dirige apenas a questões relacionadas à gestão e atuação do 
INSS, não cabendo ao Ministério da Economia gerir a lotação dos servidores do INSS ou a 
implementação de grupos de força tarefa.

Não prospera a preliminar suscitada pela União, pois, conforme por ela própria 
admitido em sua peça de defesa (Evento 13, doc. 1), "no âmbito da gestão de pessoas, as 
autorizações para realização de concursos públicos, bem como o provimento de cargos nos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, são realizadas pelo Ministério da  Economia".

Ademais, o próprio INSS, na peça contestatória, aduz a sua incapacidade de 
resolver, por si só, o gravíssimo problema gerencial que enfrenta, em decorrência do aumento 
da demanda e redução de seus quadros funcionais,  ante o fato de depender do levantamento 
de recursos financeiros do Ministério da Economia (Evento 14, doc. 1):

(...) não depende exclusivamente do INSS o levantamento dos recursos financeiros necessários 
para, por exemplo, repor o quadro de servidores, em acelerada redução. Com efeito, compete 
ao Ministério da Economia, como antes o fora do extinto Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, autorizar a realização de concurso público pelas autarquias a ele 
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vinculadas -- tais como o INSS --, autorização essa que depende, entre outros fatores, da 
previsão, para os exercícios financeiros futuros, de arrecadação suficiente para fazer frente ao 
acréscimo de servidores na folha de pagamentos da Administração Federal.

Rejeitada, pois, a preliminar suscitada pela União.

1.2 Conexão ou Continência

Alegam os réus INSS e União a existência de conexão ou continência entre a 
ação n° 5021377-06.2019.4.02.5101 e a presente ação, sob a alegação de os pedidos desta 
estarem contidos naquela.

Não prospera a preliminar suscitada pelos réus.

A ACP n° 5021377-06.2019.4.02.5101, que tramita perante o Juízo da 31ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, possui objeto distinto, que não abrange o da presente ação, pois diz 
respeito unicamente ao agendamento de requerimento de benefícios previdenciários e 
assistenciais, por meio de atendimento eficiente, com número de profissionais capacitados e 
em número suficiente para atuar em tal atendimento, ao passo que a presente ação versa 
sobre processamento e resposta administrativa dos benefícios já requeridos, questão 
gerencial diversa, que demanda a alocação de pessoal para a execução de serviços diversos. 
Embora ambas as ações digam respeito à prestação de serviços em tempo hábil, em respeito 
ao princípio da eficiência administrativa e à dignidade dos segurados da Previdência Social, a 
demanda que corre junto à 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro diz respeito ao atendimento ao 
público para protocolamento de requerimentos, enquanto a presente relaciona-se à análise de 
pedidos já requeridos, como a apuração dos requisitos legais para a concessão de benefícios, 
perícias médicas, entrevistas sociais, etc.

Ressalta-se, ademais, que a União não integra o polo passivo da ACP n° 
5021377-06.2019.4.02.5101, não havendo pedido formulado em tal ação para recomposição 
dos quadros funcionais do INSS.

Rejeitada, assim, a preliminar suscitada pelos réus.

1.3 Aplicação do art. 16 da Lei n.º 7.347/1985

Sustentam os réus a aplicação do art. 16 da Lei n° 7.347/1985 no caso concreto, 
o qual limita os efeitos erga omnes da sentença proferida em ação civil pública à competência 
territorial do órgão prolator, não se estendendo, pois, a todo o território nacional.

Ressalta-se, todavia, que a Previdência Social é um direito constitucional 
indisponível, estritamente relacionado como o princípio da dignidade humana e da garantia 
constitucional do mínimo existencial.

Assim, a continuidade da prestação de serviço público para a análise de 
concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, verbas de natureza alimentar, consiste 
em matéria revestida de notório interesse social, tendo o MPF plena legitimidade para 
atuar na defesa de tais direitos, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
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RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.ALTERAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA ACERCA DO TEMA, EM CONSONÂNCIA COM 
RECENTE PRECEDENTE DA QUINTA TURMA.1. É cabível o ajuizamento de ação civil 
pública, pelo Parquet, para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, ainda 
que não envolvam relação de consumo e não sejam indisponíveis, desde que demonstrada a 
presença de interesse social relevante. 2. O Ministério Público tem legitimidade para propor 
ação civil pública que veicule pretensões relativas a benefícios previdenciários, no caso 
relacionadas ao recebimento, ou à revisão, de benefícios de pensão por morte concedidos 
nos termos da Lei nº9.528/97 quando os óbitos tenham ocorrido anteriormente à sua 
vigência. Precedente da Quinta Turma.3. Recurso especial improvido. (REsp 946.533/PR, 
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/06/2011)

Em tais casos, o STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou 
o entendimento de que os efeitos e eficácia de sentença proferida em ação civil coletiva "não 
estão circunscritos a lindes geográficos,  mas  aos  limites  objetivos  e  subjetivos do que foi 
decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e  a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Corte Especial, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE 
BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. JUROS RELATIVOS A 
VERBAS PRETÉRITAS. MATÉRIAS ANALISADAS COM BASE EM DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. INTERESSE DE AGIR. EXAME DE 
CÁLCULOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 5. Finalmente, no que 
se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública e seus efeitos sobre os 
prazos prescricionais, corroborando a tese constante do Recurso Representativo de 
Controvérsia 1.243.887/PR, os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão 
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, 
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 
metaindividuais postos em juízo (REsp 1.344.700/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, julgado em 3.4.2014, DJe 20.5.2014, e REsp 1.005.587/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 14.12.2010). 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
não provido. (REsp 1.733.099/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
17/12/2018)

Assim, os efeitos de sentença proferida em ação civil pública versando sobre 
direitos individuais e homogêneos, como no presente caso, operam-se erga omnes para além 
dos limites da competência territorial do órgão julgador, ou seja, abrangem todo o território 
nacional, dado que o art. 16 da Lei n° 7.347/1985, com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 
9.494/1997, deve ser interpretado de forma harmônica com as demais normas que regem a 
tutela coletiva de direitos. "Não fosse assim, haveria graves limitações à extensão e às 
potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir" (REsp 1377400/SC, 
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/03/2014).

Do mesmo modo, a Colenda Corte também já estabeleceu que é “indevido 
limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas ações civis públicas coletivas ao 
território da competência do órgão judicante” (EREsp 1.134.957/SP, Corte Especial, Rel. 
Min. Laurita Vaz, DJe 30/11/2016).

No presente caso, cabe consignar que, embora o inquérito civil que instrui os 
autos demonstre a pendência, por prazo injustificado, da análise de requerimentos de 
benefícios previdenciários e assistenciais no Estado do Rio de Janeiro, fato é que as 
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informações trazidas pela Superintendência Regional Sudeste II (Evento 1, doc. 7) 
demonstram a extensão do dano para todos os segurados nas regiões abrangidas por tal 
Superintendência (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo).

Todavia, com efeito, a alegação do MPF de que o atraso na análise e julgamento 
dos pedidos previdenciários e assistenciais é dano que abrange todo o território nacional, no 
momento, não resta devidamente corroborado pelos elementos probatórios que acompanham 
a petição inicial do Parquet, não sendo possível ao Juízo determinar medida com afetação a 
todo território nacional apenas com base em matérias jornalísticas.

Trata-se, todavia, de questão de instrução processual que poderá ser sanada, no 
curso da presente ação, com a determinação da vinda de informações sobre a pendência de 
análises de benefícios em outras regiões do território nacional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelos réus.

II - AUDIÊNCIA PÚBLICA E SOLICITAÇÃO DE AMICI CURIAE

A presente Ação Civil Pública versa sobre tema de grande relevância, 
concernente ao direito constitucional à Previdência Social, inserido nas normas programáticas 
da Constituição para o combate à pobreza e às desigualdades sociais, bem como meio de 
assegurar a dignidade humana e o mínimo existencial dos cidadãos.

O atraso na análise dos benefícios previdenciários e assistenciais, por óbvio, 
viola o princípio da eficiência da Administração Pública, insculpido no art. 37 da CRFB e 
configura verdadeiro retrocesso social, pois representa descontinuidade de serviço essencial 
para a dignidade humana, ante o caráter alimentar dos benefícios previdenciários e 
assistenciais.

Por meio dos dados apresentados pela Superintendência Sudeste II, todavia, não 
se mostra possível atribuir apenas à gestão do INSS a responsabilidade pela ineficiência na 
análise dos requisitos de concessão de benefícios, diante da expressiva perda de seus quadros 
funcionais, sua não reposição e o aumento da demanda. Trata-se de grave ineficiência de 
planejamento da Administração Pública, herdado pelo Ministério da Economia, que absorveu 
a pasta de Planejamento, vez que ao aludido Ministério compete, atualmente, no âmbito da 
gestão de pessoas, as autorizações para realização de concursos públicos, bem como o 
provimento de cargos nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Alegam os réus INSS e União a aplicação do princípio da reserva do possível, 
diante da crise econômica que assolou/assola o País, e que o Poder Judiciário deve exercitar a 
autocontenção, sob pena de ofender o princípio da Separação dos Poderes, ante o fato de a 
matéria envolver políticas públicas, sob o crivo da discricionariedade da União, vez que o 
provimento de cargos públicos se trata de ato que compete privativamente à Administração 
Pública e observa critérios de conveniência e oportunidade.
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Todavia, o E. Supremo Tribunal Federal, bem como o C. Superior Tribunal de 
Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de que é possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação, pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas 
constitucionalmente previstas, sem que isso configure ingerência indevida no poder 
discricionário do Poder Executivo ou em qualquer violação do princípio da separação dos 
poderes (STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 
20/10/2017; STF, ARE 827568 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 
16/05/2016; STF, RE 581.352 AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 
25/11/2013; STF, RE 559.646 AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 
24/06/2011; STF, RE 367.432 AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 
14/05/2010).

Do mesmo modo, as Cortes Federais, possuem decisões no sentido de 
determinar a execução de políticas públicas emergenciais, inclusive com o deslocamento de 
servidores e contratação de concursados, para suprir a demanda por serviços públicos 
essenciais e fazer com que a Administração Pública cumpra com seu dever (TRF3, AI 
00133929420144030000, Rel. Juiz Fed. Conv. Ferreira da Rocha, Quarta Turma, e-DJF3 
19/04/2018; TRF1, AC 00030448020064013903, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 28/06/2017; TRF1, AC 00037511320084013601, Rel. Des. 
Fed. Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 08/05/2015).

A reserva do possível, portanto, não pode ser invocada para legitimar o injusto 
inadimplemento de deveres estatais que são constitucionalmente impostos ao Estado, quando 
tal insolvência puder comprometer o mínimo existencial de um número tão expressivo de 
cidadãos, como no caso em análise, em que, ao que se depreende do ofício da 
Superintendência Regional Sudeste II (Evento 1, doc. 7, p. 6-8), há nesta Região 261.195 
processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos pendentes.

Ante o exposto, e considerando a necessidade de se valorizar, sob uma 
perspectiva pluralística, a legitimidade democrática das decisões judiciais, diante da 
relevância da matéria e repercussão social da controvérsia, bem como pelo fato de a 
especificidade do tema demandar "uma visão mais ampla do cenário institucional para a 
implementação de políticas públicas", conforme arguido pela União em sua peça de defesa, 
designo para o dia 04 de novembro de 2019, das 10h às 13h e das 14h às 18h, no 
Auditório do Foro da Justiça Federal da Av. Rio Branco (Av. Rio Branco, 243 – Anexo 
II, 14º andar, centro do RJ), AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Serão convidados a participar representantes das seguintes instituições:

I - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

II - Ministério da Economia - ME;

III - Defensoria Pública da União - DPU;

IV - Ministério Público Federal - MPF;

V -  Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE;
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VI - Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

Ficam também convidados, na qualidade de amici curiae (art. 138 do Código de 
Processo Civil), para emitirem manifestação em relação ao mérito da demanda ou para 
contribuírem com estudos, estatísticas e elementos probatórios aptos a elucidar o Juízo a 
respeito do cenário institucional, bem como para a elaboração de políticas públicas 
emergenciais que assegurem continuidade dos serviços que são objeto da presente lide:

VII - Tribunal de Contas da União - TCU, por sua expertise como órgão de 
controle administrativo e competência para realizar auditorias e emitir 
recomendações relativas à gestão da Administração Pública;

VIII - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, diante 
do fato de se ocupar de atividades atinentes aos advogados, indispensáveis à 
administração da justiça, bem como da defesa do Estado Democrático, correta 
aplicação da Constituição e das Leis, e da defesa dos direitos humanos;

IX - Conselho Federal de Economia - COFECON, tendo em vista sua expertise
em economia e missão institucional de contribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico do país;

X - Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social - FENASPS, tendo em vista que os servidores 
lidam diretamente com os serviços de análise de mérito e podem fornecer 
informações substanciais para a compressão das questões institucionais relativas 
à otimização e execução dos serviços prestados pela autarquia previdenciária;

XI - Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social 
- ANASPS.

Concedo aos amici curiae poderes para apresentar suas ponderações oralmente, 
na audiência, ou por escrito, podendo ainda acompanhar a tramitação processual, apresentar 
petições, subsídios e documentos, bem como se manifestarem sobre aqueles juntados aos 
autos e participar de eventuais novas audiências públicas.

A audiência pública será gravada, para posterior consulta, e destina-se à oitiva 
das instituições acima elencadas, bem como de outros órgãos públicos ou privados e de 
cidadãos e cidadãs, que entendam ter elementos para cooperar com a discussão sobre as 
políticas públicas de continuidade dos serviços de análise de benefícios previdenciários e 
assistenciais prestados pelo INSS, ou com relação ao mérito da demanda.

Será garantida a um representante de cada instituição, daquelas mencionadas 
nos incisos I a XI, a exposição sobre o tema no tempo de até quinze minutos, no período da 
manhã (10h às 13h).
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Os(as) demais interessados(as) poderão requerer participação para exposição até 
o dia 25 de outubro de 2019, exclusivamente pelo endereço eletrônico 13vf@jfrj.jus.br,  com 
o assunto "AUDIÊNCIA PÚBLICA ACP", devendo constar do requerimento os pontos que 
pretende suscitar, bem como indicar o nome e a instituição do(a) requerente, se for o caso. 
Tais participantes terão até cinco minutos para exposição no período da tarde, das 14h às 18h.

Fica assegurada a participação das pessoas presentes na audiência pública, por 
meio de manifestação oral, se houver vaga e tempo disponível, observada a ordem sequencial 
de registro da intenção para manifestação, onde será informado o nome do(a) participante e a 
instituição, se for o caso. O tempo para manifestação oral de tais participantes será de no 
máximo 5 minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função do número de participantes 
e da duração total prevista.

A limitação à presença dos interessados (além das partes e seus advogados) 
condicionar-se-á apenas à lotação do Auditório, por questão de comodidade e segurança dos 
presentes.

Providencie a Secretaria a intimação das instituições acima elencadas, bem 
como comunique à DIRFO para que dê conhecimento aos Magistrados Federais que atuam 
nesta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, especialmente aqueles Juízos especializados em 
matéria previdenciária.

III - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Ante a complexidade do tema, ressaltada no item anterior, INDEFIRO o pedido 
de tutela provisória, deixando para reapreciá-lo após a audiência pública, ou por ocasião da 
prolação da sentença, oportunidade em que o convencimento do Juízo já estará formado pelos 
fatos e documentos trazidos aos autos.

IV - DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Intime-se o INSS para que forneça, no prazo de 30 dias, por meio de suas 
Superintendências e Gerências Executivas, de todo território nacional, as seguintes 
informações, divididas por região administrativa e Estados:

1. Número de servidores ativos em 2018;

2. Número de servidores ativos em 2019;

3. Porcentagem de servidores em abono de permanência;

4. Estimativa de perda de servidores para 2020;

5. Número de processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos pendentes;
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6. Número de processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos pendentes há 
mais de 45 dias;

7. Número de processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos pendentes há 
mais de seis meses.

Intime-se o MPF para que colacione aos presentes autos, no prazo de 15 dias, 
eventuais inquéritos civis e denúncias relativos ao atraso da análise de benefícios 
previdenciários e assistenciais em outros Estados-membros.

Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, a respeito do requerimento de 
assistência da Defensoria Pública da União, nos termos do art. 120 do CPC.

Documento eletrônico assinado por MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 510001364396v185 e do código CRC e3c512fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Data e Hora: 10/9/2019, às 20:56:59
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