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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de demanda em que a parte autora 
postula a concessão de aposentadoria por idade ou, 
alternativamente, o benefício de auxílio-doença.

No caso, resta verificado que ainda não 
houve conclusão quanto ao procedimento administrativo 
protocolado pela autora em 08/11/2018 (nº 335056341).

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
Recurso Extraordinário n.º 631.240, com repercussão geral 
reconhecida, estabeleceu que "a concessão  de  benefícios 
previdenciários  depende  de  requerimento  do  interessado,  não 
se  caracterizando  ameaça  ou  lesão  a  direito  antes  de  sua 
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo 
legal para sua análise."

No entanto, conforme o inciso LXXVIII do art. 5º 
de nossa Carta Magna, "a  todos,  no  âmbito  judicial  e 
administrativo,  são  assegurados  a  razoável  duração  do 
processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua 
tramitação".



Reza o § 5º do art. 41-A da Lei 8.213/91 que 
"o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta 
e  cinco  dias  após  a  data  da  apresentação,  pelo  segurado,  da 
documentação necessária a sua concessão". 

Do cotejo destas disposições legais e 
constitucionais, infere-se que embora não exista prazo 
legalmente expresso para a Administração concluir a 
instrução de seus processos, igualmente não pode delongá-
los a ponto de vergastar o direto constitucional à razoável 
duração do processo, tanto que está sujeita a prazos para o 
primeiro pagamento de benefícios, quando for o caso. Ademais, 
igualmente está submetida aos princípios da legalidade e da 
eficiência, previstos no caput  do artigo 37, bem como ao do 
devido processo legal, insculpido no inciso LV do artigo 5º, 
todos de nossa Constituição Federal.

Nessa senda, trago importantes considerações 
suscitadas pelo ministro Luís Roberto Barroso, relator do 
Recurso Extraordinário n.º 631.240, no julgamento do referido 
recurso, in verbis:

"Esta é a interpretação mais adequada ao princípio da 
separação de Poderes. Permitir que o Judiciário conheça 
originariamente de pedidos cujo acolhimento, por lei, 
depende de requerimento à Administração significa 
transformar o juiz em administrador, ou a Justiça em 
guichê de atendimento do INSS, expressão que já se 
tornou corrente na matéria. O Judiciário não tem, e nem 
deve ter, a estrutura necessária para atender às 
pretensões que, de ordinário, devem ser primeiramente 
formuladas junto à Administração. O juiz deve estar 
pronto, isto sim, para responder a alegações de lesão ou 
ameaça a direito. Mas, se o reconhecimento do direito 
depende de requerimento, não há lesão ou ameaça 
possível antes da formulação do pedido administrativo. 
Assim, não há necessidade de acionar o Judiciário antes 
desta medida.

[...]

Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem – e 
nem deveria ter – a estrutura necessária para atuar 
paralelamente ao INSS, como instância originária de 
recepção e processamento de pedidos de concessão de 
benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a 
enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o 
total colapso do sistema judiciário. Nota-se ainda que a 
instância administrativa, mesmo com todas as suas falhas 
e carências, é gratuita, fornece respostas em média muito 
mais rápidas e é integrada por servidores especializados. 



A pretendida subversão da função jurisdicional, por meio 
da submissão direta de casos sem prévia análise 
administrativa, acarreta grande prejuízo ao Poder Público 
e aos segurados coletivamente considerados. Isto porque 
a abertura desse “atalho” à via judicial gera uma 
tendência de aumento da demanda sobre os órgãos 
judiciais competentes para apreciar esta espécie de 
pretensão, sobrecarregando-os ainda mais, em prejuízo de 
todos os que aguardam a tutela jurisdicional. Por outro 
lado, os órgãos da Previdência, estruturados para receber 
demandas originárias, teriam sua atuação esvaziada pela 
judicialização."

Ainda que o autor tenha requerido 
administrativamente a concessão do benefício de aposentadoria 
e que o pedido não tenha sido analisado pela Autarquia 
Previdenciária, não é atribuição do Poder Judiciário atuar como 
instância originária para análise de tal pedido. 

Não há estrutura, como bem mencionado pelo 
eminente ministro Luís Roberto Barroso, para que seja 
transferida aos juízes e tribunais a enorme demanda  que 
deveria ser gerida pela Previdência. 

Vejamos: o número de demandas sobre os órgãos 
judiciais já é demasiado, e dando abertura para que o Judiciário 
seja procurado para realizar a análise  primordial de cada um 
dos processos administrativos não analisados pela Autarquia 
Previdenciária o sobrecarregaria ainda mais, o que, num futuro 
breve, implicaria o total colapso do sistema judiciário.

Compreendo que o INSS possui grande número 
de demandas a serem atendidas, de igual forma as têm 
o Judiciário. No entanto, é dever legal daquele a análise dos 
processos administrativos, atribuição contida na própria lei 
que dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social e 
dá outras providências (Lei nº 8.213/91).

Além disso, há caracterização da pretensão 
resistida a partir da negativa administrativa, que no caso em 
análise estará limitada aos períodos não reconhecidos na via 
administrativa, por essa razão é indispensável a emissão do 
Resumo de Tempo de Serviço.

Assim, diante de todo o exposto, reabro o prazo 
de 20 (vinte) dias, a APS de Novo Hamburgo para 
que aprecie o requerimento administrativo, protocolado sob o 
nº 335056341, proferindo  decisão  de  deferimento  ou 
indeferimento do benefício, com a emissão do resumo de tempo 
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de  contribuição  reconhecido  em  favor  da  segurada, sob pena 
de fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
para o INSS,  bem como de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 
o servidor encarregado da apreciação, que passará a incidir a 
partir do término do prazo fixado nesta decisão até a juntada 
aos autos da decisão administrativa e, se aplicada, reverterá em 
favor da parte autora.

O não cumprimento da presente 
determinação poderá acarretar na a) instauração de inquérito 
policial pelo delito, em tese, de desobediência, com 
encaminhamento dos autos ao MPF; b) encaminhamento 
de ofício ao MPF para eventual ajuizamento de ação de 
improbidade administrativa contra o servidor e/ou sua chefia, 
por descumprimento de suas atividades regulares e 
descumprimento de ordem judicial; c) encaminhamento de 
ofício à corregedoria ou órgão semelhante do INSS, a fim de 
tomar as medidas cabíveis no âmbito administrativo.

Autorizo, desde logo, o bloqueio de R$ 50,00
(cinquenta reais) por dia de descumprimento, via 
BacenJud, da conta do(s) servidor(es) responsável(eis).

Sobrevindo decisão de deferimento ou 
indeferimento do benefício por parte do INSS no prazo 
assinalado, intime-se a parte autora para que ratifique ou 
retifique os pedidos vinculados na inicial, com a indicação dos 
períodos não reconhecidos na via administrativa que pretende 
que sejam reconhecidos na presente demanda.

Intimem-se.
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