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SENTENÇA 

• 
Trata-se de ação civil pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando seja o réu condenado às seguintes 

obrigações: a) adotar recurso tecnológico único, em todo território nacional, 

notadamente identificação biométrica, que possibilite a identificação de autores de 

requerimentos e beneficiários da Previdência Social, para evitar a prática do crime 

de estelionato; b) publicar Instrução Normativa ou qualquer outro instrumento 

regulamentar para disciplinar, em âmbito nacional, o recebimento e processamento 

• 	 de requerimentos administrativos de BPC; c) proceder à revisão de todos os 

benefícios de Amparo Assistencial para pessoas com mais de 65 anos de idade 

concedidos a partir de 2006, devendo ser autorizada a suspensão temporária dos 

pagamentos dos mesmos. 

Alega o autor que foi constatado, por meio do Inquérito Civil Público nO 

1.22.003.003.000274/2011-17, fragilidade do sistema de concessão dos benefícios 

de amparo assistencial a pessoas maiores de 65 anos, notadamente no momento do 

requerimento, quando basta "a simples apresentação de fotocópias de documentos", 

dado que facilita a prática de crimes de estelionato contra a Previdência Social, 

dificultando a identificação de possíveis fraudadores, mormente pela facilidade em 

se obter atualmente certidão de nascimentoA 
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Ressalta que a Polícia Federal apurou, apenas em Uberlândia e 

Araguari, que mais de 400 benefícios da LOAS foram concedidos pelo INSS 

baseados em certidões de nascimento expedidas regularmente, porém, de forma 

extemporânea, com informações ideologicamente falsas. 

Argumenta que a melhor forma de coibir tais ações fraudulentas é a 

implantação de recursos tecnológicos hábeis a identificar e individualizar, com 

precisão, os verdadeiros beneficiários . 

• Aduz, ainda, que o sistema atualmente utilizado pelo INSS no 

processamento de benefícios de prestação continuada é falho, instável e inseguro. 

Juntou documentos (fls. 23/546). 

o pedido de liminar foi indeferido (fls. 573/577). 

o MPF interpôs agravo de instrumento (fls. 581/595). 

o INSS apresentou contestação às fls. 600/606, ratificando o teor da 

sua manifestação anterior (fls. 550/560), sustentando não possllir "estrutura de 

• 	 pessoal ou mesmo técnica para realizar revisão de tamanha proporção". 

Argumentou, ainda, que o sistema existente "hoje já identifica se o requerente tem 

outro pedido ou outro benefício concedido junto à previdência social'. 

Assevera o INSS que "o número de benefícios concedidos na Gerência 

Executiva de Uberlândia no período de 200612012 manteve uma constante, ou seja, 

não houve um acréscimo que chamasse a atenção da Gerência conforme comprova 

os docs. 05/12", acostados às fls. 561/572. 

Ademais, aponta o réu que "a primeira dificuldade que se vislumbra no 

cumprimento dessa exigência ... é quanto ao tempo e ao custo da obtenção dos 

equipamentos indicados pelo MPF. ... para se adquirir tecnologia dessa magnitude (:I' 
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nivel nacional) é necessário um processo licítatório muito bem elaborado onde haja 

previsão orçamentária para compra desses equipamentos ..." (fI. 602). 

Réplica pelo MPF às fls. 609/610. 

Oitiva de testemunhas (fls. 632/635). 

Alegações finais do MPF (fls. 645/651) e do INSS (fls. 674/676). 

É, em síntese, o Relatório. 

Fundamento e decido. 

Pretende o Ministério Público Federal, através da presente ação civil 

pública, obter comando judicial que obrigue a autarquia previdenciária a adotar, em 

todo território nacional, providências administrativas que possibilitem maior 

segurança no processo de análise e concessão de benefícios previdenciários e 

assistenciais de prestação continuada, em especial, promover identificação 

biométrica de todos os beneficiários do INSS . 

A causa envolve uma das questões mais interessantes do Direito 

Administrativo: os limites da competência discricionária da Administração Pública e 

do controle dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário. 

Doutrina e jurisprudência não tergiversam em afirmar que o mérito do 

ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida 

interferência nas atribuições exclusivas da Administração, com violação ao princípio 

constitucional da separação dos poderes. A lição é precisa; não se discute. O 

problema é delimitar quando a Administração pode agir discricionariamente, isto é, 

com base em critérios de conveniência e oportunidade-r 
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Tradicionalmente a competência discricionária é analisada à luz da lei, 

abstratamente considerada. Assim, se a norma jurídica deixa ao administrador 

margem de liberdade para agir, não caberia ao Judiciário imiscuir-se nessa atividade 

substituindo por sua própria vontade aquela do agente legitimamente eleito para 

decidir quanto à conveniência e oportunidade da prática do ato ou de seu objeto. 

Entrementes, não se pode deixar de ressaltar que a atividade 

administrativa destina-se à satisfação das necessidades e interesses públicos, bem 

como que a competência discricionária somente é atribuída ao administrador em 

razão da impossibilidade do legislador prever, previamente, as soluções ideais para 

todos os casos concretos. Trata-se de expediente normativo destinado a fazer com 

que a Administração melhor atenda à finalidade a que a regra de direito se destina. 

Daí por que, ainda que prevista na lei, se diante de um caso concreto 

uma determinada solução se apresentar indispensável para atender às 

necessidades ou interesses públicos, não remanescerá ao administrador qualquer 

margem de liberdade. A competência discricionária que lhe foi atribuída em tese 

deixará de subsistir em razão das peculiaridades da situação concreta. O 

administrador não terá mais possibilidade de escolha sobre a prática ou não do ato 

ou sobre seu objeto, tendo o dever de agir da única forma capaz de satisfazer os 

interesses coletivos que a norma procura tutelar. 

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello: 

30. Com efeito, se a lei comporta a possibilidade de soluções 
diferentes, só pode ser porque pretende que se dê uma certa solução para um 
dado tipo de casos e outra solução para outra espécie de casos, de modo a que 
sempre seja adotada a decisão pertinente, adequada à fisionomia própria de cada 
situação, tendo em vista atender a finalidade que inspirou a regra de direito 
aplicada. 

A existência de uma variedade de soluções comportadas em lei 
outorgadora de discrição evidentemente não significa que esta considere que 
todas estas soluções são igual e indiferentemente adequadas para todos os casos 
de sua aplicação. Significa, pelo contrário, que a lei considera que algumas delas 
são adequadas para alguns casos e que outras delas são adequadas para outros 

casor 
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31. Ora, em sendo verdadeira esta afirmação, em sendo corretas 
- como certamente o são - as lições de Guido Falzone, segundo quem existe um 
dever jurídico de boa Administração e não apenas um dever moral ou de Ciência 
da Administração, porque a norma sÓ quer a solução excelente, se não for esta a 
adotada haverá pura e simplesmente violação da norma de Direito, o que enseja 
correção jurisdicional, dado que terá havido vício de legitimidade. 

Donde, perante eventos desta compostura, em despeito da 
discrição presumida na norma de direito, se o administrador houver praticado ato 
discrepante do único cabível, ou se tiver eleito algum seguramente impróprio ante 
o confronto com a finalidade da norma, o Judiciário deverá prestar a adequada 
revisão jurisdicional, porquanto, em rigor, a Administração terá desbordado da 
esfera discricionária, já que esta, no plano das relações jurídicas, SÓ existe perante 

• 
o caso concreto. Na regra de direito ela está prevista como uma possibilidade 
não como uma certeza. A "admissão" de discricionariedade no plano da norma é 
condição necessária, mas não suficiente para que ocorra in concreto. Sua 
previsão na "estática" do Direito, não lhe assegura presença na "dinâmica" do 
Direito. Para servimo-nos de expressões da filosofia aristotélico-temista: a 
discricionariedade na regra de direito contém in potentia a discricionariedade in 
actu, mas nada mais que isto. 

Logo, não bastará invocar a expressão legal enunciadora de 
conceito fluido ou que dá liberdade de fazer ou não fazer, ou que permite 
praticar o ato A, B ou C, para que o órgão controlador (interno ou externo) da 
legitimidade, seja o Judiciário, seja a Administração Pública, tenha que 
concluir que existe discrição e que, por isso, não pode ser examinado a fundo 
o ato, sob pena de estar-se entrando no mérito do ato administrativo. É que 
isto não é "mérito" do ato administrativo. (Grifos do original) (In 
Discricionariedade e controle jurisdicional, 28 edição, Malheiros: São Paulo, 2000, 
pp.36-37). 

É fato notório, noticiado diariamente na imprensa nacional, as inúmeras 

• fraudes praticadas contra o INSS, em especial a falsificação de documentos com 

vistas à obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais, acarretando enorme 

prejuízo financeiro ao patrimônio público. Da análise do Inquérito Civil Público n. 

1.22.003.003.000274/2011-17, acostado às fls. 23/546, observa-se a fragilidade do 

procedimento administrativo de concessão de beneficios pelo INSS. 

o Decreto n. 6.214/07, que regulamenta o benefício de prestação 

continuada (BPC), estabelece: 

Art. 10. Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de 

comprovação da idade do idoso, deverá o requerente apresentar um dos seguintes 

documentos: 

I - certidão de nascimento; 

11 - certidão de casamento; 

JIJ - certificado de reservista; 

IV carteira de identidade; ou 

V - carteira de trabalho e previdência socia~ 
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Verifica-se, a partir do dispositivo transcrito que, para efetuar o 

requerimento de benefício assistencial perante o INSS, o indivíduo deverá 

apresentar unicamente documento público em que constem informações pessoais, 

nada versando sobre a necessidade de outras medidas de qualificação. Isso bem 

demonstra que a aferição administrativa não está compatível com os avanços 

tecnológicos dos novos tempos. 

• 
Diante disso, a simples existência de norma jurídica prevendo a 

apresentação de um simples documento de identificação não afasta, de forma 

peremptória, a possibilidade de, diante das particularidades dos fatos trazidos à 

sindicância judicial, em que determinada medida mostrar-se necessária ao interesse 

público, esta seja obrigatória para a Administração. 

• 

Não se pode, pois, reconhecer que seja juridicamente inviável a 

demanda ministerial, devendo ser analisados os pedidos diante das peculiaridades 

do caso para se verificar a juridicidade da conduta omissiva - díscricionariedade do 

INSS - em deixar de promover procedimento administrativo seguro de aferição da 

identificação dos beneficiários que acorrem aos serviços prestados pela autarquia 

previdenciária . 

Passo a fazê-lo. 

Não satisfaz o argumento de defesa tendente a legitimar o 

procedimento até então adotado. O núcleo da demanda não trata da legalidade do 

procedimento estabelecido no art. 10 do Decreto n. 6.214/07, mas da sua 

insuficiência em coibir a prática de crimes contra o INSS e a conseqüente lesão ao 

erário. 

De outro turno, não subsiste a alegação do réu ao aduzir que o 

implemento da biometria na concessão de benefícios inviabilizaria os demais 

serviços prestados pela autarquia, dado a carência de servidores. Esse assun~ 
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não é novo para o INSS. Desde o ano de 2007, já se tem notícia de um projeto 

piloto para realização de identificação biométrica, vejamos 1 
: 

"BIOMETRIA: Projeto piloto do INSS identifica segurados 
Iniciativa visa melhorar atendimento e combater fraudes 
14/01/2008 - 09:34:00 

Da Redaçtio (Brasília) - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está 
realizando projeto piloto de biometria em alguns estados do pais. A terceira fase 
acontecerá em Brasflia, na Agência da Previdência Social (APS) Plano Piloto, a partir 
da segunda quinzena deste mês e deve durar cerca de 60 dias. 

• 
A primeira e a segunda fases do piloto aconteceram em 2007, em Stio Paulo, na 
APS de Água Rasa, e em Curitiba, na agência Visconde de Guarapuava. O objetivo é 
avaliar o impacto da implantação do processo de identificaçtio e autenticaçtio 
biométrica dos segurados que comparecem às APS. 

O piloto tem como objetivo principal estudar os efeitos e o aproveitamento desses 
conhecimentos iniciais para implantação de um modelo de identificação e 
autenticação de segurados por meio do processo de coleta biométrica. Foi incluída, 
ainda, uma análise detalhada dos tempos de atendimento dos segurados que 
passam pela identificação biométrica. 

A biometria oferece proteçtio contra vários tipos de problemas. Um deles é identificar 
o usuário pela impresstio digital, característica única e intransferível da pessoa. 

• 

O projeto piloto conta com os seguintes tópicos: efetividade na prevençtio de fraudes 
na obtençtio de benefícios; impacto nos tempos de atendimento; receptividade dos 
médicos-peritos e dos servidores administrativos; repercussão na clientela do INSS; 
custos e beneffcios da implantação de um projeto que contemple todas as unidades 
do INSS. 
Para implantar o sistema, o INSS conta com o apoio do Instituto Nacional de 
Identificação da Polícia Federal (INI/DPF), da Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social (Dataprev) e, também, com empresas fornecedoras do 
software de tratamento biométrico e de hardware para coleta biométrica". 

Assim, passados mais de 6 (seis) anos não se vê implementado, 

nacionalmente, o aludido procedimento de identificação biométrica. Ainda em 

2009, o secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência 

Social (MPS), Helmut Schwarzer, já destacava que estariam sendo estudadas 

hipóteses de identificação por meio de biometria a serem aplicadas a todo o público 

do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Do sítio do INSS na internee, 

cOlhe-seI 

1 http://www.orevidência.qov.br/VejaNoticia.pho?id-29206. acesso em 24.05.2013, às 11 :22h. 

2 http://www.previdência.gov.br/vejaNoticiaphp?id-34814. acesso em 24.05.2013. às 11 :32h. 
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"TECNOLOGIA: Regimes Próprios avançam no uso da biometria na 
identificação 
Novas tecnologias garantem mais segurança e ajudam no combate às fraudes 
27/07/2009 - 12:00:00 

Da Redação (Brasília) - Novas alternativas de identificaçl30 de segurados dos 
regimes próprios, por meio de mecanismos de biometria, foram tema de debate na 
29 8 Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de 
Previdência Social (Conaprev), realizada na semana passada em Brasflia. 

• 

O presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (/prev), 
Demétrius Hintz, apresentou o sistema catarinense que já está em operaçl3o. A nova 
política, adotada em Santa Catarina na identificaçi!Jo de aposentados e pensionistas 
do estado, utiliza fotografias e impressões digitais de cada servidor recadastrado. O 
objetivo é combater as fraudes, evitando que terceiros se identifiquem como sendo o 
segurado, na tentativa de ter acesso irregular aos pagamentos de benefícios . 

Recadastramento Hintz apresentou a sistema que será utilizado no 
recadastramento de pensionistas em 2010. Os servidores do Iprev vi!Jo checar todos 
os dados cadastrais de cada um dos segurados que se apresentarem para a 
renovação do registro. Haverá também a identificaçi!Jo visual, ou seja, comparação da 
imagem da pessoa que se apresenta para o recadastramento com fotos antigas do 
segurado, que já estão no banco de dados do Iprev, em formato eletrônico. Ou seja, 
ni!Jo há arquivos de papel. As novas fotografias serão registradas por meio de 
"webcams", cé'imeras fotográficas digitais acopladas aos computadores do instituto. 

Todas as informações do segurado catarinense, no momento do recadastramento, 
estarão em sistema digital, de fácil acesso por meio dos computadores do Iprev, 
inclusive o histórico fotográfico do segurado. Por fim, o processo exigirá o 
cadastramento de pelo menos duas digitais de cada pessoa, uma de cada mão, 
geralmente os indicadores. O presidente do Iprev mostrou aos integrantes do 
Conaprev o passo a passo do procedimento e alternativas para identificação de 
pessoas cujas digitais estl30 ilegíveis. 

• 
A identifícaçi!Jo por meio de biometria é uma opção para os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS), ou seja, para os planos previdenciários de estados e 
municípios. O secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da 
Previdência Social (MPS), Helmut Schwarzer, destacou, entretanto, que estão 
sendo estudadas hipóteses de identificação por meio de biometria a serem 
aplicadas também a todo o público do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). É, portanto, ação planejada para 26 milhões de beneficiários. 

"O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência 
Social consideram e estudam várias hipóteses. É uma ferramenta importante 
para aumentar a segurança dos nossos procedimentos", disse Schwarzer. 
Segundo o secretário, há diferentes tecnologias de identificação biométricas, 
cada uma com aspectos positivos (como a maior segurança) e negativos (como 
o custo mais alto). 

Essas características, segundo ele, si!Jo avaliadas pela Previdência para a 
implantação futura desse novo tipo de identificação. Schwarzer afirmou que a 
experiência de Santa Catarina é positiva e mostra que a biometria pode ajudar no 
processo de aperfeiçoamento da identificação do público previdenciário em geral. 
Para o RGPS não há prazos pré-estabelecidos para a implantaçi!Jo do sistema 
biométrico. Há hipóteses de utilizar esse sistema para identificar não apenas 
aposentados e pensionistas, mas também os segurados que passam por perícia 
médica e os servidores que concedem os benefícios, formando uma rede completa 
de seguranç~. 
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Biometria - A identificação biométrica utílíza as características biológicas do cidadão. 
Além da impressão digital, há mecanismos que também podem identificar as pessoas 
por meio da íris (a parte colorida do olho), a retina (a membrana interna do globo 
ocular), a geometria ou os vasos sanguíneos das mãos. 

Essas tecnologias de identificação levam em consideração que cada pessoa tem 
características biométricas únicas, sempre diferentes das de outras pessoas. Esse 
novo método complementa sistemas antigos de identificação, como a apresentação 
de documentos (carteira de identidade, por exemplo) e uso de senhas. Dados 
biométricos não podem ser copiados ou fraudados, portanto representam um 
importante elemento de segurança, pois cada pessoa é - fisicamente - a sua própria 
senha". 

• Ademais, do sítio da Previdência na internet, especificamente no tópico 

"Acesso à informação - Perguntas Frequentes - Pesquisa Estratégica e de 

Gerenciamento de Riscos", constata-se: liA grande vulnerabilidade existente ainda 

em nosso país e que não afeta apenas a Previdência Social, é a falsificação de 

documentos. No ano passado, cerca de 90.48% das ações realizadas foram 

decorrentes de fraudes contra a Previdência Social mediante a utilização de 
3documentos falsos.. • (g.n). 

Não precisa muito esforço para concluir que o INSS está em mora 

quanto à implementação de medidas eficazes para prevenir essa avalanche de 

fraudes que são perpetradas diariamente. A simples apresentação de documentos 

• 	 de identificação não se prestou para coibir a astúcia dos fraudadores dos novos 

tempos. A identificação biométrica é medida que se impõe no combate a essas 

fraudes, no ponto em que, obstando suas ocorrências, permitirá que os agentes 

públicos incumbidos da investigação policial voltem seus esforços para outras 

demandas de igual relevância para o Estado, o que resta prejudicado atualmente por 

força da massificação dessas fraudes em todo território nacional. 

Apenas para ilustrar, nos últimos anos, inúmeras operações da Força 

Tarefa, composta por agentes do Ministério da Previdência, Polícia Federal e 

Ministério Público Federal, foram desencadeadas para combater as fraudes contra 1f 

3 http://www.prevídencia.gov.brlconteudoDinamico.php?id=1304, acesso em 24.05.2013, às 11 :50h. 
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previdência4
, sem contar com os procedimentos originados das centenas de prisões 

em flagrante, com um custo para o erário incalculável, vejamos: 

Ano de 2009 - Operação Parceria (ES), Operação Guararapes (PE), Operação 
Cerebrum (SP), Operação Bengala (MT), Operação Força i (PI), Operação 
Manjedoura (PR), Operação Sofisma (MG), Operação Trampolim (RS), Operação 
Providência (PE), Operaç/Jo Denário (AL), Operaç/Jo Tarja-Preta (MG) , Operação 
Grande Família (MA), Operaç/Jo Matuto (RJ), Operação Viúva Negra (ES), Operação 
Reincidência (PR), Prisão em Flagrante (AL), Operação Nicodemus (SP), Operaç/Jo 
Espantalho (BA), Operação Tubarão (MG), Operação Morto-Vivo (BA), Operação 
Hipócrates do Norte (RO), Operação Hipócrates (BA), Operação Zepelim (SP), 
Operaç/Jo Flagelo /I (PA), Operação Cartão Mágico (PB), Operação Publicanos (MG), 

• 

Operação Sentença /I (MA), Operação Heket (MA), Operação Dupla Face (PI), 

Operação Vivência (SP), Operação Cris (BA), Operação Benevfcio (BA), Operação 
Phantom (MS). 

Ano de 2010 - Operação Richter (RN), Operação Romênia (ES), Operação Romênia 
1/ (ES),Operação Romênia 1/1 (ES), Operação Benevfcio 1/ (BA), Operação Ibirité
Sarzedo (MG), Operação Brutus (MT), Operação Manacapuru (AM), Operação 
Marituba (PA), Operação Papeleiro (PA), Operação Delicti (PB), Operação Prisma 
(SP), Operação Evidência (SP), Operação Gêmeos (ES), Operação Intruso (PR), 
Operação Audácia (PR), Operação Disfarce (MA), Operação Retroação (MA), 
Operação Cabo 11 (PE), Operação Cara De Pau (PB), Operação Teníase 
(RJ), Operação Anubis (PR). 

• 


Ano de 2011 - Farol (AL), Reserva (PR), Dois Irmãos (RO), Persa (SC), Upiara (PA) , 

Radar (BA), Lages (SC), Highlander (RJ), Maternidade (SP), HADES (MA), Béline 

(MS), Padastro (PE), CID-F (AL), Hidra de Lema (PA), Ramos (PA), Lyria (RJ), 

Guararapes 2 (PE), Itapeva (SP), Estrela do Norte (RJ), Beiradão (RO), Aceiro (MG), 

Avatar (PR), Nevasca (BA), Falcatrua (PR), Duas Caras (MA), Livramento (MT), 

Agendamento Virtual (PB), Operação Van Gogh (RS), Psicose (SP), Zingaro (TO), 

Blindagem I (RS), Miragem (RJ), Caixa Preta (RJ), Caça Fantasma (MA), Depuração 

(PE), Inserção (RJ), Cigarra (RJ). 


Ano de 2012 - ELlSEU - Rescaldo da OPERAÇÃO ROM~NIA - ES, Hidra de Lema 
1/ (PA), BPC (MT), Blindagem 1/ (RS), Ci!lmera Fredda (RS), Causa Nostra I (MA), 
Causa Nostra /I (MA), Causa Nostra 111 (MA), Papel Furado (PR), Deméter (MT), 
Gerocõmio (SP), Caso Descasadas (ES), Operação Pleno Emprego (MG), Caso 
Caetano (PA), Operação Alimenta (RS), Operação Psicose (SC), Miragem 1/ (RJ), 
Nevasca 11 (BA), Juazeiro (CE), Operação Vínculo Fantasma (SP) , Diligência Amparo 
11 (PA), Lindoso (PR), Operação Sebastião do Passe (BA), Carpe Diem (MG), 
Password (AL), S.o.S. (PR), Operação Quase Santo (PR), Operação EI C/O 11 (SP), 
Operaç/Jo Tanatus (PR), Operação CIF F2 (AL). 

Ano de 2013 - Vila Nova de Soure (CE), Segunda Insti!lncia (MA), Anos 90 (RN), 
Geras (SP), Lavoro (MS), Cris /I (BA*, 

4 htlp:llwww.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=529. acesso em 24.05.2013 às 15:54h. 
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o total do dinheiro público desviado por força das fraudes noticiadas 

chega a valores alarmantes. Apenas dos dados colhidos pela Força Tarefa, entre 

2003 e 2012, os prejuízos ao erário beiraram R$ 4.500.000,00 (quatro bilhões e 

quinhentos milhões de reais), conforme divulgado pela própria Previdência5
: 

FORÇA TAREFA PREVIDENCIÁRIA - AÇÕES CONJUNTAS RESUMO 

A - C' Prísâo em Total Busca e Intimação Cond~~âoçoes onJuntas Flagrante Prisões 
Apreensão CoercItiva 

F S S S 
I e e e 

p
a r O r O r O 

e Prejujzo
ANO g v u v u v u 

r Divulgado
r i t i t i t• 

O 

a Total Total Total Total 
a d r d r d r 

ç Valores em Mil 
n o o o o o o

Õ
t r s r s r s 

e e e e e s 
s s 

2003 5 5 10 O 12 12 O 6 6 18 13 O O O O 406 

2004 O 22 22 O 1 1 48 113 161 162 233 O O O O 547.722 

2005 O 28 28 O O O 53 139 192 192 202 O O O O 1.015.450 

2006 3 43 46 O 5 5 56 178 234 239 305 O O O O 14.708 

2007 16 25 41 O 23 23 29 164 193 216 248 O O O O 29.884 

2008 7 36 43 O 9 9 77 235 312 321 541 O O 13 13 2.143.934 

• 2009 20 38 58 1 41 42 32 250 282 324 435 2 2 101 103 139.288 

2010 25 44 69 O 37 37 37 137 174 211 326 7 O 13 13 294.719 

2011 48 43 91 1 74 75 34 173 207 282 423 4 1 105 106 226.853 

2012 30 31 61 O 59 59 2 34 36 95 154 O 3 81 84 85.883 

TOTAL 154 315 469 2 261 263 368 1429 1797 2060 2880 13 6 313 319 4.498.847 

Se forem somados aos números da tabela superior, os valores 

despendidos pelo INSS em benefícios em manutenção, todos os meses, concedidos 

por força de falsificações que não foram objeto de aferição pela políCia 

administrativa, as cifras justificarão, por si só, a adoção das medidas buscadas pelo 

órgão ministerial. Nesse cenário, os custos do procedimento administrativo d1 
5 http://www.mpas.gov.!lliconteudoJ)ínamíco.php?id-529, acesso em 24.05.2013, às 16:08h. 
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identificação biométrica se mostram plenamente realizáveis em face do 

dinheiro público desviado por força das fraudes. 

Com relação ao pedido ministerial de obrigar o INSS a publicar 

Instrução Normativa ou qualquer outro instrumento regulamentar para disciplinar, em 

âmbito nacional, o recebimento e processamento de requerimentos administrativos 

de BPC, o mesmo deve ser rejeitado. No ponto, observa-se que o sistema 

informatizado da autarquia já identifica se o requerente tem outro pedido ou outro 

bene"fício concedido junto ao INSS. Este pedido sim, se apresenta como solicitação 

• 	 colidente com a margem de liberdade do administrador em bem gerir os serviços 

públicos prestados. Portanto não merece acolhimento. 

Na mesma linha rejeito o pedido de obrigar o INSS a proceder à 

revisão de todos os benefícios de Amparo Assistencial para pessoas com mais de 

65 anos de idade concedidos a partir de 2006, com a suspensão temporária dos 

pagamentos dos mesmos. Tal pretensão se mostra incompatível com o princípio da 

proporcionalidade, na sua vertente necessidade. Seria medida gravosa ao extremo 

que, sopesada com os demais interesses da causa, atingiria frontalmente direitos 

fundamentais de centenas de milhares de pessoas hipossuficientes de boa-fé. Pelo 

• 	 que tenho por não acolhido este pedido. 

Por derradeiro, resta fixar o âmbito de alcance da eficácia da presente 

decisão judicial. O e. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através da 

sua 3a Seção, que a abrangência da eficácia da decisão em ação civil pública, quando 

o interesse tutelado se volta para uma classe de pessoas indeterminadas, mas 

determináveis, como no caso dos autos, é todo o território nacional, eis que tanto o 

autor quanto o réu estão sujeitos à autoridade da coisa julgada. não importando onde 

se encontrem, vejam0'l' 
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• 


CONFLITO DE COMPET~NCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POSTULANDO RESERVA 
DE VAGAS AOS PORTADORES DE DEFIC/~NCIA. CONCURSO DE AMBITO 
NACIONAL. DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU. INAPLlCABILlDADE DA 
LIMITAÇÃO TERRITORIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 7.374/85. DIREITO 
INDIVISíVEL. EFEITOS ESTENDIDOS A INTEGRALIDADE DA COLETIVIDADE 
ATINGIDA. EFICAclA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. COMPET~NCIA DO 
JUIZ FEDERAL PREVENTO PARA CONHECER DA INTEGRALIDADE DA CAUSA. 
1. O direito a ser tutelado consubstancia interesse coletivo, a que se refere o inciso 
11 do art. 81 do CDC (reserva de vagas aos portadores de deficiência em concurso de 
âmbito nacional), já que pertence a uma categoria, grupo ou classe de pessoas 
indeterminadas, mas determináveis e, sob o aspecto objetivo, é indivisfvel, vez que 
não comporta atribuição de sua parcela a cada um dos indivfduos que compõem 
aquela categoria. 
2. O que caracteriza os interesses coletivos não é somente o fato de serem 
compartilhados por diversos titulares individuais reunidos em uma mesma relação 
jurídica, mas também por a ordem jurfdica reconhecer a necessidade de que o seu 
acesso ao Judiciário seja feito de forma coletiva; o processo coletivo deve ser 
exercido de uma só vez, em proveito de todo grupo lesado, evitando, assim, a 
proliferação de ações com o mesmo objetivo e a prolação de diferentes decisões 
sobre o mesmo conflito, o que conduz a uma solução mais eficaz para a lide coletiva. 
3. A restrição territorial prevista no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública 
(7.374/85) não opera efeitos no que diz respeito às ações coletivas que visam 
proteger interesses difusos ou coletivos stricto sensu, como no presente caso; 
nessas hipóteses, a extensão dos efeitos à toda categoria decorre naturalmente do 
efeito da sentença prolatada, vez que, por ser a legitimação do tipo ordinária, tanto o 
autor quanto o réu estão sujeitos à autoridade da coisa julgada, não importando onde 
se encontrem. 
4. A cláusula erga omnes a que alude o art. 16 da Lei 7.347/85 apenas estende os 
efeitos da coisa julgada a quem não participou diretamente da relaçfio processual; as 
partes originárias, ou seja, aqueles que já compuseram a relação processual, não 
são abrangidos pelo efeito erga omnes, mas sim pela imutabilidade decorrente da 
simples preclusão ou da própria coisa julgada, cujos limites subjetivos já os 
abrangem direta e imediatamente. 
5. Conflito conhecido para determinar a competência do Juízo Federal da 4a. Vara 
Cível da Seçfio Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, o suscitado, para 
conhecer da integralidade da causa, ni!Jo havendo que se falar em desmembramento 
da ação. (CC 109.435/PR, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 15/1212010). 

Nesse sentido, o alcance desta sentença vincula o réu em todo 

território nacional. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para 

condenar o INSS a adotar recurso tecnológico único, em todo território nacional, 

notadamente identificação biométrica, que possibilite a identificação de autores 

de requerimentos administrativos e beneficiários junto à autarquia ré, no prazo de 

02 (dois) anos-/( 
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Para hipótese de descumprimento desta sentença, fixo desde logo 

multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência se iniciará no 

primeiro dia útil após o transcurso do prazo acima especificado. Outrossim, deve o 

INSS informar, mensalmente, ao juízo, no transcurso do prazo acima especificado, 

as medidas administrativas adotadas para dar cumprimento ao comando sentencia!. 

Sem custas ou honorários. 

• Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475, I, do CPC) . 

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

De Feira de Santana/BA para Uberlândia/MG, em 31 de maio de 2013. 

Flávio Rodrigues 
Juiz Federal Substituto, designado para atuar no mutirão à distância 
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