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DECISÃO 

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), por meio da qual objetiva, em caráter liminar, sejam 

determinadas ao Réu: a) a adoção de recurso tecnológico, em âmbito nacional, 

(uso de webcams, sistema de biometria, exigência de fotos 5x7, coloridas e 

atuais, etc.) hábil a identificar o beneficiário da Previdência Social e o 

responsável pelo requerimento administrativo, com vistas a evitar a prática de 

crime de estelionato; b) a implantação, em âmbito nacional, de sistema que 

permita constatar que a concessão do benefício já foi objeto de outro 

requerimento na mesma agência ou em agências distintas no país, situação em 

que novo pedido deverá ser examinado pela agência que tenha apreciado em 

primeiro lugar o pleito inicial, bem assim que identifique se o interessado já é 

beneficiário da Previdência Social, tudo para possibilitar a apuração de possível 
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Amparo Assistencial para pessoas com mais de 65 anos de idade concedidos a 

partir de 2006, devendo ser autorizada a suspensão temporária do pagamento. 

Na inicial, instruída por documentos (fls. 03/546), alega o 

Parquet que foi constatada, por melO do Inquérito Civil Público 

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

benefícios de amparo assistencial a pessoas maiores de 65 anos, pois se exige, 

quando do requerimento, a mera apresentação de fotocópias de documentos, o 

que facilitaria a prática de crimes de estelionato contra a Previdência Social e 

dificultaria a identificação de possíveis fraudadores. 

Defende que a melhor maneira de coibir tais ações 

fraudulentas é a implantação de recursos tecnológicos hábeis a identificar e 

individualizar, com precisão, os verdadeiros beneficiários. 

Segundo o MPF, instado a se manifestar sobre a viabilidade de 

se exigir fotos atuais e de se proceder à identificação biométrica dos requerentes, 

o INSS teria afirmado que as diligências propostas não se inserem no rol trazido 

pelo Anexo do Decreto n. 6.214/07, que dispõe, em seus artigos 10 e 12, sobre 

os documentos necessários à obtenção do benefício. 

o INSS manifestou-se sobre o pedido liminar às fls. 550/560, 

sustentando, inicialmente, a ausência do periculum in mora e do fumus boni 

iuris, pois os pedidos não se revestem de plausibilidade jurídica, sendo 

necessários, ademais, estudos prévios acerca da viabilidade financeira e 

estrutural para adoção das medidas postuladas. 

Alega que o Anexo do Decreto n. 6.214/07 não prevê a 

necessidade de identificação biométrica ou apresentação de foto por parte do 

requerente para concessão do benefício assistenciaL r 
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Discorre acerca da dificuldade de implantação das medidas 

requeridas, ante a deficiência técnica e de pessoal, e sobre o risco de 

irreversibilidade do provimento antecipado. 

Aduz, por derradeiro, a impossibilidade de concessão de 

liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. 

É o relatório. Decido. 

Pretende o Ministério Público Federal sep determinado ao 

INSS proceder à adoção de recurso tecnológico, em âmbito nacional, para 

identificação do beneficiário da Previdência Social e do responsável pelo 

requerimento administrativo, bem como à implantação de sistema que permita 

constatar que a concessão do benefício já foi objeto de outro requerimento na 

mesma agência ou em agências distintas no país. Requer também seja realizada 

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

de 65 anos de idade concedidos a partir de 2006. 

Conforme o órgão ministerial, o sistema atualmente utilizado 

pelo INSS para concessão dos benefícios assistenciais é frágil, possibilitando a 

prática de inúmeras fraudes contra a Previdência Social. 

Para concessão da liminar, faz-se necessária a presença dos 

pressupostos cautelares fumus boni iuris, consubstanciado pela plausibilidade 

jurídica da pretensão alegada e o periculum in mora, isto é, o risco de 

perecimento da utilidade do provimento final. 

Quanto ao primeiro, invoco o art. 10, do Anexo do Decreto n. 

6.214/07, que regulamenta o benefício de prestação continuada (BPC), in verbis: 

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: f~. 

1- certidão de nascimento; ~ 
11 - certidão de casamento; 
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lI! - certificado de reservista; 
!V - carteira de identidade; ou 
V - carteira de trabalho e previdência social. 

Observa-se, a partir de 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. 

Nesse sentido, ante a inexistência de previsão legal, entendo 

que a implantação de sistema para aperfeiçoamento da identificação dos 

beneficiários, tal como se pretende na espécie, se insere no denominado mérito 

administrativo, sendo defeso ao Poder Judiciário analisar a conveniência e 

oportunidade das medidas a serem adotadas pelo INSS, sob pena de violação ao 

Princípio da Separação dos Poderes (art. 2°, CF). 

De igual modo, não há como acatar o pedido de implantação 

de controle efetivo de eventual duplicidade de requerimentos de um único 

segurado, pois a adoção de tal providência também revela juízo de 

discricionariedade por parte da Administração, esbarrando na vedação 

constitucional. 

Noutro giro, não vislumbro, por ora, risco na demora do 

processo, pois o INSS dispõe de sistema próprio para controle de concessão dos 

benefícios assistenciais. 

Ademais, entendo que se for deferida a revisão liminar dos 

BPC's concedidos a partir de 2006, tal fato poderá causar prejuízo a milhares de 

beneficiários, que dependem da renda para viver. 

Por fim, a meu ver, a implementação imediata das 

providências poderá ocasionar grave lesão ao erário federal, diante 
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inexistência de dotação orçamentária para contratação de pessoal e aquisição de 

equipamentos. 

Como consectário do que foi exposto, impõe-se o 

indeferimento da liminar, haja vista a descaracterização do fumus bani iuris e do 

periculum in mora, bem assim a possibilidade de lesão à economia pública. 

ISTO POSTO, indefiro o pedido de liminar formulado pelo 

MPF. 

Cite-se. Intimem-se. 

Uberlândia, 27 de junho de 2012. 

Juiz Federal Substituto 
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