
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

  

 
 
 
 
 
 

LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA 
 
 
 

 

 

TUTELA ANTECIPADA NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO 

ÂMBITO DA 8ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SOUSA - PB 

 

 

 

 
 
 

 

 

SOUSA - PB 

2011 



LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA 
 

 

 

 

TUTELA ANTECIPADA NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO 

ÂMBITO DA 8ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SOUSA - PB 

 

 
 
 
 
Monografia apresentada ao Curso de 
Especialização em Direito Processual 
Civil do Centro de Ciências Jurídicas 
e Sociais da Universidade Federal de 
Campina Grande, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Especialista em Direito Processual 
Civil 

 
 
 
 
 
 

 
 

Orientadora: Professora Ma. Maria do Carmo Élida Dantas Pereira. 

 

 
 

 

SOUSA - PB 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração da Ficha Catalográfica: 

Johnny Rodrigues Barbosa 

Bibliotecário-Documentalista 

CRB-15/626 

 

 

      

   

 B333t          Batista, Luciana Marques de Oliveira. 

       Tutela antecipada nas ações previdenciárias no âmbito da 8ª Vara 

da Justiça Federal Subseção Judiciária de Sousa - PB. / Luciana 

Marques de Oliveira Batista. – Sousa - PB: [s.n], 2011. 

 

        86 f. 

 

        Orientadora:  Profa. Ma. Maria do Carmo Élida Dantas Pereira. 

         

        Monografia - Universidade Federal de Campina Grande; Centro 

de Formação de Professores; Curso de Especialização em Direito 

Processual Civil.  

  

         1. Direito previdenciário. 2. Tutela antecipada. 3. Processo Geral 

da Previdência Social. 4. Processo Civil Brasileiro. 5. Ações 

previdenciárias. 6. Antecipação de tutela. 7. Juizado Federal Especial. 

I. Pereira, Maria do Carmo Élida Dantas. II. Título. 

                                                                                          

                                                                                              CDU: 349.3(043.1) 



LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA 

TUTELA ANTECIPADA NAS AgOES PREVIDENClARIAS NO AMBITO DA 8 a VARA 

DA JUSTIQA FEDERAL SUBSEQAO JUDIClARIA DE SOUSA - PB. 

Trabalho monografico apresentado ao 
Curso de Pos-Graduacao em Direito 
Processual Civil do Centro de Ciencias 
Jurldicas e Sociais da Universidade 
Federal de Campina Grande, como 
exigencia parcial para obtencao do titulo 
de Especialista em Direito Processual 
Civil. 

Orientadora: Prof3. Ms. Maria do Carmo 
Elida Dantas Pereira 

Banca Examinadora: Data de aprovacao: 08 / 08 / 2011 

Orientadora: Prof3. Ms. Maria do Carmo Elida Dantas Pereira 

Examinador(a) externo: Prof3. Ms. Jacyara Farias Sousa 

Examinador(a) externo: Prof0. Esp. Jardel Freitas Soares 



Aos meus filhos lago, Ian e landra e ao 

meu esposo Gelsimar. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus pelo dom da vida, pelo seu amor incondicional, pela sabedoria, pela 

paciencia e pela graca de ter a minha familia sempre comigo. 

A mae das maes, tambem agradego, que na simplicidade de sua presenga, nunca 

esteve ausente. Nos momentos em que a angustia atormentava as celebracoes da 

vida, ela soube reconhecer e interceder. 

Aos meus pais que sempre me apoiaram, acreditaram e acreditam em meu 

potencial, incentivando-me a nunca desistir dos meus sonhos. 

Aos meus filhos pelo amor e pela compreensao que sempre demonstraram no 

decorrer desta especializacao. 

Agradeco ao meu esposo pelo apoio, confianca e incentivo para prosseguir com 

meus estudos. 

A minha sogra Laurita (in memorian) pelo carinho, pelas palavras de forca e pela 

vitoria que sempre almejou na minha profissao. 

A minha orientadora, pelo tempo disponlvel, pelo carinho dedicado a este trabalho, e 

por ter recebido dela importantes conhecimentos juridicos. 

Ao juiz da 8 a Vara Federal Dr. Orlan Donato Rocha por ter contribuido com o objetivo 

deste trabalho atraves do seu posicionamento juridico sobre o tema em estudo. 

Aos servidores do Juizado Especial Federal da 8 a vara Federal subsegao de Sousa -

PB pela disponibilidade de processos e pela prestacao de valiosas informacoes 

sobre os procedimentos administrativos e o tramite processual das agoes 

previdenciarias. 

Por fim, a todos meus verdadeiros amigos que durante esta Jornada estiveram ao 

meu lado em busca do meu sucesso. 



RESUMO 

O presente trabalho estuda a tutela antecipada nas agoes previdenciarias que 
tramitam no Juizado Especial Federal da 8 a Vara Subsegao Judiciaria de Sousa -
PB, e sua insergao no Processo Civil Brasileiro como garantia de um direito 
constitucional para demonstrar o abuso de direito de defesa ou manifesto proposito 
protelatorio por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Dentre todo 
esse contexto, visa compreender o instituto da antecipagao de tutela e sua 
viabilidade nas agoes previdenciarias como instrumento necessario para concessao 
de beneficio previdenciario, tendo em vista a natureza alimentar dos proventos, e 
ainda, investigar a utilizagao de artificio de expediente por parte do INSS, como 
tambem o constrangimento sofrido pelos segurados e dependentes quando violado 
os principios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana sempre 
levando em consideragao os requisitos previstos no art. 273 do Codigo de Processo 
Civil ( CPC). A pesquisa utilizou o metodo dedutivo, que atraves do raciocinio logico 
que faz uso da dedugao para obter uma conclusao a respeito de determinada 
premissa, bem como utilizou o metodo historico-evolutivo para analisar a evolugao 
contributiva da insergao da tutela antecipada no ordenamento juridico brasileiro. A 
tecnica de pesquisa aplicada e a documentagao indireta, mediante pesquisa 
documental (leis, jurisprudencia, acordaos, portarias) e a pesquisa bibliografica 
(doutrinas, artigos e outros meios de informagao) em conhecimento bibliografico, 
utilizando a incursao de doutrinas e legislagao na area constitucional, previdenciaria, 
direito processual civil e outras areas do Direito. Contudo, a pesquisa demonstra que 
a celeridade processual e perseguida por inumeros aspectos, dentre eles o reexame 
necessario e o duplo grau de jurisdigao contribuindo para uma prestagao 
jurisdicional nao efetiva e insatisfatoria. Portanto, diante da pesquisa realizada 
verificou-se que o instituto da tutela antecipada via de regra nao e concedido em 
sede de decisao interlocutoria prevista no ordenamento juridico, mas tao somente 
ocorre em sede de sentenga procedente, ferindo assim, a propria previsao legal e o 
principio da dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Regime Geral da Previdencia Social. Processo Civil Brasileiro. 
Agoes Previdenciarias. Antecipagao de Tutela. Juizado Especial Federal. 



ABSTRACT 

This work studies the injunctive relief in actions pension to proceed through the 
Special Court Federal 8 th Subsection Judicial de Sousa - PB, and their inclusion in 
Brazilian Civil Procedural as a guarantee of a constitutional right to demonstrate the 
abuse of rights of defense or avowed purpose laziness on the part of the National 
Social Security Institute (INSS). Among all this context, the institute aims at 
understanding of the legal protection and its viability as a tool in social security 
actions necessary to grant social security benefits, taking into account the nature of 
the food proceeds, and also investigate the use of fireworks by the expedient Social 
Security, as well as the embarrassment suffered by the insured and dependents 
when violated constitutional principles, in particular the dignity of the human person 
always taking into consideration the requirements of Art. 273 of the Code of Civil 
Procedure (CPC). The research used the deductive method, which by logical 
reasoning that makes use of the deduction for a conclusion about a particular 
premise, and the method used to analyze historical and evolutionary developments 
to pay the insertion of injunctive relief in the Brazilian legal system. The technique 
applied research is the documentation indirect, through desk research (laws, court 
cases, judgments, decrees) and literature (doctrines, articles and other media) in 
knowledge of the literature, using the incursion of doctrine and legislation in the 
constitutional social security, civil procedure and other areas of law. However, 
research shows that speed of the procedure is pursued by many aspects, including 
the need to review and of appeal contributing to an adjudication ineffective and 
unsatisfactory. Therefore, before the survey found that the institution of injunctive 
relief is not usually granted based on the interim decision provided the legal system, 
but only occurs in the sentence appropriate, thus hurting the very first legal provision 
and of human dignity. 

Keywords: General Regime of Social Security. Brazilian Civil Procedure. 
Stocks Social Security. Anticipation Trusteeship. Federal Special Court. 
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1 INTRODUQAO 

O presente trabalho monografico tern como objeto de estudo a tutela 

antecipada nas agoes previdenciarias no ambito dos Juizados Especiais Federais da 

8 a Vara Subsecao Judiciaria de Sousa - PB. O seu objetivo e analisar a tutela 

antecipada e a sua insergao no Processo Civil Brasileiro, como garantia de um 

direito constitucional, bem como demonstrar o abuso de direito de defesa ou 

manifesto proposito protelatorio por parte do INSS. 

Assim, vem compreender a medida antecipatoria, os requisitos da medida 

previstos no art. 273 do CPC e sua viabilidade nas agoes previdenciarias como 

instrumento necessario, tendo em vista a natureza alimentar dos proventos. Como 

tambem investigar os meios protelatorios por parte do INSS levando a identificar os 

constrangimentos sofridos pelos segurados e dependentes de modo a ferir os 

principios constitucionais e em especial o da dignidade da pessoa humana. 

A pesquisa utilizar-se-a do metodo dedutivo, que mediante um racioclnio 

logico que faz uso da dedugao obter-se-a uma conclusao a respeito de determinada 

premissa, assim como, usar-se-a do metodo historico-evolutivo para analisar a 

evolugao contributiva da insergao da tutela antecipada no ordenamento juridico 

brasileiro. Quanto a tecnica de pesquisa aplicar-se-a a documentagao indireta, 

mediante pesquisa documental (leis, jurisprudencia, acordaos, portarias) e a 

pesquisa bibliografica (doutrinas, artigos e outros meios de informagao) em 

conhecimento bibliografico, utilizando a incursao de doutrinas e legislagao na area 

constitucional, previdenciaria, processual civil e outras areas do Direito. 

No primeiro capitulo estudar-se-a os aspectos destacados dos principios 

constitucionais regentes da Seguridade Social e seus fundamentos. Sera abordado 

sobre a previdencia social e a assistencia social e seus respectivos conceitos. 

Verificar-se-a como se ocorre a filiagao e inscrigao do segurado ao Regime Geral da 

Previdencia Social - RGPS. 

No capitulo seguinte abordar-se-a sobre a competencia prevista no texto 

constitucional, bem como as atribuigoes legais na esfera estadual e federal, 

apresentado os conceitos e diferengas de processo e procedimento no ambito 

administrativo e judicial. Estudar-se-a ainda, a jurisdigao no ordenamento juridico 

brasileiro, os argumentos do duplo grau de jurisdigao e as normas e sua relagao com 
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a legislagao previdenciaria. 

No capitulo final analisar-se-a a viabilidade da insergao da tutela antecipada 

nas agoes previdenciarias, demonstrando os requisitos dessa medida antecipatoria, 

como tambem sua aplicabilidade e efetividade. Abordar-se-a o manifesto proposito 

protelatorio por parte do INSS. Ainda, demonstrar-se-a nogoes gerais com relagao 

as agoes previdenciarias e, especificamente as que tramitam no Juizado Especial 

Federal da 8 a Vara Subsegao Judiciaria de Sousa - PB. 
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2 DO REGIME G E R A L DE PREVIDENCIA SOCIAL NO ORDENAMENTO 

JURIDICO BRASILEIRO 

O Direito Previdenciario e um ramo do direito publico surgido da conquista 

dos direitos sociais no fim do seculo XIX e inicio do seculo XX e tern como objetivo 

principal o estudo e a regulamentacao do instituto da Seguridade Social. Nesse 

sentido, preconiza o art. 201 da Constituigao Federal de 1988 -(CF/88): 

Art. 201 A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, 
de carater contributivo e de filiacao obrigat6ria, observados criterios que 
preservem o equilibrio financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 
I cobertura dos eventos de doenca, invalidez, morte e idade avancada; 
II - proteceio a maternidade, especialmente a gestante; 
III - protec§o ao trabalhador em situacSo de desemprego involuntario; 
IV - salario-familia e auxilio-reclusao para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; 
V - pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao conjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2°. 
§ 1° £ vedada a adoc3o de requisites e criterios diferenciados para a 
concessao de aposentadoria aos beneficiarios do regime geral de 
previdencia social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condicoes especiais que prejudiquem a saude ou a integridade fisica e 
quando se tratar de segurados portadores de deficiencia, nos termos 
definidos em lei complementar. 
§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salario de contribuic£o ou o 
rendimento do trabalho do segurado tera valor mensal inferior ao salario 
minimo. 
§ 3° Todos os salarios de contribuicao considerados para o calculo de 
beneficio ser§o devidamente atualizados, na forma da lei. 
§ 4° E assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em 
carater permanente, o valor real, conforme criterios definidos em lei. 

Com base na fundamentacao legal pode-se definir a Previdencia Social como 

um seguro social, que garante ao trabalhador e aos seus dependentes, amparo 

quando ocorre a perda, permanente ou temporaria, em decorrencia dos riscos que 

se obriga a sofrer desde que se obedega ao teto do Regime Geral de Previdencia 

Social (RGPS), que por sua vez encontra-se no ordenamento juridico brasileiro 

elencado na Lei n° 8.213/1991 ao estabelecer os principios dos pianos e beneficios 

concedidos pela Previdencia Social. 

Martinez (2002, p. 185) assim explica como ocorre a filiagao: 
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A filiacSo e o estado juridico proprio do segurado. Este se diz filiado ou nao. 
Vinculo ligando o trabalhador protegido ao sistema e, sobretudo.a condicSo 
assecurat6ria do direito subjetivo as prestacfies. A expresao 'filiagao" reflete 
aproximacSo do sistema previdenciario e permanencia do mesmo. Encerra 
ideia estatica, de inicio, e dinamica, de manutenc3o. 

No entanto, o conceito juridico de filiagao marca o ingresso do segurado no 

RGPS, pois a filiagao e obrigatoria e decorre de exigencia constitucional. Tao logo 

ocorra a filiagao o segurado fara jus a protegao previdenciaria e consequentemente 

ira gerar direitos aos seus dependentes. 

Dessa forma, esse conjunto de medidas serve de apoio legal para que os 

segurados sejam protegidos com relagao a eventuais riscos que venham reduzir sua 

capacidade laboral de forma parcial ou integral. 

2.1 PRINCIPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

Os principios sao considerados como orientadores do direito, pois participam 

na elaboragao e aplicagao das normas, por serem pautados de valor juridico e 

humanitario que se demonstra atraves de um dos principios que e fundamento legal 

para todos os demais. Cretella Junior (1998. p. 75.) ensina que: "principios de uma 

ciencia sao as proposigoes basicas, fundamentals, tipicas que condicionam todas as 

estruturagoes subsequentes. Principios, nesse sentido sao os alicerces da ciencia". 

Dentre os principios existentes no ordenamento juridico brasileiro, merece 

destaque o principio da dignidade da pessoa humana, expresso no art. 1° inciso III 

da CF/88, ex vi: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
[••] 
III - a dignidade da pessoa humana; 

Nao obstante, o principio da dignidade da pessoa humana encontra-se 

revestido de valores incomparaveis, porque deve ser considerado acima de qualquer 
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outra interpretagao juridica, seja por meio da acao do legislador ou da acao do 

Poder Judiciario. Nesse caso, faz necessario destacar que compete ao Poder 

Publico organizar a Seguridade Social, estabelecendo os principios constitucionais 

que a regem, previstos no paragrafo unico do art. 194 da CF/88: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ac6es 
de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. 
Paragrafo unico. Compete ao Poder Publico, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos as populacoes 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestacao dos beneficios e servicos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
V - equidade na forma de participacao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administrac3o, mediante 
gestao quadripartite, com participac3o dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos 6rg§os colegiados. 

Analisando os referidos principios, percebe-se que o principio da 

universalidade da cobertura e do atendimento ocorre pelo fato do legislador nao 

poder impedir o acesso das pessoas que queiram participar do piano previdenciario 

mediante contribuicao. Assim, garante-se a universalidade na Previdencia Social 

com a possibilidade de qualquer membro da comunidade poder participar dos pianos 

previdenciarios, desde que contribua para esse piano. Aqueles que exercem 

atividade remunerada ja estao automaticamente filiados a Previdencia Social, e 

aquelas pessoas que nao trabalham, mas que tern a intencao de participar da 

protegao previdenciaria podera participar mediante contribuicao. 

Alem disso, o principio da universalidade da cobertura e do atendimento 

determina que todos residentes no Pais tern direito aos beneficios previdenciarios, 

sem distincoes de nenhuma natureza. Todavia, a expressao "todos" deve ser 

entendida restritivamente, uma vez que a lei determina que sao os beneficiarios e as 

contingencias de cobertura do evento. Neste interim, discorre Martins (2002, p. 83): 

"se a lei nao previr certo beneficio ou este nao for estendido a determinada pessoa, 

nao havera direito a tais vantagens". 

Quanto ao principio da uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos 
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as populagoes urbanas e rurais o art. 7° da CF/88, preve a uniformidade no 

tratamento dos direitos trabalhistas entre trabalhadores urbanos e rurais. Significa 

dizer que, a uniformizacao esta relacionada aos mesmos beneficios e servigos aos 

trabalhadores urbanos e rurais. Por outro lado, a equivalencia diz respeito ao valor 

dos beneficios que serao calculados da mesma forma, mas podem ter valores 

diferentes. 

Com relagao ao principio da seletividade e distributividade na prestagao dos 

beneficios e servigos, observa-se que na seletividade, ocorre a escolha das 

prestagoes que melhor atendam aos objetivos da Seguridade Social. Ao passo que, 

na distributividade, ha a preocupagao de se estar atendendo, prioritariamente, 

aqueles individuos que estao em maior estado de necessidade. Como tambem, 

deve estar presente a limitada capacidade economica para fazer face as 

contingencias sociais que devem ser atendidas pela Seguridade Social. 

A respeito do principio da irredutibilidade do valor dos beneficios Lazzari 

(2003, p. 74) arrazoa que: 

Principio equivalente ao da intangibilidade do salario dos empregados e dos 
vencimentos dos servidores, significa que o beneficio legalmente concedido 
[...] nao pode ter seu valor nominal reduzido, n§o podendo ser objeto de 
desconto. 

Pode-se dizer que e uma aplicagao do principio da suficiencia ou efetividade 

na medida em que se determina que o valor dos beneficios nao sera reduzido, esta 

vedagao e quanto a redugao nominal. Todavia, apenas a proibigao a redugao do 

valor nominal dos beneficios nao e garantia de que se evitara a sua irredutibilidade. 

A partir dessa ideia, o legislador constituinte de 1988 previu que a irredutibilidade 

nao e apenas nominal, mas real conforme fundamentagao legal prevista no art. 201, 

§ 4° da CF/88 e art. 58 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias (ADCT). 

Outro principio refere-se a equidade na forma de participagao no custeio. 

Trata de um desdobramento do principio da capacidade contributiva, que visa 

implementar o principio da igualdade na medida de sua desigualdade, conforme o 

art. 5°, caput da CF/88. Destarte, na equidade o contribuinte contribui na medida de 

suas possibilidades nos termos do art. 145, § 1° da CF/88. 
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0 principio da diversidade da base de financiamento pode ser objetivo, no 

que se refere aos fatos geradores da obrigacao de pagar contribuicoes sociais 

como, salario, faturamento, lucro, folha de salarios, renda de espetaculos esportivos, 

concursos de prognosticos, resultado da comercializagao da producao rural dentre 

outras. Agora a base de financiamento subjetiva e quando se trata das pessoas 

fisica ou juridica que devem participar, do estado, das empresas e da classe dos 

segurados. Como tambem, considera-se como um modo de otimizar os recursos da 

Seguridade Social, visto que o legislador ao estabelecer o financiamento, deve 

diversificar suas fontes para aumentar a estabilidade da Seguridade Social. 

Por ultimo, o principio de carater democratico e descentralizado da 

administragao, mediante gestao quadripartite, com participagao dos trabalhadores, 

dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos orgaos colegiados. Trata de 

uma gestao participativa caracteristica de um Estado Democratico de Direito por 

garantir a participagao dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 

orgaos publicos em que seus interesses profissionais e previdenciarios sejam objeto 

de discussao e deliberagao. Contudo, cabe a legislagao infraconstitucional 

regulamentar a instituigao dos conselhos nacionais, estaduais e municipais da 

Seguridade Social, Previdencia Social e Assistencia Social, para viabilizar a 

participagao democratica com a descentralizagao. 

Nos termos do art. 195, § 5° da CF/88 a criagao, majoragao ou extingao de 

beneficios ou servigos da Seguridade Social so pode haver se existir previa fonte de 

custeio, ou seja, dentro das suas possibilidades economicas "§ 5°. Nenhum 

beneficio ou servigo da seguridade social podera ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total". Assim sendo, busca-se o 

financiamento equilibrado, a medida que a despesa criada deve corresponder a uma 

receita respectiva para que possa fazer face ao gasto instituido. Nesse sentido, 

Martins (2002, p. 98) registra: 

Para a criagao ou extensao de determinado beneficio ou servigo da 
Seguridade social, e mister que exista previamente a correspondente fonte 
de custeio total, sob pena de inconstitucionalidade da lei ordinaria. Em 
resumo: o beneficio ou servigo nao podera ser criado sem que antes haja 
ingressado numerario no caixa da Seguridade Social. 
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Portanto, os principios previstos no paragrafo unico do art. 194 da CF/88 nao 

devem sofrer nenhum tipo de desconsideracao juridica, porquanto, todo 

posicionamento infraconstitucional que ferir os principios constitucionais, devera ser 

declarado inconstitucional, pelo fato de serem o fundamento basilar, o alicerce de 

uma ciencia que Ihes apregoa sentido e feicao propria. 

2.2 BENEFIClARIOS 

Os beneficiarios do RGPS sao as pessoas que se encontram cobertas pelo 

seu sistema de cobertura, isto e, as pessoas que podem receber uma prestacao 

previdenciaria, nos quais compreendem os segurados e seus dependentes. 

2.2.1 Segurados 

A condicao de segurado e o status conferido ao ser humano que se liga 

diretamente a Previdencia Social, mediante um vinculo juridico denominado filiagao, 

ou seja, implica dizer que ocorre uma relacao juridica entre o segurado e o RGPS, 

da qual derivam direitos e obrigagoes reciprocos. 

Martins (2006, p. 184) ensina que segurado e aquele que exerce ou exerceu 

atividade remunerada, como tambem aquele que nao exerceu atividade remunerada 

(desempregado) ou que nao tern remuneragao (dona-de-casa). Podem ser divididos 

em segurados obrigatorios e facultativos. 

Para Lazzari e Castro (2006, p. 162) denomina-se segurado teoricamente 

porque: 

Em certos casos, ainda que nao tenha ocorrido contribuicao, mas estando o 
individuo enquadrado em atividade que o coloca nesta condicao tera direito 
a beneficios e servigos: sao os casos em que n§o ha carencia de um 
minimo de contribuicoes pagas. 
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Para o segurado obrigatorio regido pelo art. 11 da Lei n° 8.213/91, a filiagao 

decorre automaticamente do exercicio da atividade remunerada abrangida pelo 

RGPS. Assim, toda atividade remunerada desempenhada pelo trabalhador que nao 

esta filiado a Regime Proprio da Previdencia Social (dos servidores publicos) implica 

filiagao automatica ao RGPS. Nao e segurado o trabalhador que deseja, mas trata 

de um dever legal que se impoe a todos. 

Ao lado do segurado obrigatorio, ha o segurado facultativo tambem previsto 

no art. 13 da Lei n° 8.213/91, cuja filiagao ao RGPS se da com a inscrigao 

formalizada, ou seja, com o pagamento da primeira contribuigao conforme 

preconiza o art. 20, paragrafo unico do Decreto n° 3.048/99. A partir desse momento 

que surge uma expectativa de direitos e obrigagoes que derivam da filiagao. Os 

segurados facultativos podem ser: a dona de casa, o estagiario, o estudante, o 

desempregado e o sindico de condominio que nao receba remuneragao. 

Na perspectiva do custeio, o segurado tern o dever de contribuir para a 

Previdencia Social, ao passo que o INSS tern o direito de exigir o recolhimento 

as contribuigoes quando ocorre exercicio de atividade sujeita ao RGPS. Porem, 

nesse contexto, o INSS tern o dever de conceder a prestagao previdenciaria quando 

preenchidos os requisitos legais, ao passo que o beneficiario tern o direito de exigir 

tal prestagao. 

2.2.1.1 Qualidade de segurado 

Para o segurado obrigatorio, a qualidade de segurado decorre 

automaticamente do exercicio de atividade remunerada abrangida pelo RGPS, 

enquanto que para o segurado facultativo a filiagao decorre de sua inscrigao e 

pagamento da primeira contribuigao em dia. 

Martins (2006, p. 286.) descreve a manutengao da qualidade de segurado 

como: "o periodo em que esse continua filiado ao sistema, ou seja, e o chamado 

'periodo de graga'. Em que o segurado continua tendo direito a beneficios e 

servigos, embora nao recolha contribuigoes". 

Ainda sobre a perda da qualidade de segurado Ramalho (2006, p. 69) 
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discorre que: "[...] efetiva-se quando o individuo para de exercer a atividade 

remunerada ou deixa de contribuir (nos casos facultativos) e, apos determinado 

lapso temporal, nao tern mais direito as prestacoes previdenciarias". 

Quanto a manutencao da qualidade de segurado, Martins (2006, p. 290-291) 

esclarece que, ocorrera independentemente de contribuigoes nos seguintes casos: 

a) Sem limite de prazo, quern esta em gozo de beneficio; 
b) Ate doze meses ap6s a cessacao de beneficios por incapacidade ou 

ap6s a cessacSo das contribuicoes, o segurado que deixa de exercer 
atividade remunerada abrangida pela previdencia social ou estiver 
suspenso ou licenciado sem remuneraceio; 

c) Ate doze meses apos cessar a segregap§o, o segurado acometido de 
doenca de segregac^o compuls6ria; 

d) Ate doze meses apos o livramento, o segurado detido ou recluso; 
e) Ate tres meses ap6s o licenciamento, o segurado incorporado as Forcas 

Armadas para prestar servigo militar; 
f) Ate seis meses ap6s a cessacao das contribuicSes, o segurado 

facultativo. 

Nesse contexto, o art. 13 do Decreto n° 3.048/99 preve que o prazo previsto 

no inciso II podera ser prorrogado para ate vinte e quatro meses, na hipotese do 

segurado tiver pagado mais de 120 contribuigoes mensais sem interrupgao que 

acarrete a perda da qualidade de segurado. Alem disso, descreve o paragrafo 

segundo que o prazo do inciso II ou do § 1° sera acrescido de doze meses para o 

segurado desempregado, desde que comprovada essa situagao por registro no 

orgao proprio do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

Vale ressaltar, que na perda da qualidade de segurado ha extingao de relagao 

juridica com o INSS, nao fazendo jus o segurado a beneficio. Muito embora, nao 

prejudique o direito a aposentadoria para cuja concessao tenham sido preenchidos 

todos os requisitos com a perda da qualidade de segurado. 

2.2.1.2 Classes dos segurados 

Os segurados sao classificados em algumas categorias e essa especificagao 

e importante porque existem algumas regras que levam em consideragao a classe 
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do segurado, como, entre outras: a) a sistematica de recolhimento das contribuicoes 

previdenciarias previsto na Lei n° 8.212/91, art. 30, I, "a" e "b"; b) o periodo de 

carencia exigido para concessao do salario-maternidade previsto na Lei n° 

8.213/91, art. 25, III; c) o inicio da contagem do periodo de carencia previsto na Lei 

n° 8.213/91, art. 27; d) o direito a determinadas prestacoes previdenciarias conforme 

casos trazidos pela Lei n° 8.213/91, art. 65; e) a data de inicio de alguns beneficios 

de acordo com os requisitos da Lei n° 8.213/91, art. 60; f) a renda mensal inicial do 

beneficio do salario-maternidade conforme previsto na Lei n° 8.213/91, art. 72. 

Nos termos da Lei n° 8.213/91 os segurados podem ser: segurado 

empregado esta no art. 11 da Lei 8.213/91, o qual menciona a ideia de prestagao de 

servicos, de natureza urbana ou rural, com vinculo de emprego, isto e, com suas 

notas de habitualidade, pessoalidade, subordinacao e remuneragao. Ha outras 

figuras menos usuais que sao consideradas como segurado empregado, mas 

dificilmente encontram-se casos concretes. E importante notar que o segurado 

empregado nao e pessoalmente responsavel pelo recolhimento de suas 

contribuigoes previdenciarias. A empresa e que tern o dever legal de descontar a 

contribuigao da remuneragao do empregado e promover o pagamento a Previdencia 

Social de acordo com as exigencias descritas no art. 30, I, "a" e "b" da Lei n° 

8.212/91. 

Perceba-se que, a protegao que o sistema oferece ao segurado empregado, 

ou seja, o desconto que e determinado por lei presume-se sempre feito oportuna e 

regularmente pela empresa (Lei n° 8.212/91, art. 33, §5°). Nao importa que a 

empresa nao tenha descontado o valor devido a Seguridade Social, presume-se 

feito o desconto da remuneragao do segurado, versa sobre presungao absoluta. 

Nao importa tampouco, para fins da situagao do empregado em face da 

Previdencia Social, que a empresa tenha arrecadado as contribuigoes do 

empregado que Ihe prestou servigos e que tenha deixado de recolher o produto da 

arrecadagao. Alias, o que se tern aqui e a chamada apropriagao indebita 

previdenciaria, crime tipificado no art. 168-A, do Codigo Penal ( CP). 

Como tambem nao importa que a empresa nao tenha anotado o contrato de 

trabalho na carteira de trabalho e previdencia social (CTPS) do trabalhador ou 

formalmente o registrado como empregado. Comprovado que houve o exercicio da 

atividade na condigao de empregado, presume-se que o trabalhador teve 

descontado oportunamente a contribuigao previdenciaria de sua remuneragao, isto 
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e, pode-se dizer que o segurado empregado estara sempre em dia com a 

previdencia. Havendo um mes de trabalho, este periodo sera contado como tempo 

de contribuicao e como carencia ainda que a empresa nao tenha descontado ou 

recolhido os valores devidos a titulo de contribuigao previdenciaria. 

O segurado empregado domestico encontra-se sua fundamentagao legal no 

art. 11 da Lei n° 8.213/91, nesse caso distingue-se do segurado empregado, porque 

presta servigo a pessoa ou familia que trabalha, no ambito residencial, em atividades 

sem fins lucrativos. 

O Segurado contribuinte individual previsto tambem no art. 11 da Lei n° 

8.213/91 e aquele que presta servigos a uma ou mais empresas sem vinculo 

empregaticio ou aquele que explora atividade economica por conta propria. £ 

considerado contribuinte individual, entre outros, o titular de firma individual, a 

pessoa fisica que explora atividade agropecuaria ou pesqueira, bem como o 

garimpeiro. Interessante que o chamado "produtor rural pessoa fisica", por 

contar com auxilio de empregados, e classificado como contribuinte individual, 

portanto, isso sera fundamental para diferencia-lo do trabalhador rural chamado 

segurado especial. 

Nota-se que, a figura do contribuinte individual e responsavel pelo 

recolhimento de suas contribuigoes previdenciarias, porem, sua sistematica de 

recolhimento recebeu uma importante alteragao com a Lei n° 10.666/03, que impos 

a empresa o dever de descontar da remuneragao do contribuinte individual que Ihe 

presta servigo e proceder ao recolhimento da contribuigao destinada a Seguridade 

Social. Essa nova regra estendeu a protegao conferida ao segurado empregado 

para o contribuinte individual que presta servigos a empresa, para tanto, e 

suficiente a comprovagao da atividade. Ademais, o efetivo pagamento da 

contribuigao previdenciaria incidente sobre a prestagao de servigos, que nao pode 

ser posta em prejuizo, pois segue a mesma sistematica de recolhimento do 

segurado empregado. 

O segurado trabalhador avulso com previsto no art. 11 da Lei n° 8.213/91 e 

aquele que presta servigos a uma ou mais empresas sem vinculo empregaticio, mas 

diferente do contribuinte individual, tendo em vista que sua contratagao nao se da 

diretamente pela empresa, mas por intermedio do sindicato do trabalhador ou de 

orgao gestor de mao de obras, mas possuem os mesmos direitos previdenciarios 

do segurado empregado (CF/88, art. 7°, XXXIV). Alem disso, a excegao das regras 
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que dispoem sobre a data de inicio dos beneficios, todas as particularidades do 

segurado empregado sao comuns ao segurado trabalhador avulso. Isso vale, 

inclusive para a sistematica de recolhimento das contribuigoes. 

O segurado especial tambem trazido pelo art. 11, inciso VII da Lei n° 8.213/91 

refere-se ao trabalhador que exerce sua atividade em regime de economia familiar, 

que posem ser o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatario rurais, bem como o 

pescador artesanal, que exercam suas atividades individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com auxilio eventual de terceiros, bem como seus 

respectivos conjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos, mas sem a 

contratacao de empregados enquadra-se como esse tipo de segurado. 

O art. 11, § 1° da Lei n° 8.213/91 esclarece o significado de regime de 

economia familiar nos seguintes termos: 

A atividade em que o trabalho dos membros da famdia e indispensavel a 
prbpria subsistencia e ao desenvolvimento socioeconSmico do nucleo 
familiar e e exercido em condicoes de mutua dependencia e colaborac§o, 
sem a utilizac§o de empregados permanentes. 

Contudo, existem muitas agoes envolvendo os segurados especiais, em face 

do tratamento mais benefico que Ihes e dispensado pela lei. O art. 39, inciso I da Lei 

n° 8.213/91 assegura a concessao de diversos beneficios no valor de 01 (um) 

salario minimo independentemente da comprovagao do recolhimento das 

contribuigoes previdenciarias, no entanto exigem a comprovagao da atividade. 

2.2.2 Dependentes 

Se a relagao juridica do segurado para com a Previdencia Social e direta ou 

imediata, o dependente se liga a Previdencia Social de maneira indireta, 

mediante uma relagao de dependencia econdmica que mantem com o segurado. 

Segundo Lazzari e Castro (2006, p. 217) os dependentes sao: "os que nao 

contribuem, contudo, sao beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social, 
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podendo receber por morte, auxilio reclusao, entre outros". 

Diante do exposto, os dependentes sao legitimos beneficiarios, porem, de 

forma indireta do RGPS, devendo esses fazer parte da classe de dependentes 

prevista no art. 16 da Lei n° 8.213/91, bem como, comprovar a dependencia 

economica junto ao INSS. 

2.2.2.1 Qualidade de dependentes 

A relagao de dependencia economica mais filiagao do segurado sao requisites 

para caracterizar a condigao de dependente do RGPS. Dessa forma, para a 

Previdencia Social os dependentes sao aquelas pessoas que dependem 

economicamente do segurado. O art. 17 do Decreto n° 3.048/99 estabelece que: 

Art. 17. A perda da qualidade de dependente ocorre: 
I - para o c6njuge, pela separagao judicial ou divbrcio, enquanto n§o Ihe for 
assegurada a prestag§o de alimentos, pela anulagSo do casamento, pelo 
6bito ou por sentenga judicial transitada em julgado; 
II - para a companheira ou companheiro, pela cessagao da uni§o estavel 
com o segurado ou segurada, enquanto nao Ihe for garantida a prestagao 
de alimentos; 
III - para o filho e o irm§o, de qualquer condig3o, ao completarem vinte e um 
anos de idade, salvo se invalidos, desde que a invalidez tenha ocorrido 
antes 
a) de completarem vinte e um anos de idade; 
b) do casamento; 
c) do inicio do exercicio de emprego publico 
d) da constituigSo de estabelecimento civil ou comercial ou da existencia de 
relagao de emprego, desde que, em fungSo deles, o menor com dezesseis 
anos completos tenha economia pr6pria; 
e) da concessao de emancipagSo, pelos pais, ou de um deles na falta do 
outro, mediante instrumento publico, independentemente de homologagSo 
judicial, ou por sentenga do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis 
anos completos; 
IV - para os dependentes em geral: 
a) pela cessacao da invalidez; ou 
b) pelo falecimento. 

Da mesma forma que a lei trata da qualidade de dependente e possivel 

tambem a perda dessa qualidade pelos diversos requisites que estao previstos nos 

incisos e alineas do referido artigo. 
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2.2.2.2 Classes dos dependentes 

O art. 16 da Lei n° 8.213/91 apresenta as classes de dependentes para poder 

compreender como deve ser comprovada a dependencia economica e como deve 

ocorrer a distribuicao das cotas de pensao por morte e do auxilio-reclusao. 

Na primeira classe encontram-se: conjuge, companheiro(a), filho nao 

emancipado menor de 21 anos ou invalido de qualquer idade. O enteado e o menor 

tutelado sao equiparados a filho. Como tambem, o conjuge separado ou divorciado 

que recebia alimentos, e o companheiro homoafetivo, e ainda, o menor sob guarda 

ser considerado dependente, de acordo com a previsao contida no art. 33, § 3°, do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente da respectiva Lei n° 8.069/90. Na segunda 

classe encontram-se os pais do segurado. Sendo que a terceira classe e composta 

pelo: irmao nao emancipado menor de 21 anos ou invalido. 

Desta forma, existem casos em que a dependencia economica e presumida, 

como os dependentes da primeira classe, porem as outras classes devem provar a 

dependencia economica. Outrossim, o pagamento das parcelas dos beneficios 

previdenciarios devem observar algumas clausulas. 

Segundo a clausula da exclusao prevista no art. 16, § 1° da Lei n 0 8.213/91 

havendo dependente nas classes antecedentes, excluem-se o direito ao beneficio os 

dependentes situados nas classes seguintes. Assim, se o segurado deixar 

como dependentes a companheira (primeira classe) e a mae (segunda classe), o 

beneficio sera pago a companheira; a mae e excluida do direito a prestagao. • 

Conforme a clausula da concorrencia prevista no caput do art. 77 da Lei n° 

8.213/91 havendo mais de um dependente na mesma classe, eles concorrerao em 

igualdade de condigoes ao beneficio, de modo que a pensao por morte ou o auxilio-

reclusao sera distribuido em cotas iguais. Desse modo, se o segurado deixar 

como dependentes a mae (segunda classe), a companheira, a mulher separada que 

recebia alimentos e um filho menor de 21 anos que tinha com esta ultima 

(dependentes da primeira classe), a pensao por morte sera dividida em cotas de 

1/3 para cada um dos dependentes da primeira classe, por forga do principio da 

concorrencia. A mae do segurado nao tera direito ao beneficio, por forga do principio 

da exclusao. 

Por fim, a clausula da reversao elencada no art. 77, § 1° da Lei n° 8.213/91 a 
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parte individual do dependente cujo direito a pensao e/ou auxilio-reclusao cessar 

sera revertida em favor dos demais. Logo, quando o filho completar 21 anos de 

idade, sua parte revertera a companheira e ao conjuge separado, que dividirao 

a pensao ao meio. 

2.3 PRESTAQOES 

As prestacoes do RGPS correspondem aos direitos de cobertura 

previdenciaria que detem os beneficiarios (segurados e dependentes). De tal modo, 

que se compreende prestagao previdenciaria como o genero de que sao especies os 

beneficios e os servigos. 

Desta forma, os beneficios do RGPS sao: aposentadoria por idade, especial, 

por tempo de contribuigao e por invalidez, pensao por morte, auxilio-reclusao, 

salario-maternidade e salario-familia; auxilio-doenga e auxilio-acidente. E os 

servigos sao: servigo social e reabilitagao profissional. 

2.3.1 Dos beneficios 

Os beneficios sao prestagoes do RGPS que hospedam conteudo patrimonial, 

consistindo, na verdade, em pagamento de determinada importancia em dinheiro. 

Para a concessao dos beneficios faz necessario atender aos requisitos especificos 

do RGPS, que devem estar presentes no momento do requerimento administrativo 

sob pena de indeferimento sem prazo para recurso. 

No caso da aposentadoria por invalidez, o segurado deve cumprir as 

condigoes cumulativas, quais sejam: ser considerado incapaz e insuscetivel de 

reabilitagao para o exercicio de qualquer atividade que Ihe garanta subsistencia 

de acordo com o art. 42 da Lei n° 8.213/91, atraves da pericia medica que deve 

concluir pela existencia de incapacidade total e definitiva para o trabalho, nos 

moldes do art. 43 da Lei n° 8.213/91. Como tambem provar a carencia necessaria, 

ou seja, a contribuigao previdenciaria referente a 12 meses. 
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0 auxilio-doenca observa os mesmos requisitos da aposentadoria por 

invalidez, contudo, a diferenga se situa na incapacidade temporaria para o trabalho 

ou para atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme preceito do 

art. 59 da Lei n° 8.213/91. Sua duracao e adstrita ao tempo da incapacidade. 

Existe tambem o auxilio-acidente, que por sua vez, nao se trata de um 

beneficio por incapacidade, visto que o segurado recebera esta prestagao ainda que 

apto a exercer qualquer atividade remunerada. Seu pagamento possui carater 

indenizatorio pela redugao da capacidade para o trabalho habitual ocasionada 

por aquelas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou causa, conforme 

art. 86 da Lei n° 8.213/91. Por outro lado, sua concessao independe de carencia. 

No que se refere a aposentadoria especial e devida ao segurado que tenha 

exercido trabalho sujeito a condigoes especiais que prejudiquem a saude ou a 

integridade fisica, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser o regulamento. A 

ideia e compensar o trabalhador pelo desgaste extraordinario ou pela exposigao de 

sua saude ou integridade fisica a risco. Como tambem, exige a carencia minima de 

180 meses de contribuigao. 

O Anexo IV do Decreto n° 3.048/99 esclarece porque existe a redugao ao 

tempo de trabalho da aposentadoria especial, pois quanto maior o grau de 

exposigao a associagao de agentes fisicos, quimicos ou biologicos, menor sera o 

periodo de contribuigao para a obtengao da atividade especial, como no caso da 

muito ofensiva atividade em mineragao subterranea, em frentes de produgao 

que leva a concessao de aposentadoria especial aos 15 anos de contribuigao. Se o 

segurado nao trabalhar todo periodo de contribuigao no exercicio da atividade 

especial, mas intercalar periodos de atividade comum podera obter aposentadoria 

por tempo de contribuigao, mediante a conversao do tempo de atividade 

especial para comum, com o acrescimo decorrente. 

Agora como decorre a aposentadoria por tempo de contribuigao que pode 

ser integral ou proporcional. Quanto a aposentadoria por tempo de contribuigao 

integral e devida ao segurado que completar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 

anos, se do sexo masculino conforme preve o art. 201, § 7°, inciso I da CF/88, 

sem apreciar a idade minima e tampouco o periodo adicional de contribuigao. 

Na aposentadoria proporcional por tempo de contribuigao o segurado deve 

possuir idade minima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e ainda o tempo 

de contribuigao igual, no minimo, a soma de: a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se 
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mulher. Alem disso, ainda deve observar um periodo adicional de contribuigao 

(comumente chamado de pedagio) equivalente a 40% do tempo que, na data da 

publicagao da Emenda Constitucional n° 20/98 (EC20/98) em 16/12/1998 faltaria 

para atingir o limite de tempo constante da alinea anterior (art. 9°, § 1°, inc. I da EC 

20/98). 

O resultado e que o segurado tera de cumprir o periodo de contribuigao muito 

proximo do exigido para a aposentadoria integral, para se aposentar com 70% sobre 

o salario-beneficio que para aposentadoria por tempo de contribuigao significa a 

media dos salarios de contribuigao atualizada multiplicada pelo fator 

previdenciario. 

E importante notar a questao de direito adquirido visto que a aposentadoria 

por tempo de servigo foi extinta com a EC 20/98, no entanto, ressalvou-se o direito 

adquirido previsto no art. 3° da EC 20/98. Consequentemente, e devida a concessao 

de aposentadoria por tempo de servigo proporcional ou integral se o segurado ja 

houver cumprido todos os requisitos ate 16/12/1998, data de publicagao da EC 

20/98. 

A aposentadoria por tempo de servigo era devida ao segurado que completar 

25 anos, se do sexo feminino, e 30 anos, se do sexo masculino, nos termos do art. 

52 da Lei n° 8.213/91. Com este tempo de servigo ja e possivel a obtengao da 

aposentadoria por tempo de servigo em sua modalidade proporcional. Para a 

obtengao da aposentadoria por tempo de servigo integral que correspondia a 100% 

sobre o salario-de-beneficio, assim entendida a media dos salarios de 

contribuigao considerados no calculo da renda mensal inicial do beneficio deve o 

segurado completar 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem. 

Outro beneficio diz respeito ao salario-familia que e devido ao segurado que 

tenha filho ou equiparado de qualquer condigao, ate 14 anos de idade ou invalido de 

qualquer idade conforme preve o art. 66 da Lei n° 8.213/91. Porem, e devido apenas 

ao segurado empregado, exceto o domestico, e ao trabalhador avulso, nos termos 

do art. 65 da Lei n° 8.213/91, desde que seja considerado baixa renda segundo o 

art. 201, IV da CF/88. 

Tambem tera direito ao beneficio de salario-familia o aposentado por invalidez 

ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo 

masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, pois, sera pago juntamente com a 

aposentadoria, segundo com o art. 65, paragrafo unico da Lei n° 8.213/91. 
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De acordo com o art. 71 da Lei n° 8.213/91, o salario-maternidade e devido 

por 120 dias no caso de parto (antecipado ou nao), nao se exigindo que o 

nascimento seja com vida. Com o advento da Lei n° 10.421/02, a prestagao 

igualmente e devida no caso de adocao ou de guarda para fins de adocao, de 

crianca de ate 08 anos de idade (art. 71-A da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, o 

salario-maternidade sera devido pelo periodo de 120 dias se a crianca tiver ate 01 

ano de idade, por 60 dias se a crianca tiver entre 01 e 04 anos de idade, e por 30 

dias se a crianga tiver entre 04 a 08 anos de idade. 

A pensao por morte e o beneficio previdenciario devido aos dependentes do 

segurado falecido, que tenha a qualidade de segurado na epoca da morte, bem 

como independe de comprovagao de carencia. Ademais, a pensao por morte pode 

ser devida na forma de pensao provisoria, que decorre da morte presumida do 

segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de 

ausencia (art. 78 da Lei n° 8.213/91). A legislagao ainda preve, que mediante prova 

do desaparecimento do segurado em consequencia de acidente, desastre ou 

catastrofe, seus dependentes farao jus a pensao provisoria independentemente da 

declaragao e do prazo calcado no art. 78, paragrafo unico da Lei n° 8.213/91. 

Quanto ao auxilio-reclusao do mesmo modo e considerado beneficio devido 

aos dependentes do segurado, que esteja recolhido a prisao, desde que nao receba 

remuneragao da empresa nem esteja em gozo de auxilio-doenga, de aposentadoria 

ou abono de permanencia em servigo (art. 80 da Lei n° 8.213/91), bem como 

independe de carencia. De fato, se o pressuposto para a concessao de beneficio 

aos dependentes e a cessagao da fonte de sua subsistencia, na hipotese do 

segurado recluso permanecer recebendo valores com os quais pode, em principio, 

prover o sustento de sua familia, torna-se desnecessaria a protegao previdenciaria. 

Sabe-se que filiagao e o vinculo juridico que liga o individuo a Previdencia 

Social, gerando direitos e obrigagoes reciprocas, no entanto, a filiagao decorre 

automaticamente do exercicio da atividade remunerada, pela qual outorga ao 

individuo a condigao ou a qualidade de segurado e se estabelece com a contribuigao 

para a Previdencia Social (art. 20, e paragrafo unico do Decreto n° 3.048/99). 

Afirmar que a concessao de um beneficio somente e devida a quern 

mantenha vinculo com a Previdencia Social e reconhecer na qualidade de 

segurado a fixagao de um requisito generico dos beneficios previdenciarios. Em 

principio, somente esta coberto pelo piano de beneficios da Previdencia Social 
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aquele que de tern a condicao de segurado ou dependente. De outra parte, a 

concessao de beneficio do RGPS pressupoe, tambem como regra geral, um numero 

minimo de contribuigoes mensais a Previdencia Social, denominado "periodo de 

carencia" previsto no art. 24 da Lei n° 8.213/91. 

Sem a observancia de um tempo correspondente ao numero minimo de 

contribuigoes, a concessao de determinados beneficios levaria a Previdencia Social 

ao desequilibrio economico e a ruina atuarial. A titulo ilustrativo bastaria que a 

pessoa passasse a contribuir com 64 anos de idade para, quando completar a 

condigao de 65 anos, requerer sua aposentadoria por idade. O requisito de carencia 

e tambem insito a ideia de seguro coletivo. 

Em regra, qualquer piano de saude ou previdencia tern periodos de carencia 

para que seus credenciados possam ter acesso a determinados servigos ou 

beneficios. Pode-se dizer, entao, que a concessao de beneficio do RGPS pressupoe 

o atendimento a dois requisites genericos (qualidade de segurado e carencia) e, 

ainda, ao requisito especifico, qual seja, o evento previsto em lei cuja ocorrencia, em 

principio, atribui ao beneficiario o direito a determinado beneficio, pois consubstancia 

a causa determinante do reconhecimento do direito ao beneficio, tornando-se a 

razao de ser da Previdencia Social. 

Determinados acontecimentos chamados riscos sociais traduzem situagoes 

de infortunio que podem implicar a cessagao da fonte de subsistencia do 

segurado (incapacidade total ou parcial) ou de seus familiares dependentes (morte 

ou prisao do segurado), e que foram tidos pelo Constituinte (art. 201) e pela 

legislagao regente como dignos de ensejar a concessao de determinado beneficio 

previdenciario. 

Pode-se dizer que atrelada a incapacidade total e permanente do segurado 

para o exercicio de qualquer atividade que Ihe garanta subsistencia, tem-se a 

aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei n° 8.213/91). De outra parte, a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias 

consecutivos rende ensejo ao auxilio-doenga. O obito do segurado pode atribuir aos 

dependentes o direito a pensao por morte, e a prisao o auxilio-reclusao. 

Noutro turno, os requisites genericos condicionam a concessao de qualquer 

beneficio. Contudo, a regra comporta excegoes que, em alguns casos, o beneficio 

pode ser concedido ainda que o beneficiario tenha perdido tal qualidade, como 

no caso da aposentadoria por idade, na forma dos arts. 30 da Lei n° 
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10.741/03 e art. 3°, § 1°, da Lei n° 10.666/03, define que na hipotese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado nao sera considerada 

para a concessao desse beneficio, desde que o segurado conte com, no minimo, o 

tempo de contribuigao correspondente ao exigido para efeito de carencia na data do 

requerimento do beneficio. 

Da mesma forma, alguns beneficios dispensam carencia, como a pensao por 

morte, o auxilio reclusao e o salario-familia. Tambem o auxilio-doenca e a 

aposentadoria por invalidez dispensarao a carencia em algumas circunstancias, 

quais sejam: quanto a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza, de 

doenca profissional ou do trabalho consideradas acidente de trabalho para fins 

previdenciarios, ou de doencas graves de tratamento particularizado, conforme 

preve o art. 26 da Lei n° 8.213/91: 

Art. 26. Independe de carencia a concessao das seguintes prestacoes: 
I - pensao por morte, auxilio-reclusao, salario-familia e auxi'lio-acidente; 
II - auxilio-doenca e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doenca profissional ou do trabalho, bem 
como nos casos de segurado que, ap6s filiar-se ao Regime Geral de 
Previdencia Social, for acometido de alguma das doencas e afeccoes 
especificadas em lista elaborada pelos Ministerios da Saude e do Trabalho 
e da Previdencia Social a cada tres anos, de acordo com os criterios de 
estigma, deformagao, mutilagao, deficiencia, ou outro fator que Ihe confira 
especificidade e gravidade que merecam tratamento particularizado; 
III - os beneficios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 
especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei; 
IV - servigo social; 
V - reabilitagao profissional. 
VI - salario-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora 
avulsa e empregada domestica. 

Ainda existem outras contingencias previstas pela Lei n° 8.213/91 que exigem 

requisito especifico e que nao se relacionam diretamente com a imediata 

necessidade economica do segurado ou de sua familia. E o caso da eventualidade 

"tempo de servigo ou contribuigao", fundamento das aposentadorias por tempo de 

servigo/contribuigao e especial, e da eventualidade "idade avangada", pressuposto 

ligado a aposentadoria por idade. 
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3 COMPETENCIA, P R O C E S S O E JURISDigAO NO CONTEXTO DA 

LEGISLAQAO PREVIDENCIARIA 

O Estado Democratico de Direito que se fundamenta na ordem constitucional 

assegura aos indivlduos uma serie de direitos de indole humanitaria que refletem em 

maior ou menor grau, ou seja, em historicas e evolutivas conquistas de cidadania. A 

principio houve uma amplitude consideravel no aspecto da competencia, do 

processo e da jurisdicao no ambito da legislacao previdenciaria. 

3.1 A CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 E A COMPETENCIA DELEGADA 

A CF/88 fonte de todas as leis define os limites da competencia de acordo 

com os criterios 

A competencia e conceituada na visao de Savaris (2011, p. 78) como a 

quantidade de jurisdigao atribuida pela constituicao ou pela lei aos orgaos 

jurisdicionais para o julgamento de determinadas causas segundo criterios 

(objetivos, territorial e funcional). 

No piano constitucional, a regra processual previdenciaria que dispoe a 

competencia delegada da justica estadual para processar e julgar os feitos 

previdenciarios, encontram-se previstos no art. 109, §§ 3° e 4° da CF/88: 

Art. 109. Aos juizes federals compete processar e julgar: 
[...] 
§ 3° - Serao processadas e julgadas na justica estadual, no foro do domicilio 
dos segurados ou beneficiarios, as causas em que forem parte instituic§o 
de previdencia social e segurado, sempre que a comarca n§o seja sede de 
vara do juizo federal, e, se verificada essa condicao, a lei podera permitir 
que outras causas sejam tambem processadas e julgadas pela justica 
estadual. 
§ 4° - Na hipotese do paragrafo anterior, o recurso cabivel sera sempre para 
o Tribunal Regional Federal na area de jurisdicao do juiz de primeiro grau. 
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Dessa forma, o legislador analisando o acesso a justica dos segurados da 

Previdencia Social, dentre varios aspectos merece destaque sob o prisma da 

dificuldade para deslocamento. Assim, a Justiga Estadual possibilita a concretizagao 

da justiga a aqueles que se encontram mais distantes, em termos fisicos da Justiga 

Federal. Para Mendes (2006, p. 138) "A competencia do orgao estadual investido 

da delegagao federal e ditada pelo criterio territorial, sendo, por conseguinte, 

relativa". Alem disso, o recurso cabivel sera sempre para o Tribunal Regional 

Federal na area de jurisdigao de primeiro grau. 

Por outro lado, quando existe a oportunidade de escolha do segurado entre o 

foro da Justiga Federal e da Justiga Estadual, assiste ao segurado o direito de 

optar pelo ajuizamento da agao previdenciaria no foro estadual de seu domicilio 

ou no do juizo federal. Este e o entendimento consolidado no ambito do Supremo 

Tribunal Federal - STF, como se observa da edigao da Sumula 689: "O segurado 

pode ajuizar agao contra a instituigao previdenciaria perante o juizo federal do seu 

domicilio ou nas varas federais da Capital do Estado-membro". 

A partir da mesma diretriz, a Sumula 24 do TRF da 3 a Regiao dispoe que: " E 

facultado aos segurados ou beneficiario da Previdencia Social ajuizar agao na 

Justiga Estadual de seu domicilio, sempre que esse nao for sede de Vara da Justiga 

Federal". 

Diante dessa realidade constitucional, percebe-se a possibilidade ampla de 

satisfagao e seguranga na competencia de cada orgao jurisdicional em 

conformidade com as atribuigoes conferida em cada caso. 

3.1.1 A competencia dos juizados especiais federais civeis 

Os Juizados Especiais Federais sao regulados pela Lei n° 10.259/01 nos 

termos do seu art. 3°, sua competencia e absoluta e em razao do valor da causa: 

"Compete ao Juizado Especial Federal Civel processar, conciliar e julgar causas de 

competencia da Justiga Federal ate o valor de sessenta salarios minimos, bem como 

executar as suas sentengas". Este artigo, ainda demonstra, no paragrafo primeiro e 

incisos as causas que nao sao da competencia dos juizados Especiais Federais: 
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§ 1 9 Nao se incluem na competencia do Juizado Especial Civel as causas: 
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituic3o Federal, as ac5es 
de mandado de seguranca, de desapropriacao, de divisSo e demarcacao, 
populares, execucSes fiscais e por improbidade administrativa e as 
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuals 
homogeneos; 
II - sobre bens im6veis da Uni§o, autarquias e fundacoes publicas federais; 
III - para a anulac§o ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o 
de natureza previdenciaria e o de lancamento fiscal; 
IV - que tenham como objeto a impugnacao da pena de demissao imposta a 
servidores publicos civis ou de sancoes disciplinares aplicadas a militares. 

O art. 3° paragrafo segundo da Lei n° 10.259/01 faz mencao ao valor da 

obrigacao com relagao as parcelas vincendas demonstrando que, a titulo de 

competencia o Juizado Especial Federal nao pode ultrapassar o teto de 60 salarios 

minimos: "§ 2° Quando a pretensao versar sobre obrigagoes vincendas, para fins de 

competencia do Juizado Especial, a soma de doze parcelas nao podera exceder o 

valor referido no art. 3°, caput". 

Nesse diapasao, sobre o problema da competencia concorrente apos o 

advento dos Juizados Especiais Federais o TRF da 4 a Regiao, assim decidiu: 

Processo civil. Previdenciario. Agravo de instrumento. Competencia. 
Juizado especial federal. Justiga comum. CF/88, art. 109, § 3°. 1. Na 
hip6tese de a comarca n§o ser sede de Vara do Juizo Federal, podera o 
segurado optar por ajuizar a agao previdenciaria perante o Juizo Estadual 
(Sumula 8/TRF-43 R.), Juizo Federal com jurisdigao sobre o seu domicilio 
ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro (Sumula 
689/STF). 2. Ainda que se trate de competencia concorrente, nao cabe ao 
Juizo Estadual, no qual foi aforada a agao previdenciaria pelo segurado, 
declinar para a Vara do Juizado Especial Federal mais pr6ximo onde este 
reside, porquanto este ja exerceu o seu direito de opgao, contido na norma 
do § 3° do art. 109 da CF. 3. Optando o segurado em ajuizar a demanda no 
Juizo estadual do seu domicilio, o feito devera seguir o procedimento do 
processo civil comum. (TRF4 - 5 a T. - AG 2004.04.01.012246-6 - Rel. 
Otavio Roberto Pamplona - DJ 15.09.2004). 

Diante desse entendimento, e necessario compreender os limites da 

competencia dos Juizados Especiais Federais, e ainda, se e possivel a renuncia, 

pelo autor da demanda, aos valores que excederem o limite de sua competencia, o 

que pode levar a propiciar um pensamento de manipulagao da competencia. 

A principio, a competencia dos Juizados Especiais Federais esta vinculada a 
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ideia de conteudo economico, associando-se perigosamente a competencia do 

modelo de jurisdigao da Lei n° 10.259/01 a causas cuja natureza juridica nao 

responde a exigencia de menor complexidade. Nessa perspectiva, o que importa e o 

valor da causa, considerando-se o disposto no art. 260 do CPC para as agoes que 

se referem a prestagoes de trato sucessivo. 

Paradoxalmente, se o individuo pode manipular a competencia absoluta ao 

renunciar os valores que excederem o limite de 60 salarios-minimos, nao Ihe e 

atribuida a faculdade de ter examinada sua causa de intrinseca complexidade pela 

vara federal comum porque o valor da causa, apurado formalmente nos termos do 

art. 260 do CPC, nao ultrapassa aquele limite. Neste ultimo caso, a unica maneira de 

exercer a faculdade pela jurisdigao federal comum seria, para algumas hipoteses, a 

inercia do individuo na proposigao da demanda. 

Pretende-se afirmar, a partir desse pensamento, que o criterio do valor 

da causa disposto no art. 3° da Lei n° 10.259/01 nao pode ser o unico a orientar a 

fixagao da competencia, visto que a estrutura dos Juizados Especiais Federais foi 

edificada sobre uma logica constitucional de julgamento de causas de menor 

complexidade (CF/88, art. 98). 

Ainda que o criterio eleito pelo legislador tenha sido o valor da causa, e dado 

ao juiz reconhecer a incompetencia da vara do juizado especial quando, no caso 

concreto, verificar que a lide e complexa e que seu processamento perante os 

Juizados Especiais Federais podera comprometer a mais adequada cognigao ou a 

celeridade processual. Assim entende o TRF da 4 a Regiao que: 

O valor da causa e o criterio definidor da competencia dos Juizados 
Especiais Federais, nao havendo restrigao quanto a sua complexidade, 
exceto as hipoteses previstas no § 1° do art. 3° da Lei 10.259/01". Esse 
julgamento foi proferido em sede de conflito de competencia (TRF4 

- 3 a Segao - CC 2005.04.01.031147-4 - Rel. Otavio Roberto 
Pamplona - DJ 16.11.2005). 

Verifica-se que, as agoes que tramitam nos Juizados Especiais Federais nao 

sao mais simples do que aquelas de competencia da vara de federal comum. Se 

tudo se resolve pelo criterio do valor da causa, tem-se a inconveniencia de 

submeter ao rito extremamente celere dos Juizados Especiais Federais, que 
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prestigia a conciliagao e a oralidade, jamais causas previdenciarias complexas. 

Nao e incomum, a percepgao de que algumas causas previdenciarias "nao 

cabem" ou "nao deveriam caber" nos Juizados Especiais Federais, pois versam 

sobre um bem fundamental e apresentam, para o agil rito, desafios como a 

necessidade de realizagao de inspecao judicial, realizagao de uma pericia judicial, 

de formacao litisconsorcial passiva em que um dos reus e domiciliado fora do 

domicilio do autor, calculos judiciais complexos, etc. 

Isso tudo em um universo em que nao ha previsao legal para desconstituicao 

dos julgados pela via rescisoria, como se as supostas singeleza e pequenez das 

causas dos Juizados Especiais Federais nao tivessem potencialidade para ferir de 

morte o direito fundamental a Previdencia Social examinado as pressas e 

solucionando a partir de um resignado fatalismo. 

3.2 DISTINQAO DE PROCEDIMENTO E PROCESSO 

Os criterios distintivos de procedimento e processo se apoiam na nocao 

de que no processo administrativo esta associado a solucao de controversia 

entre a Administragao e os particulares, enquanto no procedimento seria o modo 

de realizagao do processo, ou seja, o rito processual, conforme entendimento de 

Meirelles (1999, p. 614): "Nao ha processo sem procedimento, mas ha 

procedimentos administrativos que nao constituem processo, como, por 

exemplo, os de licitagao e concurso". Nesse sentido, Figueiredo (1995, p. 284) 

aborda que: "valendo-se do pressuposto da controversia, afirma que o processo se 

caracteriza pela existencia de litigantes ou acusados". 

Destaque-se ainda, que Medauar (1993, p. 40) ao distinguir procedimento e 

processo, chama atengao para a processualidade administrativa encontrada em 

qualquer dos poderes estatais: 

"Procedimento consiste na sucessao necessaria de atos encadeados entre 
si que antecede e prepara um ato final", expressando-se como processo "se 
for prevista tambem a cooperagao de sujeitos, sob prisma contraditbrio". 
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Apreende-se que, dentre os criterios para a diferenciacao entre procedimento 

e processo, no da amplitude o processo seria mais amplo do que o 

procedimento. Nesse caso, o procedimento seria fenomeno que se produz em todo 

exercicio de uma funcao, ou melhor, em seu aspecto objetivo representa a 

manifestagao sensivel da funcao. Ja na perspectiva subjetiva, sob o aspecto do 

vinculo existente entre os sujeitos que dele participam, procedimento e genero de 

que sao especies procedimento em sentido e processo. 

Desse modo, o procedimento em sentido estrito ocorre quando ha uma 

sucessao de atos, realizados todos pelo mesmo sujeito a quern compete editar o 

ato final, no entanto a atuacao desses orgaos e norteada pelo interesse proprio do 

sujeito que edita o ato e so de forma reflexa pode implicar satisfagao de sujeito que 

nao e a Administragao. 

De acordo, com Medauar (1999, p. 37) o processo tern como elemento 

caracteristico a atuagao de sujeitos diversos daquele a quern compete editar o ato, 

havendo possibilidade de participagao pelos proprios destinatarios do ato que 

determina sua posigao juridica. Ha um interesse substancial dos destinatarios do ato 

que abre a possibilidade de participagao. 

Benvenuti (2000, p. 38) explica que o processo ainda se caracteriza porque: 

Nele um ou varios atos dos sujeitos encontram sua raz§o de ser ou seu 
limite em atos de outro sujeito [...]. Esta concepgSo do processo como modo 
de exercicio de uma fung§o publica, limitada, no seu exercicio, por atos 
realizados no interesse do destinatario do ato final, revela o elemento 
essencial do instituto. 

Nesse contexto, percebe-se que ha uma relagao entre procedimento e 

processo dentro da processualistica civil, porem, depara-se com varios 

entendimentos que revelam os elementos essenciais desse instituto juridico. 
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3.2.1 PROCESSO A D M I N I S T R A T E PREVIDENCIARIO 

Em um Estado Democratico de Direito as decisoes administrativas sao 

disciplinadas de modo a assegurar respeito aos direitos individuals e a 

consubstanciar limitacao dos poderes dos administradores publicos. As normas de 

processo administrative neste contexto, revelam-se como instruments 

fundamentals de cidadania. 

Segundo Meirelles (1999, p. 41) processo administrativo esta associado a 

ideia de um complexo de ato que visa a efetividade processual na esfera 

administrativa. 

A partir das garantias processuais consagradas constitucionalmente, o 

exercicio da competencia administrativa que afete a esfera juridica patrimonial dos 

part iculars nao se pode dar sem observancia aos postulados do devido 

processo legal, superado o paradigma de inexistencia de processualidade para 

alem do ambito judicial. 

A Lei n° 9.784/99 que regulamenta o Processo Administrativo Federal, 

marcou a extensao de diversas normas gerais e principiologicas para os mais 

diversos vertices do processo administrativo, fixando prazos, densificando 

principios processuais constitucionais e estabelecendo condigoes adjetivas para 

a validade de atuagoes decisorias da Administragao. 

No dominio da seguranga social, recebe importancia a identificagao dos 

elementos caracterizadores de um verdadeiro processo administrativo previdenciario 

e, por consequencia, o reconhecimento do impacto das normas processuais 

veiculadas na Lei n° 9.784/99 a qual define o direito do administrado a um bem 

juridico previdenciario. 

Assim, busca-se levantar as marcas de atuagao dos principios constitucionais 

processuais, da Lei do Processo Administrativo Federal e de outras disposigoes 

legais esparsas sobre o processo administrativo previdenciario, oferecendo enfase a 

alguns dos aspectos com os quais se tern debatido os operadores do direito 

previdenciario. 

A partir do instante que as regras processuais passam a ser invocavel pelo 

particular em face da Administragao Publica, pressupoe a analise do conteudo do 

processo administrativo previdenciario, ou seja, o exame do que realmente 
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determina a sequencia de atos administrativos no trato de um bem previdenciario 

observando o devido processo legal. 

Tendo como paradigma o direito tributario, Martins (2001, p. 98) entende que 

a lide tributaria e: "o criterio identificador do momento processual tributario, isto e, o 

momento em que deve haver processualidade no ambito administrativo". De sua 

parte, a lide se forma nao com o inicio da agao fiscal ou com a formalizacao da 

exigencia tributaria pelo lancamento, mas tao-somente com a impugnacao do 

contribuinte na esfera administrativa, formalizando a resistencia a pretensao fiscal 

que, de resto, pode ser veiculada diretamente em juizo. 

Eis algumas questoes fundamentals importantes, a saber: a partir de que 

momento o beneficiario da Previdencia Social pode invocar as garantias processuais 

em um processo de concessao de beneficios previdenciarios? Ou seria o processo 

de concessao um mero procedimento, visto que a rigor nao existe um conflito de 

interesses, senao a apreciacao estatal do requerimento formulado pelo 

pretendente ao beneficio? 

Caso compreenda-se, que o conteudo do processo administrativo se inicia 

com o requerimento administrativo de um beneficio previdenciario, tem-se que 

admitir a existencia de processo sem lide, porque porventura a Administragao 

processara o requerimento ate o final da concessao do beneficio sem que em 

qualquer momento exista uma controversia. 

De outra sorte, se entender que estar diante de um procedimento e nao 

propriamente de um processo, percebe-se que, esse procedimento administrativo 

seria infenso as irrupgoes do devido processo legal, com os desdobramentos de 

ausencia do direito a produgao de provas ou a influenciar na tomada de decisao 

administrativa que seria retirado do beneficiario. 

3.2.3 A aplicabilidade da Lei n° 9.784/99 

A Constituigao da Federal de 1988 atribuiu privativamente a Uniao a 

competencia legislativa sobre direito processual no art. 22, I, e concorrentemente 

entre a Uniao e os Estados a regulagao de procedimentos em materia processual no 

art. 24, XI. E aos Municipios foi conferida a competencia para edigao de legislagao 
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de seu interesse no art. 30, I, e suplementar as da Uniao e dos Estados no art. 30, 

III. Segundo, Marins (2001, 117-118), a expressao direito processual refere a: 

"Materia juridica relativa a processo enquanto amalgama das garantias 
fundamentals para a disciplina da soluc3o pelo Estado dos conflitos de 
interesses", ao passo que os procedimentos em materia de processo 
constituem " o conjunto de regras aptas a promover a aplicac§o das 
garantias processuais, ou, por outro modo de dizer, o procedimento cuida 
da forma ou da estrutura atraves da qual ser§o exercidas as garantias do 
processo". 

As normas gerais de processo administrativo deverao ser observadas na 

atuacao de qualquer orgao da Administragao Publica Federal, conforme preceitua o 

art. 1° da Lei n° 9.784/99: "Esta Lei estabelece normas basicas sobre o processo 

administrativo no ambito da Administragao Federal direta e indireta, visando, em 

especial, a protegao dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos 

fins da Administragao". Assim, as normas devem ter aplicabilidade no processo que 

define o direito do administrado a um bem juridico previdenciario. 

Neste sentido, os principios expressos na Lei n° 9.784/99 nao traduzem a 

densificagao dos principios constitucionais processuais. Caso nao seja observado o 

contraditorio por uma lei especifica de qualquer das esferas de poder ou de qualquer 

pessoa politica constitucional, a norma correspondente sera inconstitucional nao 

porque a Lei do Processo Administrativo deve prevalecer, mas devido a Constituigao 

impor a mais perfeita obediencia ao devido processo legal (CF/88, art. 5°, LIV), e ao 

contraditorio e a ampla defesa (CF/88, art. 5°, LV). 

3.3.3 Da eficiencia gerencial no processo judicial previdenciario 

O Judiciario nao foi infenso ao novo modelo de gestao publica,conceitos como 

o de controle da qualidade e produtividade dos servigos judiciais e de racionalizagao 

dos recursos humanos somaram-se aos antigos apelos de acessibilidade a Justiga e 

tempestividade da resposta jurisdicional. Mais especificamente, o excesso de novas 

demandas previdenciarias apresentou novas dificuldades a efetividade jurisdicional, 
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constituindo campo propicio para a eficiencia gerencial. 

Os efeitos do paradigma da eficiencia encontram-se, contudo, alem do ideal 

de boa administracao judiciaria; pois, ja podem se fazer sentir nas tecnicas de 

gerenciamento de vara, no metodo de conducao dos processos judiciais e 

mesmo na adjudicacao judicial. 

Por tal razao, uma das questoes cruciais do processo previdenciario talvez 

seja a repercussao da busca pela eficiencia na pratica judicial e, portanto, na 

elaboracao juridica do Direito da Seguridade Social. 

A racionalidade economica da maximizacao da eficiencia, uma vez absorvida 

pela pratica judicial previdenciaria, pode ser extremamente prejudicial ao individuo 

que acorre ao Judiciario na busca de protecao social ou, mais especificamente, na 

busca de meios indispensaveis para sua manutencao decente. 

Alem disso, a correcao dessas decisoes e julgada segundo sua 

potencialidade para atentarem contra o "principio constitucional do equilibrio 

financeiro e atuarial" previsto no art. 201, caput da CF/88, com redacao emprestada 

pela EC n° 20/98, interpretado em seu sentido politico-ideologico de maximizacao 

das riquezas ou eficiencia economica do sistema previdenciario. 

Diante de uma atmosfera de austeridade reafirmada cotidianamente e em um 

ambiente em que predomina o discurso de ma indole de crise permanente da 

Seguridade Social, a eficiencia material pode influir de modo marcante nas escolhas 

que os magistrados fazem nas decisoes previdenciarias. 

Isso pode traduzir uma pratica judicial que, pelo angulo dos fatos ou pela 

perspectiva do direito, imponha maior rigor no exame do direito a Previdencia Social. 

Como e subjacente a esta logica a ideia de maximizacao do bem-estar com os 

recursos disponiveis, a critica elaborada a teoria etica utilitarista guarda pertinencia 

com a sentenga referida a eficiencia material. 

Na perspectiva da condugao do processo judicial, a eficiencia ganha 

roupagem de uma racionalidade instrumental, nota-se que os valores processuais 

como celeridade, economia e instrumentalidade somam-se aos valores 

administrativos. 

Essa racionalidade do processo judicial previdenciario, especialmente no 

ambito dos juizados especiais federais, aparece inicialmente como instrumento a 

satisfagao do direito do jurisdicionado a um processo justo. Nocao esta mais 

enfaticamente compreendida como um processo celere, bem ao sabor da garantia 
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constitucional da protecao judicial (CF/88, art. 5°, XXXV), e do direito a razoavel 

duracao do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitacao 

(CF/88, art. 5°, LXXVIII). E uma defesa contra o estigma mais profundo do Judiciario, 

sua morosidade. 

De outra parte, o conteudo de uma causa previdenciaria reclama 

tambem uma certa prioridade na tramitacao, um grau de efetividade compativel com 

a natureza urgente do bem da vida que se encontra em discussao, uma prestagao 

geralmente destinada a satisfazer as necessidades mais elementares do potencial 

beneficiario. 

E importante a percepcao de que o direito a uma adequada tutela 

jurisdicional significa, como aponta Marinoni (2001, p. 244): o " direito a um processo 

efetivo, proprio as peculiaridades de pretensao de direito material de que se diz 

titular aquele que busca a tutela jurisdicional". 

£ preciso destacar, porem, que o interesse da parte em um processo efetivo 

presumivelmente ve um individuo hipossuficiente na espera da solugao judicial sobre 

seu direito a um bem da vida de indole alimentar, onde se espera um resultado 

celere atraves do metodo da eficiencia gerencial. 

Muitas vezes, a celeridade e perseguida nao apenas em nome do direito 

constitucional individual, a razoavel duracao do processo ou pelo receio de dano de 

dificil reparacao a parte que se encontra destituida de prestagao alimentar 

indispensavel a sua subsistencia digna, mas igualmente em razao de postura 

gerencial empregada para racionalizar as tarefas judiciais com vistas ao 

resultado geral, em termos de celeridade no tramite dos processos. 

A eficiencia gerencial recomenda otima alocagao de recursos escassos, 

tais como: a estrutura fisica e material humano que proporcionem ganhos a todos os 

que se encontram em juizo aguardando analise de seu direito e, com isso, elevar as 

atividades judiciais da vara a um patamar considerado aceitavel, sob a perspectiva 

de indicadores de produtividade. 

A ideia da maximizagao das preferencias de todos ou de medidas gerenciais 

uteis a coletividade dos processos trabalha perfeitamente com a possibilidade 

de que determinados individuos sejam sobrecarregados ou que alguns 

processos nao passem por um escrutinio mais rigoroso ate mesmo pela delegagao 

de atividades do magistrado ou ausencia de consideravel interesse pela busca da 

verdade real. 
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Desse modo, compreende-se que a eficiencia economica aplicada a 

Previdencia Social significa obsessao por redugao de custos, com desajustes sociais 

e graves consequencias humanas. A eficiencia gerencial, por sua vez, pode conduzir 

a obsessao pelo encerramento do processo, relegando-se a segunda importancia 

eventual que e refere-se a distancia entre o que foi decidido e o que realmente se 

passa na realidade. 

Na mesma diregao, principios como o da instrumentalidade das formas 

passam a justificar a redugao de etapas processuais consideradas superfluas 

e, mais destacadamente no ambito dos Juizados Especiais Federais, um desapego 

extremo as formas processuais marcadas pelo Codigo de Processo Civil. 

Faz necessario indagar se o Judiciario tera considerado cumprido seu 

papel na pacificagao social ao entregar a tutela jurisdicional em menor tempo, 

independentemente da consistencia de suas decisoes, ou da correspondencia delas 

a realidade? Em se combatendo a morosidade com tecnicas de aceleragao como 

eficiencia gerencial ou aceleragao processual tera o orgao desprestigiando a 

seguranga? £ preciso analisar a forma de gerenciamento e a essencia do pedido 

pleiteado pelo seu titular diante do caso concrete 

Diante dessas circunstancias, quando em determinado processo a 

profundidade da cognigao e sacrificada em nome da celeridade de procedimento, 

a falta de suporte probatorio tende a ser revertida em desfavor do individuo carente 

que busca a tutela jurisdicional previdenciaria, em razao da cultura positivista da 

certeza e em fungao da logica da eficiencia material. 

Destarte, quando nao se avanga em diregao a verdade material, antes se 

atropelam as garantias processuais em uma sucessao mecanica de atos 

processuais rumo a sentenga, quando se olvida que o objetivo primordial da 

jurisdigao e a pacificagao social e nao a sentenga, a ideia de celeridade se 

sobrepoe a nogao de efetividade ou justiga processual. 

Neste momento, a celeridade se livra da dinamica da seguranga, deixando 

de ser uma dimensao de um processo justo revestido com objetivos alheios a boa 

solugao da demanda e estranhos ao processo. Sob esta perspectiva, o curso de 

agoes correto e aquele que impulsiona o processo a seu final com o menor custo em 

termos de tempo e de recursos humanos. Essa economia a qualquer prego 

maximiza, em principio, os interesses de todos os demais que se encontram sob 

determinada jurisdigao, mas, de fato e na verdade, a poucos deles aproveita. 
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Assim, pode-se afirmar que a celeridade sob o signo da eficiencia vale 

como instrumento de controle organizacional, nao como valor essencial de um 

processo em que se discute o direito de alguem que se presume privado dos 

meios indispensaveis de manutengao digna. 

Em face dos diversos pontos crfticos identificados no processo 

previdenciario no ambito dos juizados especiais federais, por meio de um esforco 

herculeo, juizes previdenciarios do TRF da 4 a Regiao experimentaram dezenas de 

medidas na busca da racionalizagao dos servigos das varas com vista a celeridade 

processual e realizagao de jurisdigao efetiva. 

Nesse contexto, Savaris (2011, p. 141-142) aborda as tecnicas mais comuns 

de aceleragao processual e de eficiencia gerencial adotadas por alguns magistrados: 

a) Edigao de portarias para desenvolvimento do processo pela secretaria ou 
despachos unicos; 
b) Qualificagao de servidores para auxflio e agilizagao de calculos; 
c) Realizagao de audiencias gravadas e presididas por conciliadores; 
d) Realizagao de pericias medicas independentemente da intimagao das 
partes para apresentagao de quesitos; elaboragao dos chamados 

"quesitos unicos" pelo juizo, empregados de acordo com a especificidade da 
questao; 
e) Realizagao de pericias em juizo e em audiencia; 
f) Utilizagao de dados dos 6rgaos publicos, especialmente aos bancos 
de dados do INSS; 
g) Determinagao de realizagao de justificagao administrativa para tomada 
de depoimentos pelo INSS, pesquisas de campo para verificagao do 
exercicio da atividade e eventual reconhecimento do direito pretendido 
em Juizo; 
h) Determinagao da realizagao de calculos pelo INSS; 
i) Controle peri6dico do tempo, decursos de prazo e adequagao dos 
atos processuais; 
j) Mutirao de audiencias e de sentengas; 
k) Intimagao por telefone e pessoalmente em balcao, nos juizados em que o 
processo ainda nao era eletrfinico; 
I) Controle rigoroso dos prazos concedidos ao INSS; 
m) Eliminagao de atos processuais desnecessahos e simplificagao das 
rati nas; 
n) Intimagao para implantagao de beneficio diretamente a agenda do INSS, 
sem passar pela Procuradoria; 
o) Exigencia de apresentagao de cbpia do processo administrativo ja com a 
inicial, quando a parte tiver advogado; 
p) A adogao do sistema de "advocacia solidaria", para a pessoa carente 

sem advogado e que pretende interpor recurso; 
q) Realizagao de audiencias para conciliagao apos a sentenga ou no ambito 
da Turma Recursal. 

O que se pretende com essas medidas de aceleragao (de celeridade 
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processual ou de gerenciamento de vara) e o cumprimento do ideal consagrado no 

direito constitucional a tutela jurisdicional adequada e reafirmado na Lei dos 

Juizados Especiais Federais: acesso a justica e celeridade na resposta jurisdicional. 

Conjuntamente consideradas, elas consubstanciam poderoso suporte para uma 

atuacao judicial digna de qualificar-se como efetiva. 

Para tanto, as tecnicas de aceleragao de eficiencia gerencial ou de 

aceleragao do processo nao podem ser consideradas um fim em si mesmo. Elas 

devem ser adotadas apenas na medida em que, de fato, racionalize as 

atividades forenses "tempo por processo" ou traduzam economia processual 

"tempo do processo". 

O que tenha obtido bom resultado em determinada regiao e em 

determinado momento, pelas peculiaridades que se apresentavam, pode nao 

proporcionar um estado melhor de coisas em outro lugar ou em outro tempo. As 

tecnicas de aceleragao processual devem continuamente ser questionadas 

quanto a sua eficacia. Da mesma forma, as medidas de gestao de vara nao se 

legitimam intrinsecamente. 

Ressalte-se que, uma medida de aceleragao e de eficiencia gerencial, ou de 

aceleragao do processo nao deve ser adotada se desafia o devido processo legal 

em suas elementares exigencias, como as de acesso a justiga, contraditorio, ampla 

defesa, publicidade dos atos e decisoes e fundamentagao dos atos e decisoes 

judiciais. 

Alem disso, sera inadequado o emprego de medida de gestao de vara ou 

tecnica de celeridade processual se ela tern potencialidade para afastar o juiz da 

verdade real, o que oferece graves danos nos feitos em que se discute direito de 

uma pessoa economicamente hipossuficiente a beneficio de natureza alimentar, em 

nome da produtividade e dos resultados eficientes. 

Cabe ao magistrado discernir os elementos de prova que, no caso 

concreto, sao aptos a Ihe imprimir convicgao acerca da existencia dos fatos 

alegados pelo autor e cuja comprovagao pode conduzi-lo a outorga da prestagao 

previdenciaria pretendida. Se ao final do processo o juiz tern a percepgao de 

que se inclina a nao reconhecer a ocorrencia do fato constitutive do direito 

sustentado na petigao inicial, a rapida solugao do litigio deixa de existir como 

anseio da parte autora, embora permanega a sofrer os efeitos do tempo do processo 

por estar privada do bem de vida cuja satisfagao persegue judicialmente. 
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Se o processo previdenciario pela natureza do direito em discussao, 

contemplava ate entao a primazia da celeridade, a constatacao do possivel 

naufragio da pretensao previdenciaria deve levar a desaceleragao, abrindo-se 

espaco para a realizagao de diligencias que poderao mudar a sorte processual do 

hipossuficiente. 

Do angulo do processo justo, a celeridade perseguida pela processualistica 

moderna nao pode custar a efetividade do processo pelo prisma da seguranga 

juridica, mediante o desrespeito ao plexo de principios constitucionais processuais 

que derivam do devido processo legal. E por tal razao que o anseio pela celeridade 

que guiou a edigao da Lei n° 10.259/01 nao pode, pelas peculiaridades deste 

modelo de jurisdigao, anular a ordem processual ou tornar como de menor valor o 

direito a uma efetiva participagao processual, sob pena de se subverter o postulado 

de defesa que se prende instrumentalmente a um direito material insubstituivel. 

Ao magistrado se apresenta o desafio de na conciliagao dos valores 

antagonicos "celeridade" e "seguranga", buscar o ponto otimo de que Ihe 

resultara um processo efetivo, isto e, tao celere quanto permita o direito de 

defesa, vislumbrando-se o processo como instrumento nao apenas para justificar 

queima de etapas processuais, senao para relembrar que o processo serve ao 

direito material em discussao. 

O principal proposito do processo previdenciario e resolver a questao de 

vida trazida a analise judicial e, partindo-se sempre desta premissa, resolve-la de 

modo tao celere quanto possivel. Para tanto, a busca pelos caminhos de gestao de 

vara e pelas tecnicas de aceleragao processual, sem se anularem formas 

fundamentadas no imprescindivel ao desenvolvimento valido de um processo 

que afeta direito fundamental a protegao social. 

£ justamente porque os avangos de um Estado Democratico que os 

principios que derivam dodue process of law nao podem deixar de irradiar efeitos 

sobre qualquer "espago de sombra", mesmo que imperceptivel como o forjado 

por uma celeridade inconstitucional, que comega a ser vista como derivada da 

supremacia do interesse publico consistente no desafogamento da maquina 

judiciaria, um superior interesse publico que, se assentado na eficiencia gerencial, 

pode retirar do processo suas reais possibilidades de servir ao direito material. 

Ve-se que, o desejo intenso de se livrar das velhas formas do processo civil 

ordinario e na crenga de que, nada obstante os efeitos dos fatores determinantes 
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para a multiplicacao das lides previdenciarias, a celeridade e especialmente 

possivel nos juizados especiais, cortam-se etapas processuais, restringe-se a 

extensao ou profundidade da cognicao, aplicam-se tecnicas autorreferidas e, 

entao, pelo caminho inverso, chega-se ao mesmo resultado do bom e velho 

processo civil: a forma pela forma. 

3.4 JURISDIQAO 

O Estado no exercicio de seu poder soberano exerce tres fungoes: legislativa, 

administrativa e jurisdicional. O poder do estado e uno e indivisivel, mas o exercicio 

desse poder pode se dar por tres diferentes manifestacoes, que costumam ser 

designada de funcoes do Estado. Destas, uma e considerada instituto fundamental 

do direito processual, a funcao jurisdicional ou simplesmente jurisdicao. 

A jurisdigao e o mais importante entre todos os institutos da ciencia 

processual segundo a visao linear, a jurisdigao ocupa posigao central na estrutura do 

direito processual, sendo que os demais institutos da ciencia orbitam em torno 

daquela fungao estatal. 

Quanto a origem do termo jurisdigao vem do latim iuris dictio, que quer dizer o 

direito, no entanto, nao significa, porem, que so ha fungao jurisdicional quando o 

Estado declara os direitos.E possivel demonstrar tambem em outras situagoes como 

na execugao de creditos, nesse caso o Estado exerce a fungao jurisdicional, tendo a 

palavra se distanciando da original. 

Segundo Grinover (2002, p. 68) Jurisdigao e: "e uma das fungoes do Estado, 

mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, 

imparcialmente, buscar a pacificagao do conflito que os envolve, com Justiga". 

Dessa forma, as fungoes que sao atribuidas ao Estado deverao ser revestidas de 

caracteristicas imparciais, bem como, uma interpretagao logica e, determinada 

voltada a solucionar os conflitos existentes de maneira seria e pacificadora. 

Alem disso, e importante analisar a fungao jurisdicional que se caracteriza por 

tres fatores: inercia, substitutividade e natureza declaratoria. Estas caracteristicas 

sao reconhecidas quando comparadas com as demais fungoes do Estado, e estao 

presentes como regra geral em todas as manifestagoes jurisdicionais. 
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Faz necessario ressaltar que, o estado-juiz so atua se for provocado (Ne 

procedat iudex ex officio), ou seja, o juiz nao procede de oficio. Esta regra geral e 

conhecida como de principio da demanda ou principio da inercia esta consagrada no 

art. 2° do CPC, segundo o qual "Nenhum juiz prestara a tutela jurisdicional senao 

quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais". Assim 

sendo, e proibido aos juizes de exercerem a fungao jurisdicional sem que haja a 

manifestagao de uma pretensao por parte do titular de um interesse, ou seja, nao 

pode haver exercicio da jurisdigao sem que haja uma demanda. Desse modo, a 

atividade jurisdicional, isto e, a agao do Estado por meio da fungao jurisdicional, 

acontece somente quando for provocado na medida e sua repercussao dentro dos 

fundamentos legais. 

Entre as hipoteses mais relevantes de autorizagao para que o estado-juiz 

exerga a fungao jurisdicional sem provocagao, de oficio, encontra-se a do art. 989 do 

CPC, segundo o qual "O juiz determinara, de oficio, que se inicie o inventario, se 

nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo 

legal". Ainda existe, a cobranga de contribuigoes previdenciarias no ambito da justiga 

do trabalho e a obrigagao de fazer, nao fazer e entregar coisa, nos termos do art. 

461 eart. 461Ado CPC. 

Portanto, o Estado ao exercer a fungao jurisdicional, esta praticando uma 

atividade que anteriormente nao Ihe cabia, a defesa de interesses juridicamente 

relevantes. Ao agir assim, o Estado substitui a atividade das partes, impedindo a 

justiga privada. 

3.4.1 Natureza declaratoria 

O Estado ao exercer a fungao jurisdicional, nao cria direitos subjetivos, mas 

tao somente reconhece direitos preexistentes, tais como: usucapiao, inventario e 

partilha. No usucapiao, a forma de aquisigao da propriedade, se da quando 

decorrido certo prazo e presentes outros requisites, como a boa f e e o juste titulo, a 

posse se converte em propriedade. 

Em uma agao de usucapiao o juiz ao proferir uma sentenga de procedencia a 

pretensao do autor, reconhece a razao do demandante que pretende ver afirmada a 
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ocorrencia do usucapiao, nao estara o juiz criando para tal demandante o direito de 

propriedade, mas tao-somente o reconhecendo que esse direito existia desde o 

momento em que se fizeram presentes todos os requisitos previstos na lei material 

para a aquisicao do dominio. 

No caso de inventario e partilha dos bens do de cujus tambem e sintomatico 

da natureza meramente declaratoria da jurisdigao. Isso porque, e proferida no 

processo uma sentenga julgando a partilha dos bens que pertenciam ao de cujus 

entre seus sucessores, pois estes ultimos nao adquirem o dominio de tais bens 

nesse momento, limitando-se a sentenga a reconhecer a titularidade de um direito 

de propriedade que pertencem aos sucessores desde o momento da abertura da 

sucessao, nos termos do art.1.784 do Codigo Civil. 

Por outro lado, na sentenga constitutiva e possivel criar, modificar ou extinguir 

relagoes juridicas, a exemplo, a sentenga que decreta o divorcio. Trata de 

sentengas, que possuem forga criadora, mas, nunca podera char direitos subjetivos. 

Na verdade estes direitos sao necessariamente preexistentes a atuagao da fungao 

jurisdicional. 

No entanto, proposta a "agao de divorcio", o juiz so decretara este, criando 

uma nova situagao (inclusive com a criagao de um novo estado civil para as partes) 

se tal direito de se divorciar existisse previamente. Nesse caso, o juiz na sentenga 

constitutiva, reconhece a existencia de um direito e, atuando-o, modifica uma 

situagao juridica que e compreendida como excegao a natureza declaratoria da 

fungao jurisdicional. 

3.5 DUPLO GRAU DE JURISDIQAO 

O duplo grau de jurisdigao indica a possibilidade de revisao, por via de 

recurso, das causas julgadas pelo juiz de primeiro grau ou primeira instancia, que 

corresponde a denominada jurisdigao inferior, garantindo um novo julgamento por 

parte dos orgaos da jurisdigao superior, ou orgaos de segunda instancia. 

Todavia, pode-se considerar que existem argumentos favoraveis e 

desfavoraveis quanto a aplicabilidade do duplo grau de jurisdigao no ordenamento 

juridico brasileiro. 
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Com base nos argumentos favoraveis podemos entao dizer que a revisao das 

decisoes do magistrado de 1° grau, por parte de um orgao hierarquicamente 

superior, e fundamental para o controle da atividade do juiz, propiciando ao vencido 

a revisao do julgado. 

Dessa forma, o problema e o d e exigir maior responsabilidade do juiz de 1° 

grau, sendo completamente descabido aceitar que o juiz somente exercera com zelo 

e proficiencia suas fungoes quando ciente de que sua decisao sera revista. Partindo 

desse raciocinio, o juiz de 1° grau deve ter maior poder e responsabilidade para que 

a fungao jurisdicional possa ser exercida de forma mais racionalizada e efetiva. 

Por outro lado, existem as desvantagens do duplo grau de jurisdigao, que 

refere-se a demora da prestagao jurisdicional, visto que recomenda a nao exigencia 

ao exercicio do duplo grau de jurisdigao, com excegao naquelas causas de maior 

complexidade, diante das quais o orgao de 2° grau dificilmente chegaria a uma 

decisao diversa daquela que foi tomada pelo juiz de 1° grau de jurisdigao. 

Desta forma o duplo grau de jurisdigao tern nitida relagao com a ideia de que 

a jurisdigao exercida pelo juiz de 1° grau nao merece confianga e, assim, nao deve 

ter poder para decidir sozinho as demandas. 

Dessa forma, para que o Estado possa efetivamente desincumbir-se de seu 

dever de prestar a tutela jurisdicional, garantindo ao cidadao o direito a uma tutela 

jurisdicional tempestiva e adequada, e imprescindivel que, em certas hipoteses em 

nome da celeridade e da oralidade, seja eliminado o duplo grau de jurisdigao. 

Alem disso, o duplo grau de jurisdigao nao e considerado como um principio 

constitucional garantido constitucionalmente de modo expresso, apesar de poder 

atribuir a competencia recursal a varios orgaos da jurisdigao, no caso dos tribunals, 

segundo preve o art. 102, II, o art. 105, II e o art. 108, II da CF/88. 

Atualmente, com a CF/88 nao ha mais garantia absoluta expressamente ao 

duplo grau de jurisdigao, sendo que o legislador infraconstitucional pode limitar o 

direito de acesso aos recursos, principalmente no que tange as denominadas 

causas de "menor complexidade", as quais sofrem os efeitos beneficos da oralidade, 

ou em outras, assim nao definidas, mas que tambem possam justificar, 

racionalmente, uma unica decisao, nao ha inconstitucionalidade na dispensa do 

duplo grau de jurisdigao (as causas podem ser revistas pela propria instancia 

originaria, sem necessidade de recorrer ao duplo juizo). 

Deste modo, o legislador infraconstitucional nao esta obrigado a estabelecer, 
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para toda e qualquer causa, uma dupla revisao em relagao ao merito, ate porque a 

CF/88, em seu art. 5°, LXXVIII, garante a todos o direito a tutela jurisdicional 

tempestiva. Direito este, que nao pode deixar de ser levado em consideracao 

quando se pensa em garantir a seguranga da parte atraves da instituigao do duplo 

grau de jurisdigao. 

3.5.1 Natureza juridica e sua garantia constitucional 

O principio do duplo grau de jurisdigao tern suscitado inumeras discussoes no 

que diz respeito a sua previsibilidade na CF/88 e seu consequente status de garantia 

constitucional. Parte dos juristas brasileiros afirma que a duplicidade de jurisdigao 

possui status de garantia constitucional, a outra parte nega essa garantia, 

impingindo-lhe a categoria de mera previsao de nossa legislagao ordinaria. Essa 

discussao se faz necessaria para que se saiba a amplitude desse direito que, muitas 

vezes, e negado discricionariamente ao cidadao, configurando-se numa afronta aos 

principios de um Estado democratico de direito que e o Brasil. 

Nesse interim, defendendo o carater de garantia constitucional do duplo grau 

de jurisdigao, posiciona-se Nery Junior (1997, p. 39), argumentando que: 

Segundo a Constituicao vigente, ha previsao para o principio do duplo grau 
de jurisdigao, quando se estabelece que os tribunals do pais terao 
competencia para julgar causas originariamente e em grau de recurso. 

Esse posicionamento encontra assento no art. 102, incisos II e III da CF/88, 

no qual compete ao Supremo Tribunal Federal julgar determinadas causas mediante 

recurso ordinario e outras mediante recurso extraordinario. Conclui, Nery Junior 

(1997, p. 39) que a CF/88, ao prevertais recursos, "[...] evidentemente criou o duplo 

grau de jurisdigao". Alem disso, para defender o referido posicionamento, e arguido 

no art. 5°, inciso LV da CF/88, o qual dispoe que, in verbis: "aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados o 

contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 
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Savaris (2011, p. 115) ao defender a constitucionalidade da recursividade, 

argumenta que esse instituto decorre imediatamente da garantia constitucional do 

devido processo legal, alem de estar diretamente ligado a dois dos fins primordiais 

do Estado, previstos pela CF/88, que e a pacificacao social e a concretizacao da 

justica. 

Apesar de serem unissonos quanto a constitucionalidade do duplo grau de 

jurisdicao, divergem no que diz respeito a limitacao da interposicao de recursos, de 

modo que Nery Junior (1997, p. 39) afirma que "[...] muito embora o principio do 

duplo grau de jurisdicao esteja previsto na C.F., nao tern incidencia ilimitada, como 

ocorria no sistema da Constituicao Imperial", ao passo que Sa (1998, p. 102) conclui 

que "[...] nao se pode admitir a hipotese de limitacao do recurso de apelacao pela 

legislacao infraconstitucional [...]". 

Em sentido oposto, Laspro (1995, p. 159) se poe contrario ao status de 

garantia constitucional do principio, argumentando que o simples fato da CF/88 

prever a possibilidade de interposicao de recursos "[...] nao significa que todas as 

decisoes possam ser impugnadas por meio deles", alem de que, o referido principio 

e regulado apenas pela legislacao ordinaria. Alem disso, Laspro (1995, p. 159) 

afirma que: 

Ao ampliar o seu cabimento contra qualquer decisao, a Constituicao 
tacitamente admitiu que a supressao do direito de apelar nao ofende o 
direito ao devido processo legal na medida em que garantido esta o acesso 
a mais alta Corte, a fim de proteger os direitos fundamentais. 

Finalizando, Marinoni (2000, p. 147-148), que tambem se posiciona contrario 

ao status de garantia constitucional do principio, e categorico ao discorrer que: 

[...] Se fosse intencao do legislador constitucional [...] garantir o direito ao 
recurso de apelacao, nao teria ele aberto a possibilidade da interposicao de 
recurso extraordinario contra decisao de primeiro grau de jurisdigao. 

A adocao desse reexame no sistema juridico patrio tern como finalidade 

precipua garantir a consecucao da justica a todos os cidadaos, possibilitando a 
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correcao de eventuais erros judiciais cometidos em urn primeiro julgamento ou 

simplesmente assegurando ao sucumbente o direito de manifestar sua indignacao 

ante urn resultado desfavoravel e solicitar uma reapreciacao do processo. 

Por sua grande importancia, o legislador patrio conferiu ao principio do duplo 

grau de jurisdicao status constitucional, mesmo que isso tenha ocorrido de modo 

tacito, seja por estar ligado umbilicalmente ao principio do devido processo legal, 

expresso na CF/88, ou por esta explicitar a garantia de meios e recursos 

necessarios aos litigantes, ou ainda, por se configurar no objetivo precipuo do 

Estado, qual seja, a promocao da justica. 

3.6 NORMAS CONSTITUCIONAIS E SUA RELAQAO COM A JURISDIQAO 

PREVIDENCIARIA 

A organizacao politica do Estado e a catalogacao dos direitos e garantias 

individuals configuram tipicas disposicoes materialmente constitucionais. 

Definindo a estrutura e os limites do poder estatal, sao verificadas nas Cons t i t u t es 

dos Estados contemporaneos, que tendem a ser Estados de Direito. 

Na CF/88 sao encontradas tambem as normas programaticas e, ainda 

outras que malgrado pudessem objeto de deliberacao do legislador ordinario, 

consubstanciam parte da Lei Fundamental. Independentemente de sua categoria, 

porem uma vez de indole constitucional, a norma goza de superioridade 

juridica de maneira que nenhum ato juridico pode subsistir se com ela for 

incompativel. 

Por forca do principio da supremacia da constituicao, as normas 

constitucionais situam-se no topo do ordenamento juridico e se prestam como 

fundamento de validade de todas as demais, e assim, como diretriz a ser 

necessariamente observada por toda atividade estatal. O desdobramento logico da 

supremacia da constituicao e o principio da efetividade das normas 

constitucionais. 

Por razoes de politica legislativa, valores ou principios constitucionais podem 

ser densificados por regras de conduta de status infraconstitucional. Todavia, a 

inexistencia de enunciados expressos decorrentes da interposigao do legislador 
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nao autoriza a inobservancia das normas constitucionais que originariamente ja 

dispunham de efetividade normativa e, por isso, ja obrigavam, permitiam ou proibiam 

comportamentos. 

Pois bem, a "otimizacao" dos principios constitucionais nao pode conduzir, 

paradoxalmente, a sua limitagao. Neste sentido, discorre Barroso (1999. p. 235): 

Ideia de efetividade, conquanto de desenvolvimento relativamente recente, 
traduz a mais notavel preocupac3o do constitucionalismo nos ultimos 
tempos [...] tenham carater imediato ou prospective, n§o sao opiniSes, 
meras aspiracfies ou plataforma politica. 

Canotilho (1998, p. 152) tambem concorda ao dispor que: 

As normas programaticas e reconhecido 
hoje urn valor juridico constitucionalmente identico ao dos restantes 
preceitos da ConstituicSo. Mais do que isso: a eventual mediacao de 
instancia legiferante na concretizacSo das normas programaticas nao 
significa a dependencia deste tipo de normas da interpositio do legislador; 

e a positividade das normas-fim e normas-tarefa (normas programaticas) 
que justifica a necessidade da intervened. 

De outra parte, a circunstancia dos principios deterem estrutura logica diversa 

das regras, pois nao contem prescricao especifica, ou seja, nao retira a cogencia 

das normas constitucionais, de modo que, mesmo prescrigoes que mais se 

assemelham a mera expressao de valor sao consideradas normas juridicas. 

Sem embargo da discussao acerca da classificacao das normas 

constitucionais segundo sua eficacia, e nada obstante a circunstancia da realidade 

social impor limites praticos a aplicacao especialmente de normas que atribuem 

direitos a prestagoes materials. Nesta linha, posiciona-se Hesse (1998, p. 68): 

Dado que a Constituicao pretende ver-se atualizada e uma vez que as 
possibilidades e os condicionamentos hist6ricos dessa atualizac3o 
modificam-se, sera preciso, na solucao dos problemas, ser dada 
preferencia aqueles pontos de vista que, sob os respectivos 
pressupostos, proporcionem as normas da Constituigao forca de efeito 
otima. 



54 

Especificamente em relacao aos direitos fundamentals, releva anotar sua 

aplicabilidade imediata, conforme preceito do art. 5°, § 1°, da CF/88, e a 

necessidade de sua efetivacao em urn Estado Democratico de Direito. Como o 

direito a protecao judicial encontra-se catalogado como fundamental esta norma se 

reveste de eficacia vinculante imediata. 

Sendo assim, em toda atuacao jurisdicional e independentemente de 

qualquer disposicao expressa de lei, deve o juiz emprestar "forca de efeito 

otima" a essa norma constitucional, tornando realidade o direito a protecao 

judicial. Afinal, a uma norma fundamental tern de ser atribuido o sentido que eficacia 

Ihe de; a cada norma constitucional e preciso conferir, ligada a todas as outras 

normas, o maximo de capacidade de regulamentacao, pois interpretar a 

Constituicao e ainda realizar a Constituicao. 
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4 A VIABILIDADE DA INSERQAO DA TUTELA NAS AQOES PREVIDENCIARIAS 

As acoes previdenciarias tratam de beneficios de natureza alimentar, a partir 

da negativa de tutela antecipada pode acarretar ao segurado um dano irreparavel. 

Tratando-se de acoes previdenciarias o jufzo de verossimilhanga residira num 

juizo de probabilidade, resultante da analise dos motivos favoraveis e 

desfavoraveis ao direito do segurado. 

A viabilidade da antecipacao da tutela surge diante do abuso do direito de 

defesa e da conduta comprovadamente protelatoria do reu. Cuida-se de especie de 

tutela que visa a punir o reu por sua conduta no processo, independentemente da 

urgencia. 

As medidas antecipatorias, ate entao, previstas apenas para determinados 

procedimentos especiais, passaram a constituir providencia alcancavel, 

generalizadamente, em qualquer processo. E certo que, ao ajuizar uma acao 

ordinaria pretendendo a concessao do beneficio previdenciario, assim como 

assistencial, ou ainda, sua revisao, o segurado pode requerer a tutela 

antecipada, objetivando evitar a demora na prestacao jurisdicional que muitas 

vezes ocorrera, ate que obtenha a decisao final no processo. 

Tratando-se de demandas previdenciarias, constata-se que muitos 

segurados encontram-se em idade avancada. Nao raras vezes, na fase de 

execucao da sentenca, se depara com pedidos de habilitacao dos herdeiros ou 

sucessores em face do falecimento do segurado, que, aguardando o transito em 

julgado da sentenca, nao pode se beneficiar em vida do resultado de sua demanda. 

Nao pode ser ignorado que nas acoes ajuizadas contra o INSS, que e 

Autarquia Federal, aplica-se o art. 475 do CPC, que dispoe que esta sujeita ao 

duplo grau de jurisdicao, nao produzindo efeito senao depois de confirmada pelo 

tribunal, a sentenga proferida contra a Uniao, o Estado, o Distrito Federal, o 

Municipio, e as respectivas autarquias e fundagoes de direito publico. 

O receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao revela-se tambem 

presente nao apenas por se tratar de demandas ajuizadas por autores em idade 

avangada, mas tendo em vista que envolvem pessoas em condigao de 

hipossuficiencia economica, e indeferir a antecipagao de tutela somente Ihes 

acarretaria mais sacrificios. 
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No caso do pedido de aposentadoria especial, ou do computo e 

conversao de tempo especial para obter a aposentadoria por tempo de 

servico/contribuicao acrescente-se que, ao requerer a aposentadoria, o segurado, 

mesmo aquele que nao se encontra em idade avancada, muitas vezes pode ocorrer 

que o segurado encontre-se pressionado pelo seu empregador a requerer a 

aposentadoria, o que, por si so, configura a necessidade de tutela urgente. 

4.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS E SUA RELAQAO COM O INSTITUTO DA 

TUTELA ANTECIPADA 

E fundamental a aplicabilidade dos principios constitucionais nas acoes 

previdenciarias, em virtude da necessidade urgente dos litigantes, visto que e 

necessario que os operadores do direito compreendam que nao pode haver 

efetividade, em muitas hipoteses, sem riscos. 

No ambito previdenciario existe uma caracteristica particular que diferencia 

dos demais processos, seria o fato inquestionavel da natureza alimentar, pois 

nesses tipos de acoes tem-se como postulante uma massa enorme de cidadaos 

desfavorecidos pelo sistema economico-social, em que o eufemismo forense tratou 

de designar de hipossuficientes. 

Vale salientar, que a CF/1988 preve no artigo 1° e no art. 5°, incisos XXXV e 

LXXVIII, a efetiva garantia atraves dos principios constitucionais, assim dispostos: 

Art. 1° A Repiiblica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo politico. 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei nao excluira da apreciaeao do Poder Judiciario lesao ou 



57 

ameaca a direito; 
[.»] 
LXXVIII a todos, no ambito judicial e administrative s£o assegurados a 
razoavel duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitacao. 

Estes principios constitucionais possuem urn especial significado 

principalmente no que diz respeito a efetividade da tutela antecipada, na concessao 

dos beneficios previdenciarios, seja o autor contribuinte, segurado especial ou 

pensionista faz jus a essa garantia especificada pela CF/88. Nesse sentido, Martins 

(2002, p. 128-129) define a dignidade da pessoa humana como: 

Urn valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminac§o conscience e responsavel da pr6pria 
vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por partes das demais 
pessoas, constituindo-se em urn mlnimo invulneravel que todo o estatuto 
deve assegurar de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 
limitacoes ao exerefcio dos direitos fundamentals, mas sempre sem 
menosprezar a necessaria estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. 

Entende-se que, o principio da dignidade da pessoa humana tern a funcao 

de garantir a protecao dos cidadaos contra determinado risco de existencia, 

considerando que esses efeitos danosos nao so interessam apenas individualmente 

as pessoas, mas a sociedade como, urn todo. 

4.2 CONCEITO DE TUTELA ANTECIPADA 

Antecipar uma tutela significa adiantar no tempo, ou seja, conceder antes do 

tempo previsto, revelando o seu "nomen iuris" a possibilidade de ser antecipado, no 

todo ou em parte, o proprio provimento jurisdicional que se pretende ver assegurado 

antes daquele momento ideal previsto para a sua concessao, que e a sentenca de 

merito. De acordo com Marinoni (2001, p. 168.) antecipacao de tutela significa: 
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Precipitar temporalmente algum fato ou acontecimento, de carater 
satisfativo no mundo dos fatos, o que significa decidir o juiz 
provisionalmente a lide, em favor do autor ou do reu quando denega o 
pedido, concedendo total ou parcialmente os efeitos faticos da protec3o 
perseguida antes da decisao definitiva da causa. 

Diante desta realidade, Didier Junior (2007, p. 537) afirma que, a concessao 

de tutela antecipada e: 

Efeito juridico decorrente de urn enunciado por motivo composto por 
conceitos juridicamente indeterminados, como, por exemplo, prova 
inequlvoca e perigo de dano irreparavel. Preenchidos os pressupostos 
legais, entao, e direito subjetivo da parte obter a providencia, nao restando 
ao magistrado nenhuma dose de discricionariedade. 

Nesse caso, a antecipacao da tutela acolhida pelo art. 273 do CPC 

consubstancia uma das tecnicas para solucionar o problema da demora na entrega 

da prestacao jurisdicional, suavizando o peso do onus de espera no processo, 

que se desloca, dos ombros do autor, que, tinha que aguardar pela sentenca 

passada em julgado, para os ombros do reu, que se ve liminarmente obrigado a 

satisfazer a pretensao do autor. 

4.2.1 Requisitos essenciais para concessao da tutela antecipada 

O direito processual civil brasileiro preve como causas que ensejam o 

adiantamento da tutela de merito tanto o fundado receio de dano irreparavel ou de 

dificil reparacao (art. 273, I, do CPC), quanto ocorre o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto proposito protelatorio do reu (art. 273, II, do CPC), aliados a 

outros requisitos legais, quais sejam: a prova inequlvoca e a verossimilhanca da 

alegagao. Assim, determina o art. 273 do CPC: 

Art. 273. O juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido initial, desde que, 
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existindo prova inequlvoca, se convenca da verossimilhanca da alegacao e: 
I - haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacao; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
proposito protelat6rio do reu. 
§ 1o Na decisao que antecipar a tutela, o juiz indicara, de modo claro e 
preciso, as raz6es do seu convencimento. 
§ 2o Nao se concedera a antecipacao da tutela quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. 
§ 3o A efetivacao da tutela antecipada observara, no que couber e conforme 
sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A. 
§ 4o A tutela antecipada podera ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo, em decisao fundamentada. 
§ 5o Concedida ou nao a antecipacao da tutela, prosseguira o processo ate 
final julgamento. 
§ 6o A tutela antecipada tambem podera ser concedida quando urn ou mais 
dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 
§ 7o Se o autor, a titulo de antecipacao de tutela, requerer providencia de 
natureza cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em carater incidental do processo 
ajuizado. 

A tutela antecipada tern por objetivo antecipar a propria pretensao 

deduzida em juizo, ou melhor, os seus efeitos, pois a sua finalidade e, na pratica, 

adiantar os efeitos da tutela de merito, propiciando sua imediata satisfacao. Em 

outras palavras, constitui adiantamento da propria pretensao material, que, 

devendo ser reconhecida na sentenca, e antecipada liminarmente ou no curso 

do processo, satisfeitos os pressupostos legais. 

Os efeitos da tutela antecipada sao aqueles que, potencialmente, 

decorrerao da sentenca de merito, pelo que, antecipa-los significa antecipar a 

eficacia potencialmente contida na propria sentenca. Destarte, precipita-se no 

tempo, com eficacia provisoria, a satisfacao da decisao de merito contida na 

sentenca, provisoriedade que carrega a expectativa de vir a ser confirmada 

pela sentenca final. 

A antecipagao da tutela, no processo de conhecimento sela o rito sumario 

ou ordinario, e sempre satisfativa do direito material reclamado, porquanto 

destinada a antecipar o proprio gozo do direito subjetivo que seria concedido 

normalmente pelo provimento de merito, ou seja, a propria pretensao material 

constante do pedido, havendo provavel coincidencia entre o seu conteudo 

substancial e o da sentenca definidora da lide. 
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4.2.2 Diferenga entre tutela antecipada e liminar 

A liminar e urn instruments usado para alcancar uma pretensao 

antecipadamente, limitando-se a assegurar o resultado pratico do processo no qual 

o autor se julga merecedor de tal direito, mas sem afetar a sentenca do processo 

principal, enquanto a tutela antecipada e o adiantamento dos efeitos da sentenca 

que concede aquilo que foi pedido. 

Para Thedoro Junior (2002, p. 137) a medida Liminar pode ser conceituada 

como provimento administrativo cautelar, pelo qual deve o julgador verificar sempre 

a existencia de elementos inerentes a urgencia, verossimilhanca do direito alegado e 

o perigo na demora, ou seja, e deferir o pleito requerido pela parte autora antes da 

citagao do reu. 

Diante disso, A tutela cautelar nao atende antecipadamente aquilo que foi 

pedido pelo autor, mas resguarda o direito para que este tenha eficacia no 

provimento final, portanto, para que o autor nao seja privado de usufruir na pratica 

do provimento final, a tutela cautelar vem para garantir que a parte vencida nao tente 

burlar a sentenca. 

A tutela antecipada tambem pode caracterizar grande diferenca quanto a 

liminar no caso de receio dano irreparavel ou de dificil reparacao, assim como rege o 

artigo 273 do CPC, tambem realizando antecipadamente a pretensao daquele que 

se julga titular de urn direito. Por outro lado, a tutela cautelar promove medida de 

seguranca e resguardo de urn direito,ou seja, precisa esta presente o 'fumus boni 

iuris" buscando a eficacia do futuro provimento, no entanto, a diferenca esta na 

forma em que afastam "periculum in mora". 

Ademais, a tutela antecipada diferencia-se da medida cautelar conforme 

enunciado expressamente no art. 273 do CPC, cabendo ao julgador a oportunidade, 

dentro de impar discricionariedade, que nunca podera chegar aos desvios da 

arbitrariedade, de antecipar a tutela almejada pela parte. 

Entretanto, diante da forca que a intencao da lei revela e fundamental 

estabelecer as diferengas entre antecipagao da tutela e liminar, pois 

o juiz ao conceder uma medida cautelar nao examina a lide, o direito alegado, 

apenas concede a medida que visa garantir o resultado pratico da agao, protegendo 

o direito do autor ainda dependente de julgamento final e que poderia perecer ou 
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sofrer dano irreparavel. 

Na tutela antecipada, o juiz julga o direito pretendido, reconhece sua 

procedencia e atende ao pedido ja na exordial, deixando claro que e julgamento, no 

todo ou em parte, apenas provisorio e nao definitive Assim tambem a medida 

cautelar protege a futura tutela que tern a mesma natureza no pedido formulado pela 

parte. Neste ponto, ha absoluta identidade entre a tutela passivel de antecipacao e o 

pedido formulado pelo autor, nao podendo o juiz deferi-la nem ultra, nem extra 

petita. 

Portanto, percebe-se que a o ordenamento juridico exigente mais ao que se 

refere a tutela antecipada do que com a cautelar que reclamam somente a aparencia 

do bom direito e o perigo da demora. 

4.3 APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DA TUTEU\ ANTECIPADA NO PROCESSO 

PREVIDENCIARIO 

O principio constitucional da imediatidade tern a ver com a propria finalidade 

da seguranca social: remediar ou ajudar a superar situagoes que ao serem 

produzidas por contingencias sociais criam problemas ao individuo. Para que 

o socorro seja verdadeiramente efetivo e preciso que a ajuda se realize em 

tempo oportuno, pois do contrario perderia muito do seu valor. 

Se a resposta nao for imediata, a missao da Seguridade Social sera cumprida 

de forma deficiente. A urgencia no recebimento dos valores correspondentes a urn 

beneficio da Seguridade Social se presume pela propria natureza (alimentar) e 

finalidade desse beneficio, qual seja, a de prover de modo eficiente e imediato 

recursos para suprimento das necessidades elementares da pessoa. 

O problema nao se verifica apenas na danosa situagao de incerteza juridica 

pela demora na resposta estatal seja ela administrativa ou judicial, e sim pela 

questao crucial que diz respeito a irreversivel privagao de bem-estar a qual se 

agrava com o passar do tempo. 

Por outro lado, as eventualidades mais propensas a produzir uma 

contingencia de risco de subsistencia ao segurado e a seus familiares sao, em regra, 

aquelas imprevisiveis, como a morte, a incapacidade para o trabalho, o desemprego 
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involuntario etc. 

Em casos tais, a urgencia na prestacao da tutela administrativa ou 

jurisdicional e acentuada. O mesmo se passa com a aposentadoria por idade. Aqui 

cabe urn esclarecimento: em que pese o implemento do requisito etario nao 

produzir, por si so, efeitos danosos na vida e nos rendimentos do segurado, e muito 

embora se reconheca a grande diversidade das condicoes de vida dos segurados 

que alcancam a idade legal para a inativacao, impoe-se, em relacao a este 

beneficio, o mesmo especial cuidado que se deve dispensar aos beneficios 

destinados a imediata substituicao da fonte de subsistencia, por ao menos duas 

razoes de ordem sociologica, que de acordo com Savaris (2011, p. 112) se 

apresenta mediante: 

a) a reduzida expectativa de sobrevida do idoso ao se aposentar; 
b) a dificuldade em o idoso se encontrar ocupando posto formal no 
mercado de trabalho quando do alcance da idade legal; em outras 
palavras, a concess§o do beneficio, embora programavel, estara 
propiciando talvez mais do que uma imediata substituicao de rendimentos. 

Todos esses dados do direito material tern de ser assimilados pela tecnica 

processual que se pretenda efetiva. A presumida necessidade de recebimento de 

verba alimentar, implicando o receio de dano irreparavel ou de dificil reparacao, 

deve orientar a conducao do processo efetivo nao apenas na dimensao da 

celeridade rumo a decisao final (CPC, art. 125), mas especialmente na adocao 

de tecnicas e tutelas de urgencia. 

O beneficiario da previdencia social e tipicamente urn credor que nao pode 

esperar. £ comum o discernimento de que as tutelas de urgencia teriam 

pertinencia nas acoes de concessao de beneficios que realmente se prestam a 

7substituir o rendimento do trabalho do segurado, destacadamente quando este 

se encontra sem outra fonte de renda a garantir sua subsistencia. Para tanto, 

consideram-se os criterios como: idade, condicao de desemprego, reduzido valor da 

remuneracao, necessidade dos valores para despesas extraordinarias. 

Da mesma forma, a concessao de tutela de urgencia e apropriada aos casos 

dos beneficios devidos aos dependentes, visto que e condicao da caracterizacao da 

condicao de dependente a relacao de dependencia economica que mantinha em 
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relacao ao segurado falecido ou recluso. 

Tambem nas acoes de restabelecimento ou de manutencao se afigura maior 

sensibilidade na avaliacao dos pressupostos determinadores da tutela de 

urgencia. Quando esta a se tratar de acao revisional de beneficio previdenciario, a 

tendencia se inverte. 

A tutela de urgencia somente e concedida em casos excepcionais. Com 

respeito a esta questao, pretende-se referir que, independentemente da 

especie da agao previdenciaria, a comprovacao do fundado receio de dano 

irreparavel ou de dificil reparacao e o que importa. Esta e uma questao de fato que, 

na agao revisional, em que a parte se encontra em gozo de beneficio, deve restar 

suficientemente demonstrada a situagao de urgencia que demanda a antecipagao 

dos efeitos da tutela jurisdicional. Pretende-se dizer com isso, que o so fato de se 

tratar de agao revisional nao deve prejudicar a concessao da tutela de urgencia. 

Dessa forma, o provimento de urgencia importa em materia processual 

previdenciaria. A expressao abrange, por urn lado, a medida cautelar de que trata o 

art. 4° da Lei n° 10.259/01, que pode ser concedida pelo juiz, de oficio ou a 

requerimento das partes, para evitar dano de dificil reparagao. Por outro lado, 

a expressao compreende a medida de antecipagao da tutela prevista no art. 273 do 

CPC, que e condicionada a probabilidade da existencia do direito, a urgencia 

caracterizada no fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao e a 

reversibilidade do provimento antecipado. 

4.4 O ABUSO DE DIREITO DE DEFESA POR PARTE DO INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL 

No instituto da processualistica civil, o abuso de direito caracteriza urn 

constrangimento ao autor da demanda vindo a colidir com as garantias 

constitucionais prevista na CF/88, originando desta forma danos irreparaveis ao 

segurado, dependentes e consequentemente a toda sua familia. Assim preve o 

inciso segundo do art. 273 do CPC: "fique caracterizado o abuso de direito de defesa 

ou o manifesto proposito protelatorio do reu". 

Nesses termos, a manifestagao protelatoria fica caracterizada atraves dos 
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atos de expediente realizado pela autarquia re desde o requerimento administrative 

ate a fase recursal da agao judicial. Desse modo, os meios protelatorios que sao 

demonstrados atraves das contestagoes genericas e flagrantemente infundadas em 

subsfdios meramente administrativo conhecido como Instrugao Normativa, ou seja, 

legislagao totalmente prevista no regimento interno do INSS o qual so vem beneficiar 

o polo passivo da demanda. 

Sobre o abuso de direito de defesa comenta Marinoni (1995, p. 316) sobre a 

efetividade da tutela antecipada nas agoes previdenciarias: 

Se e injusto obrigar o autor a esperar a realizacao de um direito evidente, a 
defesa, como e obvio, n§o pode postergar a sua realizac3o. Nao admitir a 
tutela antecipatoria em situacSes como aqui imaginada, e desconsiderar o 
principio de que e injusto obrigar o autor a esperar a realizacao de um 
direito evidente, e ainda favorecer o uso de defesas abusivas, que, como se 
sabe, visam apenas a arrancar vantagens econdmicas do autor em troca do 
tempo do processo. 

Os beneficiarios previdenciarios em sua universalidade constituem a parte 

hipossuficiente, na relagao juridica quanto economica, portanto, sao considerados 

cidadaos carecedores de maior protegao individual e social. Alem disso, submetem a 

demora da tramitagao do processo ordinario para usufruir os efeitos pecuniarios da 

benesse previdenciaria. 

Como os proventos previdenciarios tern realgado carater alimentar, pois visam 

a substituir a renda salarial e atender as necessidades vitais do segurado e de sua 

famflia. Nao se pode negar que esta natureza alimentar da prestagao buscada, 

acoplada a hipossuficiencia dos beneficiarios, e ate a possibilidade de seu obito no 

curso do processo, em razao da sensibilidade ou do proprio estado morbido, 

patenteia um fundado receio de dano irreparavel, ou de dificil reparagao, 

recomendando concessao da tutela antecipadamente. 

Se por este pressuposto nao se puder antecipar a tutela, cuida a autarquia 

federal de perfectibilizar o "alternativo" requisito contido no inciso II do art. 273 do 

CPC. A conduta processual da autarquia-ancilar por orientagao ministerial, e 

reprovavel e encerra, no mais das vezes, abuso do direito de defesa ou manifesto 

proposito protelatorio. 

Portanto, o abuso de direito de defesa por parte do INSS nas agoes 
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previdenciarias viabiliza a concessao da tutela jurisdicional com antecipagao de seus 

efeitos, para garantir a efetivagao da prestagao jurisdicional dos segurados e seus 

dependentes. Ainda pode, explicitar a litigancia de ma fe do INSS, quando adota 

posturas divorciadas da realidade ao contrariar orientagao pretoriana pacificada pelo 

STF. 

4.4.1 Prejuizos psicologico, social e economico dos beneficiarios da Seguridade 

Social 

A morosidade na tramitagao processual caminha em desencontro com a lei, 

diante da ofensa aos principios constitucionais. A natureza alimentar da prestagao 

buscada, nas agoes previdenciarias, nao esta recebendo a prioridade necessaria. Os 

beneficiarios da Seguridade Social, que compoem o polo ativo da demanda vem 

sofrendo danos irreparaveis. Essa situagao se agrava ainda mais, por caracterizar 

dependencia economica que implica na sua sobrevivencia. 

Alem disso, e necessario destacar que a CF/88 no art. 194 e seguintes traz 

disposigoes gerais destinada a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia 

e a assistencia social como prioridade que garante a integridade fisica, psicologica e 

social do ser humano. Nesse mesmo contexto, preve o art. 100 da CF/88 a 

importancia em privilegiar o cumprimento dos precatorios judiciais que tern natureza 

alimentar e, por sua vez, e aplicavel nas agoes previdenciarias como garantia 

constitucional. 

Diante de tais circunstancias, e imprescindivel a implantagao da tutela 

antecipada para que o autor venha a alcangar o gozo dos beneficios a que tern 

direito ainda em vida, restabelecendo sua dignidade, sem causar prejuizo 

psicologico, social e economico. 

4.5 AQOES PREVIDENCIARIAS 

O instituto do interesse processual em materia previdenciaria e compreendido 
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a partir da nogao das diversas agoes previdenciarias, que a principio tera por 

paradigma as agoes individuals. Com este metodo nao se pretende, em hipotese 

alguma, furtar importancia as agoes coletivas de tutela dos beneficiarios da 

Previdencia Social, especialmente a agao civil publica. O manejo e acolhimento 

da agao coletiva traduz a ideia de um remedio coletivo para males coletivos, mas o 

estudo e voltado as agoes individuals. 

Logo, a selegao das agoes previdenciarias pela pretensao, tendo como 

fundamento as agoes individuals, deve-se ao fato de que a analise assim feita 

atende o proposito de trabalhar a diversidade do que e identificado no cotidiano do 

Direito Processual Previdenciario. 

4.5.1 Classificagao das agoes previdenciarias 

A classificagao proposta considera as agoes judiciais mais frequentes em 

materia previdenciaria, pois o objetivo em se propor uma classificagao das agoes 

judiciais e apenas para apresentar a dinamica judicial previdenciaria de modo 

sistematico. 

Dentre as principals especies de agoes previdenciarias mais requeridas no 

ambito judicial, encontram-se: agao de concessao, revisao, restabelecimento, 

manutengao e anulagao de beneficios previdenciarios. 

Por meio de agao de concessao de beneficio previdenciario, o beneficiario do 

Regime Geral da Previdencia Social - RGPS busca a obtengao de um beneficio, 

mediante o reconhecimento da invalidade do ato administrativo de indeferimento. 

Nessa agao, pretende-se que seja determinado ao INSS a concessao do beneficio, 

com efeitos desde a data em que ele se tornou devido, ou seja, desde a data de 

entrada do requerimento - DER. 

A agao de concessao tern por objeto uma obrigagao de fazer orientada a 

concessao de tutela especifica de implantagao da prestagao previdenciaria (CPC, 

art. 461), e uma obrigagao de pagar quantia certa (CPC, art. 466), 

correspondente ao pagamento dos valores que nao foram pagos desde quando era 

devido o beneficio, nos termos da legislagao previdenciaria. 

Nao obstante, a agao de concessao pode ser veiculada por meio de agao 
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ordinaria perante uma vara comum, acao ajuizada perante o juizado especial federal 

e mesmo mediante mandado de seguranca, observadas as particularidades de cada 

qual. 

Na acao revisional de beneficio previdenciario e possivel diferenciar a 

natureza juridica, podendo ter como objeto uma obrigagao de fazer na hipotese de 

revisao do beneficio e, uma obrigagao de pagar quantia certa no caso de 

pagamento das diferengas devidas. 

E importante saber que para impugnar ato de concessao de beneficio deve-se 

de um lado, verificar a agao revisional que ataca o ato de concessao do beneficio 

previdenciario, ou seja, observar se a pretensao diz respeito a alteragao das 

condigoes em que foi concedido o beneficio previdenciario. Esta agao revisional 

que busca impugnar o ato de concessao de beneficio, por sua vez segundo Savaris 

(2011, p. 197) divide-se em duas especies: 

a) Ag3o revisional de RMI: a de agao revisional busca a elevagao da (RMI), 
mediante alteragao de qualquer dos elementos que a determinam o tempo 
de contribuigao ou o valor dos salarios-de-contribuigao integrantes do 
perlodo basico de calculo considerado pelo INSS, por exemplo. Quanto as 
agoes que buscam a revis§o da RMI, tem-se ainda: 
a.1) Agao revisional de RMI, de substituig§o real: a agao revisional impugna 
a rejeigao de fato alegado administrativamente (tempo de servigo rural 

desconsiderado, por exemplo) ou por criterio de calculo empregado pela 
entidade previdenciaria no caso de beneficio urbano. A pretensao de tutela 
jurisdicional busca, a substituig§o da vontade administrativa pela fungao 
jurisdicional. 
a.2) Ag§o revisional de RMI, de substituigao formal: a agao busca a 
elevagio da renda mensal inicial, apresentando fato n§o alegado 
administrativamente, ou seja, o surgimento de um fato novo. A pretensao de 
revisao busca a intervengao jurisdicional com fundamento em fato que, na 
realidade, nao foi objeto de exame na esfera administrativa. 
b) Agao revisional de DIB: e agao revisional que busca a retroagSo da data 
de inicio de beneficio (DIB), para efeito de recebimento de valores 
anteriores a data em que a prestagao passou a ser mantida pelo INSS. 

Por outro lado, na agao para impugnar ato de reajustamento de beneficio, 

verifica-se o ato de reajustamento do beneficio previdenciario, isto e, a irresignagao 

se da contra a metodologia empregada pela Administragao Previdenciaria para 

preservar o valor real dos beneficios contraria a norma constitucional (CF/88, art. 

201, § 4°), ou contra a interpretagao administrativa de legislagao especifica. 

Da mesma forma que a agao concessoria, a agao revisional pode ser 
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veiculada por meio de agao ordinaria perante uma vara comum, ajuizada perante o 

juizado especial federal ou mesmo mediante mandado de seguranga, observadas as 

particularidades de cada uma. 

Outra agao refere-se ao restabelecimento de beneficio previdenciario, atraves 

da qual impugna-se ato administrative invasivo da esfera juridico-patrimonial do 

beneficiario no que diz respeito a beneficio de sua titularidade. Este ato invasivo 

traduz-se na privagao ao beneficiario de bem previdenciario de que se encontra em 

gozo. O ato objeto de impugnagao pode corresponder a encerramento 

(cancelamento ou cessagao), suspensao ou redugao da renda mensal de um 

beneficio previdenciario. O ato de cancelamento de beneficio previdenciario se 

opera no exercicio da autotutela administrativa, fundamentando-se na concessao 

irregular de um beneficio previdenciario. 

O termino anormal da prestagao previdenciaria por erro da autarquia federal, 

tern efeitos ex tunc. O ato de cessagao de beneficio previdenciario consubstancia o 

termino normal da prestagao previdenciaria, fundamentando-se na alteragao das 

circunstancias de fato que justificaram sua concessao. 

A suspensao implica a interrupgao dos pagamentos devidos a titulo de 

prestagao previdenciaria mantida pela Previdencia Social. Geralmente se da a 

suspensao no curso de um processo de verificagao de regularidade na concessao 

de beneficio, exercicio proprio de autotutela da autarquia federal. 

A redugao da renda mensal do beneficio decorre, tanto quanto o 

cancelamento, do exercicio da autotutela administrativa, escorando-se tambem na 

irregularidade de concessao do beneficio no que diz respeito a sua renda mensal 

inicial. 

Igualmente as especies de agoes anteriores, a agao de restabelecimento tern 

por objeto uma obrigagao de fazer que diz respeito a reativagao do beneficio 

previdenciario bem como, uma obrigagao de pagar quantia certa, correspondente ao 

pagamento dos valores que deixaram de ser pagos por efeito do ato administrativo 

invasivo. 

De outra parte, a agao de restabelecimento pode manifestar-se por meio de 

agao ordinaria perante vara comum, agao ajuizada perante o juizado especial federal 

e, quando nao depender de instrugao probatoria, mediante mandado de seguranga. 

Na agao de manutengao de beneficio previdenciario o manejo pode se dar na 

iminencia da pratica de qualquer dos atos administrativos invasivos acima, referidos 
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como: cancelamento, cessagao, suspensao ou redugao da renda mensal. Em caso 

de ameaga a Administragao Publica realizara ato invasivo da esfera jurldico-

patrimonial do beneficiario, no que diz respeito ao gozo de prestagao previdenciaria 

de sua titularidade, abre-se espago para a agao preventiva de manutengao de 

beneficio previdenciario. 

A agao de manutengao e apropriada no curso de processo de verificagao da 

regularidade da concessao do beneficio (autotutela administrativa). No entanto, uma 

vez comunicada exigencia administrativa que se entende ilegitima, cujo 

descumprimento levara a suspensao do beneficio, nesse caso o que torna-se 

viavel e o emprego da agao de manutengao pelo beneficiario, de maneira a tutelar 

preventivamente o bem juridico previdenciario. Dessa forma, a concessao de tutela 

de urgencia consubstancia a unica forma efetiva de evitar que a indevida lesao ao 

direito material do beneficiario se concretize. 

Se no curso da agao de manutengao, o ato administrativo invasivo se 

aperfeigoa em eficacia, o pedido de manutengao convola-se em pedido de 

restabelecimento, com todos os efeitos que Ihe sao proprios. Ha aqui uma 

fungibilidade tal como se sucede nas agoes possessorias. De outra parte, a agao de 

manutengao tambem e apropriada na hipotese de ameaga de cessagao de 

beneficio. Considere-se o caso de indeferimento de pedido de prorrogagao de 

beneficio de auxilio-doenga levado a efeito pelo medico perito do INSS. 

Tendo ciencia de que seu beneficio esta na iminencia de ser cessado, o 

segurado pode langar mao de agao preventiva destinada a manter-se no gozo do 

beneficio. Para tanto, devera apresentar documentos habeis a formar a convicgao 

do juiz em sede de cognigao sumaria, com vista a obtengao de tutela urgente. A 

espera pela realizagao de pericia judicial inviabilizara o pedido de conservagao, que 

fatalmente se transformara em pedido de restabelecimento. 

Outro caso propicio para o manejo da agao de manutengao e o de titular de 

beneficio de prestagao continuada da Assistencia Social que tern identificado pelo 

INSS a majoragao da renda mensal familiar para alem do limite legal. Na 

iminencia da cessagao do beneficio a partir de criterios administrativos, os quais 

reconhecidamente sao mais restritivos do que os adotados pela jurisprudencia, e 

mais do que conveniente a adogao da agao de manutengao. 

Desse modo, a agao de manutengao de beneficio, tendo por objeto obrigagao 

de nao fazer que se pretenda impor a entidade previdenciaria (CPC, art. 461), 
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cumpre um papel decisivo na salvaguarda de interesses juridicos de superior 

hierarquia em nossa Ordem Social. Quando se tern em consideracao a singularidade 

da lide previdenciaria, percebe-se de pronto a gravidade gerada pela lesao do 

direito a um bem fundamental. 

A agao de anulacao de beneficio previdenciario tern como objeto a extincao 

do direito de outrem a um bem juridico previdenciario, com efeitos ex tunc. Seria o 

gozo da prestagao previdenciaria por outrem, caracterizando prejuizo juridico ao 

autor da demanda. Na hipotese da mae do segurado falecido que se encontra 

alijada do direito a pensao por morte em razao de a companheira daquele haver sido 

habilitada como dependente. Para obter acesso a titularidade da pensao por morte, 

e indispensavel que busque judicialmente a anulagao do ato de concessao do 

beneficio previdenciario de titularidade da companheira, mediante a prova de 

inexistencia de uniao estavel. Do contrario, ou seja, a mae do segurado falecido que 

se encontra em gozo do beneficio e, de subito, ve cessada sua pensao por morte 

porque a companheira habilitou-se e Ihe foi reconhecido o direito ao beneficio, o que 

traz como consequencia a exclusao do direito a pensao por morte da genitora. 

Ocorre entao, que o titular do beneficio de pensao por morte nao foi cientificada do 

processo administrativo que culminou com a concessao da pensao por morte a 

companheira e que, por consequencia, fez cessar seu direito a pensao por morte. 

Na medida em que foi privada de seu bem previdenciario sem o devido 

processo legal, o processo de concessao da pensao por morte em favor da 

companheira e nulo, podendo, este vicio, ser reconhecido pela prestagao de tutela 

jurisdicional invocada a partir da agao anulatoria, com efeitos decorrentes ex tunc. 

Portanto, alem destas agoes previdenciarias ainda existem outras 

modalidades de agoes, tais como a titulo de conhecimento a agao declaratoria de 

filiagao a previdencia social, agao para averbagao de tempo de contribuigao, agao 

que busca ordem judicial para que o INSS oferega resposta a pedido administrativo 

em prazo razoavel, agao que busca ordem judicial para que o INSS formalize 

requerimento administrativo em favor de beneficiario, agao de expedigao de 

certidao de tempo de contribuigao, dentre outras de interesse coletivo. 
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4.5.2 As agoes previdenciarias no ambito dos juizados especiais federais 

Em razao do interesse publico de que se reveste o beneficio de prestagao 

continuada da Seguridade Social, que a Lei dos Juizados Civeis Federais tern 

importancia vital para a sociedade, pois nao se deve esquecer que as prestagoes 

previdenciarias tern cunho alimentar e, por isso mesmo, os operadores do direito 

nunca devem se distanciar dos objetivos sociais das regras que a formam, devendo 

aplica-las com espirito humanistico. 

Os juizados civeis federais foram criados com a finalidade de agilizar a 

concessao dos beneficios, retirando do procedimento anterior e aplicando novos 

procedimentos judiciais e administrativos para atender a demanda em tempo habil 

sem delongas. Tern se observado, porem, que nas causas previdenciarias em 

andamento esta em marcha o espirito que o legislador quis dar a nova sistematica 

juridica, seja na forma da recepgao da inicial, na intimagao das partes, nas provas e 

sentenga, mostrando que a informatizagao esta alcangando seu pilares de atuagao 

no ambito dos juizados. 

A procura do juizado civel federal tern sido alem das expectativas, o que esta 

causando excessivo acumulo de servigo nas maos de poucos funcionarios e juizes, 

as partes estao aguardando longos atrasos para a realizagao de sua audiencia de 

conciliagao ja se estendem para mais de (tres) 03 meses e, para audiencia de 

instrugao e julgamento, cinco (05) meses, conclui-se que a tendencia e aumentar 

cada vez mais, pois o numero de agoes distribuidas vem aumentando a cada dia 

devido os entraves burocraticos criados pelo INSS. 

Devido o grande numero de agoes distribuidas os Juizes baixaram instrugao 

no sentido de ser feita triagem nas iniciais que vao ser distribuidas, exigindo que o 

segurado, antecipadamente, procure a via administrativa do Instituto para a 

percepgao do beneficio, trazendo comprovante. 

Apesar de que a procura antecipada da via administrativa pelo segurado nao 

e exigencia expressa da lei e ha remansosa jurisprudencia a respeito, inclusive do 

STJ, de forma que, a persistir a orientagao do Juizado no sentido apontado, estara 

se configurando um indevido cerceamento do direito de buscar pronunciamento do 

judiciario, como permite a CF/88 em seu artigo 5°, inciso XXXV. 

O novo rito processual no ambito do juizado perde um pouco da agilidade e 
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produtividade, devido o grande numero de processo de sua competencia, em escala 

cada vez mais crescente. 

4.6 AQOES PREVIDENCIARIAS QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL DA 8 a VARA DA SUBSEQAO JUDICIARIA DE SOUSA 

Dentre as acoes previdenciarias que tramitam no Juizado Especial Federal 

Subsecao Judiciaria de Sousa, em materia que envolve a Seguridade Social, 

destacam-se em quantidade com relacoes as demais demandas as que envolvem 

questoes de aposentadoria por idade, pensao por morte, aposentadoria por 

invalidez, auxilio doenca e, salario maternidade. 

Com base na celeridade processual e na efetividade na prestagao 

jurisdicional os atos administrativos dos processos previdenciarios vez com que 

diminuisse o numero de processos. Esta redugao decorreu dos seguintes atos: 

acordos feitos na audiencia de conciliagao, expedigao de requisigao de pequeno 

valor - RPV, arquivamento pelo nao cumprimento, por parte do advogado, das 

diligencias em prazo estipulado por Lei, sentengas procedentes com os efeitos da 

tutela antecipada na audiencia de instrugao, sentengas improcedentes, bem como, 

outras posturas que trouxeram a solugao da prestagao jurisdicional de forma 

satisfatoria e efetiva em conformidade com a realidade do caso concreto. 

Sabe-se que, os principios preponderantes dos Juizados possuem 

caracteristicas que enseja a aplicabilidade de mecanismos por meio da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade nas demandas 

judiciais. 

Nesta seara, quando os processos apos o tramite de praxe quando chegam 

as suas dependencias devem obedecer a ordem cronologica para a devida 

conclusao e elaboragao da sentenga. Ademais, a assessoria juridica por sua vez, 

presta um servigo relevante ao magistrado contribuindo na pesquisa de 

jurisprudencias dos tribunals superiores, bem como, nas decisoes da Turma 

Nacional de Uniformizagao - TNU para que as conclusoes juridicas sejam 

atualizadas e eficazes compartilhando com a legislagao em vigor. 

Diante da analise processual, conclui-se tutela antecipada nas agoes 
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previdenciarias argumentam-se pela: insercao da tutela antecipada nas agoes 

previdenciarias no ambito do juizado especial federal; aplicabilidade do instituto da 

tutela antecipada e o principio da dignidade da pessoa humana; a manifestacao 

protelatoria atraves dos atos processuais por parte do INSS; e pelas decisoes 

proferidas na concessao da tutela antecipada nas agoes previdenciarias; 

Diante do exposto, a antecipagao da tutela no ambito do Juizado Especial 

Federal Subsegao Judiciaria da 8 a Vara de Sousa - PB nao e aplicada via de regra, 

tendo em vista o tramite processo e o cumprimento da prestagao jurisdicional ja ser 

celere e eficiente. 

4.7 DAS AQOES PREVIDENCIARIAS QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL 8 a VARA SUBSEQAO JUDICIARIA DE SOUSA - PB 

Das agoes previdenciarias que tramitam no Juizado Especial Federal 8 a Vara 

subsegao Judiciaria de Sousa - PB, destacam-se como sendo as mais comuns: a 

aposentadoria por idade (rural), a pensao por morte, a aposentadoria por invalidez 

cumulada com o auxilio-doenga, salario maternidade e, o beneficio assistencial. 

Na pesquisa foram analisados os dados de 19 processos cujas audiencias de 

conciliagao, instrugao e julgamento foram realizadas no periodo de 03/11/2010 a 

30/11/2010. Desse conjunto, sete (07) agoes tern como objeto o beneficio de auxilio-

doenga, sendo tres (03) pensao por morte, ainda cinco (05) beneficio assistencial, 

como tambem tres (03) agoes de aposentadoria por idade rural e, 1 (uma) agao de 

salario maternidade. 

No final, estas agoes foram julgadas de forma distintas, sendo 08 (oito) agoes 

obtiveram a sentenga Tipo A, que significa sentenga com resolugao de merito, faz 

com que seja julgado na forma material e formal. Por sua vez, 06 (seis) agoes foram 

julgadas com sentenga Tipo B, ou seja, as partes mediaram e decidiram estabelecer 

termo de acordo na audiencia de instrugao e julgamento. Por ultimo, 05 (cinco) 

agoes alcangaram a sentenga Tipo C, isto e, foram julgadas procedentes, mas sem 

resolugao de medico. 

Diante destes dados passe-se analisar de forma especifica quanto as 

especies de beneficios. No total foram avaliadas 03 (tres) agoes de aposentadoria 
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por idade, bem como 03 (tres) agoes que envolvem pensao por morte, e ainda, 07 

(sete) agoes de auxilio-doenga cumulada com aposentadoria por invalidez, como 

tambem 01 (uma) agao sobre salario maternidade, e por fim, 05 (cinco) agoes 

referentes ao beneficio assistencial, sendo que 02 (duas) agoes envolviam questoes 

de deficiencia e 03 (tres) a idade, sendo que todas estas agoes os segurados sao 

trabalhadores rurais. 

Ademais, verificou-se que nas audiencias de conciliagao nao foram realizadas 

nenhum acordo, nem mesmo no despacho saneador o Juizo concedeu o instituto da 

tutela antecipada. Sendo esta foi concedida apenas em momento posterior ao ser 

decretada a sentenga com e sem resolugao de merito, ou seja, nas sentengas Tipo 

A e B, porem as sentengas Tipo C nao possuiam a tutela antecipada. 

Passe-se agora, a verificagao do numero de agoes que obtiveram a sentenga 

Tipo A, conforme o objeto da agao, isto e dos beneficios previdenciarios. 

Objeto da 
agao - especie 
de beneficio 

Despacho 
saneador 

Audiencia de 
conciliagao 

Audiencia de 
instrugao e 
julgamento 

Sentenga Tipo 
A 

Aposentadoria 
por idade 

Nao Nao Nao Nao 

Pensao por 
morte 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

03 (tres) agoes 

Auxilio-doenga 
c/c 
aposentadoria 
por invalidez 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

03 (tres) agoes 

Salario 
maternidade 

Nao Nao Nao Nao 

Beneficio 
assistencial 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

02 (duas) 
agoes 

Quadro 1 - Resumo das Ag6es Previdenciarias do Procedimento Comum c o Juizado Especial 
Federal com sentengas Tipo A. 

Fonte: Elaboragao pr6pria, 2011. 

Com relagao ao numero de agoes que obtiveram a sentenga Tipo B, as agoes 

apresentam-se como: 
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Objeto da agao -
especie de beneficio 

Despacho 
saneador 

Audiencia de 
conciliagao 

Audiencia de 
instrugao e 
julgamento 

Sentenga 
Tipo B 

Aposentadoria por 
idade 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

02 (dois) 
agoes 

Pensao por morte Nao Nao Nao Nao 
Auxilio-doenga c/c 
aposentadoria por 
invalidez 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

03 (tres) 
agoes 

Salario maternidade Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

01 (uma) 
agao 

Beneficio 
assistencial 

Nao Nao Nao Nao 

Quadro 1 - Resumo das Ag6es Previdenciarias do Procedimento Comum do Juizado Especial 
Federal com sentengas Tipo B. 

Fonte: Elaboragao propria, 2011. 

Agora no que se refere as agoes que conseguiram o resultado a partir de 

sentengas Tipo C, sao: 

Objeto da agao -
especie de beneficio 

Despacho 
saneador 

Audiencia de 
conciliagao 

Audiencia de 
instrugao e 
julgamento 

Sentenga 
TipoC 

Aposentadoria por 
idade 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

01 (uma) 
agao 

Pensao por morte Nao Nao Nao Nao 
Auxilio-doenga c/c 
aposentadoria por 
invalidez 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

01 (uma) 
agao 

Salario maternidade Nao Nao Nao Nao 
Beneficio 
assistencial 

Tutela 
antecipada 
indeferida 

Infrutifera Oitiva das 
partes 

03 (tres) 
agoes 

Quadro 1 - Resumo das Ag6es Previdenciarias do Procedimento Comum do Juizado Especial 
Federal com sentengas Tipo C. 

Fonte: Elaboragao pr6pria, 2011. 

Nestas agoes previdenciarias o Juizo considerou ao proferir sentenga o 

conteudo normativo previsto na legislagao previdenciaria, civil e constitucional, bem 

como, a insergao da tutela antecipada no ambito desse Juizado Especial. Nas agoes 
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para concessao de aposentadoria por idade na condicao de trabalhador rural, se 

fundamentou nos termos do art. 106, da Lei de Beneficios da Previdencia Social -

LBPS. 

Alem disso, foram consideradas como provas da qualidade de segurado e o 

periodo de carencia os seguintes documentos: contrato individual de trabalho ou 

carteira de trabalho e previdencia social (CTPS), contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato, declaracao fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colonia de Pescadores, desde que 

homologada pelo INSS, comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA, no caso de produtores em regime de 

economia familiar, bloco de notas de produtor rural, notas fiscais de entrada de 

mercadorias, documentos fiscais relativos a entrega de produgao a cooperativa 

agricola; entre outros. 

Como tambem subsidiariamente, o respectivo exercicio rural pode ser 

comprovado atraves de justificagao administrativa ou judicial, atraves de prova 

testemunhal baseada em inicio de prova material, nao sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo ocorrencia de caso fortuito ou forca maior, tudo 

conforme da legislacao previdenciaria, combinado com os seguintes verbetes 

sumulares: 

Sumula n° 149 do STJ- A prova exclusivamente testemunhal n§o basta a 
comprovacao da atividade ruricola, para efeito da obtencao de beneficio 
previdenciario. 
Sumula n° 34 TNUJEF- Para fins de comprovacao do tempo de labor rural, 
o inicio de prova material deve ser contemporaneo a epoca dos fatos a 
provar. 

Ademais, o reconhecimento do servico rural foi analisado sobre o prisma de 

que, se exige o inicio de prova material, isto e, a existencia de prova documental 

idonea contemporanea aos fatos que visam a provar, corroborada por prova oral que 

amplie a sua eficacia probatoria retrospectiva ou prospectiva no tempo, justamente 

em razao da prova documental ser incompleta. Nesse sentido, as sentengas do 

Juizo pesquisado detalha os seguintes documentos que nao sao considerados como 

inicio de prova material: 
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1) Certidao da Justica Eleitoral que nao indica a data do cadastro ou se 
houve alteragao da profissao, para o periodo anterior a sua emisscio, vez 
que a profissao e informada pelo interessado sem nenhuma diligencia para 
confirmagao do alegado; 
2) Declaraccio de exercicio de atividade rural, baseada apenas nas 
afirmacoes do interessado; 
3) Contrato de comodato rural, para o periodo anterior a data de 
reconhecimento das firmas pelo Cart6rio; 
4) Declarac§o do sindicato de trabalhadores rurais nao homologada pelo 
INSS; 
5) Cadastro do im6vel no INCRA e comprovante de pagamento do ITR 
em nome de terceiro, proprietario do imovel, nao membro da familia, pois 
apenas comprovam a existencia e a prophedade do imovel, mas nao labor 
pela parte autora; 
6) Certidao de casamento sem a indicacao da profissao de agricultor 
para a parte autora ou seu c6njuge; 
7) Requerimento de matricula em escola publica, sem comprovacao da 
entrega ao orgao publico, ou sem assinatura de servidor publico; 
8) Declaracao de pessoas, por ser apenas relato pessoal; 
9) Declaragao de servidores publicos, sem indicar os documentos 
publicos que estao arquivados na repartigao e que embasam as 
informacoes. 

Por outro lado, as acoes que naquele periodo foram julgadas procedentes 

para conceder o beneficio de aposentadoria por idade (rural) ao segurado 

solicitante, para tanto foram preenchidos os requisitos de idade e tempo de servico, 

bem como o livre convencimento do magistrado baseado na analogia. Todavia, a 

concessao teve inicio a partir do requerimento administrativo, visto que aquelas 

agoes haviam sido requeridas anteriormente e indeferidas na via administrativa. 

Com relagao as agoes de concessao de pensao por morte requerida por 

segurado especial atraves dessa justiga especializada preve mediante o PBPS 

expondo os seguintes requisitos para o seu deferimento: 

A) Condicao de segurado do falecido instituidor; 
B) Condic3o de dependente da pessoa que pleiteia a prestagao (arts.74 
a 76 da Lei n° 8.213/91) e; 
C) Nenhum periodo de carencia (art. 26, inciso I, do PBPS). 

No entanto, o beneficio previdenciario de pensao por morte sera devido, nos 

termos do art. 74 da Lei n° 8.213/91, ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer. Mas quanto a data do inicio do pagamento do beneficio o Juizo observou se 

o requerimento administrativo ocorreu antes de 30 dias apos a data do obito do 
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segurado, como tambem se este possuia ao tempo da morte a qualidade de 

segurado. 

Das referidas agoes cumpre registrar que uma vez verificada a qualidade de 

segurado do de cujus, a caracterizagao da dependencia economica e o depoimento 

pessoal das testemunhas, o Juizo pesquisado entendeu em proferir sentenga 

procedente a presente demanda, e, portanto, caso contrario a esse foi entao 

sentenciado improcedente. 

Destacam-se, tambem, as agoes de aposentadoria por invalidez cumulada 

com auxilio doenga, com previsao legal na Lei n° 8.213/91, atraves dos seus artigos 

59, 42 e 43, os quais regulamentam o direito dos segurados especiais juntamente 

com as decisoes das turmas de uniformizagao e dos tribunals superiores. Nesse 

juizo, alem dos documentos ja especificados e tambem necessario comprovar a 

incapacidade atraves de exame realizado por pericia medica judicial. 

Ao comprovar a incapacidade para o trabalho mediante laudo medico pericial 

os autos sao remetidos a assessoria juridica para que sejam feitos os calculos 

desde a data da DER, em seguida profere-se sentenga com antecipagao de tutela. 

Ante o exposto, em todas as agoes pesquisadas a audiencia de conciliagao 

foi infrutifera, sendo impossivel estabelecer acordo, em seguida aguardou-se a 

audiencia de instrugao para que seja analisado pelo magistrado monocratico as 

condigoes fisicas do autor, a conclusao da pericia, e o depoimento das testemunhas. 

Alem disso, levando em consideragao a irreversibilidade da doenga, a idade do 

autor, o nivel de escolaridade para exercer outra atividade laboral. 

Entretanto, verificou-se ainda que nas agoes de restabelecimento de auxilio-

doenga em que o laudo medico pericial certifica a inexistencia de incapacidade 

laboral do postulante, mesmo assim o Juizo nos termos do art. 436 do CPC, proferiu 

sentenga procedente, valendo-se, dessa forma do principio do livre convencimento 

motivado. Desse modo, o Juizo agiu conforme o ordenamento juridico, pois como o 

Juiz nao esta adstrito ao laudo medico pericial pode o magistrado diante do acervo 

probatorio utilizado no processo decidir procedente a demanda. 

Em se tratando das agoes de salario maternidade previsto no paragrafo unico 

do art. 39 da Lei n° 8.213/91, § 2°, bem como no art. 93 e art. 29 do Decreto n° 

3.048/99. Destarte, sendo concedido esse beneficio no ambito desse juizado 

especial a segurada especial devera comprovar o exercicio de atividade rural, ainda 

que de forma descontinua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do 
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inicio do beneficio, e, portanto, ira receber o salario-maternidade no valor de 1 (um) 

salario minimo. 

Nesse mesmo sentido § 2° do art. 93 do Decreto 3.048/99 preconiza que sera 

devido o salario-maternidade a segurada especial, desde que comprove o exercicio 

de atividade rural nos ultimos dez meses imediatamente anteriores a data do parto 

ou do requerimento do beneficio, quando requerido antes do parto, mesmo que de 

forma descontinua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no paragrafo unico 

do art. 29. 

Em relacao ao tempo de atividade rural para fazer jus ao beneficio, tem-se 

entendido que vale a disposicao do Decreto 3.048/99, ou seja, a segurada deve 

comprovar 10 (dez) meses de exercicio de atividade rural, sendo necessario juntar 

documentos como: 

1) certidao de casamento, 
2) nascimento ou obito onde constem a profissao de "lavradora" para a 
segurada; notas fiscais de comercializacao de produtos agrfcolas; 
3) contratos de parceria/arrendamento agricola; 
4) carteira de filiacao a Sindicato Rural; 
5) declaracao do instituto de identificacao sobre a profissao declarada no 
momento do pedido da 1 . a via da carteira de identidade; 
6) certidao do Tribunal Regional Eleitoral informando a profissao afirmada 
quando do pedido do titulo de eleitor; etc. 

Mesmo disponibilizando do referido acervo probatorio esse beneficio e 

analisado por esse juizo de forma particularizada, esperando pela audiencia de 

instrugao e julgamento para que ouvindo o depoimento pessoal da autora e 

testemunha se faga conclusoes suficiente a respeito da concessao. 

Alem desses beneficios outro e bastante requerido no Juizado Especial 

Federal da 8 a Vara, tendo em vista, a carencia dos autores e a composigao familiar. 

As devidas agoes em que se requere o beneficio assistencial encontram-se amparo 

nas Leis n° 8.7442/93 e n° 9.720/98. 

Sendo assim, os processos que foram analisados com esse conteudo viu-

se que os doutos magistrados entendem que deve ser analisada a situagao pessoal 

do demandante, ou seja, se o mesmo se enquadra no art. 2° inciso V da Lei n° 

8.742/93, cujo teor outorga ao idoso ou portador de deficiencia a garantia de 1 (um) 

salario minimo. 
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E levado em consideracao para a concessao dos amparos socias ao 

deficiente e ao idoso a analise criteriosa da renda per capita familiar compreendida 

sobre a egide da Lei n° 9.720/98, a qual preceitua que apenas podem ser incluidos 

no computo da composicao familiar seja para efeito de soma da renda seja para 

divisao por cabeca, as pessoas que possuem relacao de dependencia 

previdenciaria. 

Diante do caso concreto ve-se que os magistrados procuram aplicar o seu 

livre convencimento a partir da prova material e testemunhal produzida em 

audiencia, levando-os a uma postura fundamentada em lei, e ainda a caracterizacao 

de miserabilidade e necessidade para que a demandante faca jus ao beneficio e 

inclusive a satisfacao com a contemplacao dos efeitos da tutela no momento da 

sentenga procedente, via de regra, e a postura desse juizo. 

Apos analise das referidas agoes previdenciarias pode-se comprovar o 

manifesto protelatorio por parte do INSS, demonstrando dessa forma casos 

absurdos que inicia-se a partir do indeferimento administrativo e vai ate o tramite 

judicial. 

Destarte, mesmo quando o segurado especial dispondo de todas as provas 

materials no processo administrativo, a autarquia re, procura constrange-lo no 

momento da entrevista ou pericia para que assim dificulte a concessao ou 

reconhega incapacidade para atividade laboral. 

A praxe e tao significativa que os atos de expediente sao absolutamente 

genericos e infundados tao somente em Instrugao Normativa estabelecido pela 

propria Previdencia. A regra adotada por esta autarquia federal e indeferir os 

pedidos solicitados, suspende-los ou cancelarem aleatoriamente, sem nenhum 

fundamento juridico. 

Sabe-se que, na sua maioria as agoes que tramitam no ambito do Juizado 

Especial da 8 a Vara Subsegao Judiciaria de Sousa - PB revestem-se de 

caracteristicas peculiares por se tratar de beneficio de natureza alimentar e 

requerido por segurados especiais amparado por lei. 

Sendo assim, apesar da legislagao previdenciaria instruir o modo operandes 

para a concessao ou continuidade de beneficios previdenciarios, na pratica a 

autarquia federal tern posicionado de forma diferente do legal, e impondo a 

observancia de normas infraconstituionais e infralegais, a exemplo de Instrugoes 

Normativas que na maioria das vezes ferem o direito do cidadao. 
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Com relacao ao Institute da tutela antecipada sua aplicabilidade nos 

processos que tramitam nesse Juizado Especializado e consideravelmente ineficaz 

segundo o que preconiza o art. 273 do CPC. Pois, nas referidas agoes citadas nos 

quadros acima os Doutos Magistrados nao concedem antecipagao de tutela na 

decisao interlocutoria, entendem que so devem ser concedidas no momento da 

sentenga procedente. 

Nesse sentido, argumentam os juizes em sentengas proferidas que antecipar 

os efeitos da tutela de merito este juizo deve fazer, pois se o juiz pode conceder os 

efeitos da tutela antes mesmo de concluida a instrugao e mesmo sem ouvir o reu, 

fundado apenas num juizo de verossimilhanga das alegagoes da parte autora, muito 

mais o pode em se tratando de cognigao exaurida, em que todas as provas ja foram 

produzidas. 

0 entendimento desse juizo e adepto a nao aplicabilidade da tutela 

antecipada nas agoes previdenciarias baseada tao somente na verossimilhanga das 

alegagoes do autor devendo, via de regra, ser concedida quando for o caso, apenas 

na sentenga, garantindo ao autor a seguranga em receber o beneficio em detrimento 

de eventual recurso impetrado pela autarquia re. 

Diante da pesquisa analisada o Juizo mantem um posicionamento contrario 

ao que preconiza a lei, entendendo que os processos que tramitam no ambito do 

Juizado Especial Federal da 8 a Vara Subsegao Judiciaria de Sousa - PB procedem 

de maneira celere e efetiva, portanto descarta a concessao da medida antecipatoria. 
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5 CONCLUSAO 

O RGPS representa para o ordenamento juridico brasileiro uma conquista dos 

direitos sociais tendo como objetivo principal o estudo e a regulamentacao do 

instituto da Seguridade Social e, por isso a previdencia social e organizada sob a 

forma de regime geral, de carater contributivo e de filiacao obrigatoria. 

A Previdencia Social e definida como um seguro social, que garante ao 

trabalhador e aos seus dependentes, amparo quando ocorre a perda, permanente 

ou temporaria, em decorrencia dos riscos que se obriga a sofrer desde que se 

obedeca ao teto do RGPS 

Por isso que, a filiacao e necessaria e obrigatoria, pois representa o estado 

juridico proprio do segurado, e um vinculo que liga o segurado ao sistema, ou seja, e 

a condicao assecuratoria do direito subjetivo as prestacoes. Desta forma, a filiacao 

marca o ingresso do segurado no RGPS amparado pelo texto constitucional, e a 

partir dai ira gerar direitos aos seus dependentes. 

No que se refere a relacao juridica dos dependentes da Previdencia Social 

esta ocorre de maneira indireta, visto que a classe de dependentes encontra-se 

prevista no art. 16 da Lei n° 8.213/91, alem disso, deve ser comprovada a 

dependencia economica junto ao INSS. 

A protecao estatal e necessaria em virtude de eventuais riscos que venham 

reduzir a capacidade laboral do segurado seja na sua forma integral ou parcial, o 

que representa uma garantia constitucional que tambem se estende aos 

dependentes caso ocorra o evento morte. 

A Lei n° 8.213/91 no art. 13 menciona o segurado obrigatorio, e o segurado 

cuja filiacao ao RGPS se da com a inscricao formalizada, ou seja, com o 

pagamento da primeira contribuigao conforme preconiza tambem o art. 20, 

paragrafo unico do Decreto n° 3.048/99. 

Tambem merecem destaque os principios constitucionais previsto no 

paragrafo unico do art. 194 da CF/88 os quais representam e orientam o direito, 

pois servem de base na elaboragao e aplicagao das normas, por serem pautados de 

valor juridico e humanitario, destacando como primordial o da dignidade da pessoa 

humana. 

Diante do exposto, percebeu-se que competencia, processo e jurisdigao estao 
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prevista no texto constitucional e na lei, no entanto, caminham juntos para a 

efetividade da prestagao jurisdicional no julgamento de determinadas causas sob o 

criterio objetivo, territorial e funcional, priorizando as atribuigoes conferidas em cada 

caso concreto. 

Desse modo, a competencia dos Juizados Especiais Federais esta vinculada 

a ideia de conteudo economico, associando-se perigosamente a competencia 

do modelo de jurisdigao da Lei n° 10.259/01 a causas cuja natureza jundica nao 

responde a exigencia de menor complexidade. 

Igualmente a Lei n° 9.784/99 que regulamenta o processo administrativo 

federal marcou a extensao de diversas normas gerais e principiologicas para 

os mais diversos vertices do processo administrativo, fixando prazos, 

densificando principios processuais constitucionais e estabelecendo condigoes 

adjetivas para a validade de atuagoes decisorias da Administragao. 

Com relagao ao processo judicial previdenciario tratou-se como uma questao 

crucial, extremamente prejudicial ao individuo que acorre ao Judiciario na busca de 

protegao social ou, mais especificamente, na busca de meios indispensaveis para 

sua manutengao digna. 

Nesse contexto, o principio do duplo grau de jurisdigao suscitou inumeras 

discussoes no que diz respeito a sua previsibilidade na CF/88 e sua aplicabilidade 

no sentido de vantagens e desvantagens nas agoes previdenciarias. 

Quanto a viabilidade da antecipagao da tutela surgiu diante do abuso do 

direito de defesa e da conduta comprovadamente protelatoria do reu, pois essas 

medidas antecipatorias passaram a constituir providencia alcangavel, 

generalizadamente, em qualquer processo. 

Dessa forma, o direito processual civil brasileiro preve no art. 273, caput e 

incisos I e II do CPC, que o adiantamento da tutela de merito e fundado no receio 

de dano irreparavel ou de dificil reparagao, ou quando ocorre o manifesto proposito 

protelatorio, aliados a outros requisitos legais, os quais servem de parametro para o 

magistrado. 

Sendo assim, a medida liminar se diferencia da tutela antecipatoria, porem 

sua aplicabilidade e usada como instrumento para alcangar uma pretensao 

antecipadamente, sem afetar a sentenga do processo principal, tendo em vista, o 

'fumus boni iuris" e o"periculum in mora". 

Logo, a concessao da tutela antecipada e de fundamental importancia nas 



84 

agoes previdenciarias, tendo em vista, que a finalidade do beneficio requerido, 

reveste-se de natureza alimentar e sua demora ira causar inumeros prejuizos ao 

direito do autor. 

Constatou-se ainda, na pesquisa o manifesto proposito protelatorio por parte 

do INSS que surge a partir do requerimento administrativo e se estende ate a fase 

recursal da agao judicial, e sao comprovados atraves de contestagoes genericas e 

flagrantemente infundadas baseada tao somente em Instrugao Normativa. 

No instituto da Processualistica Civil se destacou as principals especies agoes 

previdenciarias requeridas no ambito judicial para concessao, revisao, 

restabelecimento, manutengao e anulagao de beneficios previdenciarios 

representando um grande numero de demandantes. 

Por isso, os Juizados Civeis Federais foram criados com a finalidade de 

agilizar a concessao dos beneficios, retirando do procedimento anterior e aplicando 

novos procedimentos judiciais e administrativos para atender a demanda em tempo 

habil sem delongas. 

Portanto, dentre as agoes previdenciarias que tramitam no Juizado Especial 

Federal da 8 a Vara Subsegao Judiciaria de Sousa - PB, destacou-se as que 

envolvem questoes de aposentadoria por idade rural, pensao por morte, 

aposentadoria por invalidez cumulada com auxilio-doenga, beneficio assistencial e 

salario maternidade. 

No entanto, o Juizado Especial da 8 a Vara Federal Subsegao Judiciaria de 

Sousa - PB resguardado pelos principios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade nas demandas judiciais nao procede com a 

aplicabilidade da tutela antecipatoria, mesmo autorizado por lei, alega que seu 

procedimento ja e eficaz e satisfatorio. 
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