
FATORES EXTRÍNSECOS PARA A MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 

 

Gustavo Beirão Araujo1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 26 de setembro de 2018, foi realizada uma audiência pública 

promovida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com o tema: Judicialização 

dos benefícios concedidos pelo INSS. A Corte de Contas, por meio do 

ACÓRDÃO 2894/2018 ATA 48/2018 - PLENÁRIO - 05/12/20182, realizou um 

levantamento de auditoria3 que verificou que em 2017 foram pagos em torno de 

R$ 92 bilhões em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por 

decisão judicial, o equivalente a 15,1% da despesa total com benefícios 

previdenciários e assistenciais. Só em dezembro daquele ano R$ 3,8 bilhões 

eram referentes a benefícios judiciais (11,1%) da folha de pagamento da 

autarquia.  

Outro dado apontado no levantamento foi o gasto de R$ 4,6 bilhões em 

2016 com todo o aparelho estatal envolvido na análise dos benefícios (Justiça 

Federal, Procuradoria Geral Federal, INSS, Defensoria Pública da União), sendo 

a maior parte alocada na Justiça Federal – R$ 3,3 bilhões. A realização dessa 

tarefa envolveu 1.197 magistrados e 14.706 servidores desses órgãos que 

atuam no assunto, mesmo que não exclusivamente. 

O relatório revela, também, que em 2016 o custo médio estimado do 

julgamento de um processo judicial previdenciário na 1ª instância da Justiça 

Federal foi de R$ 3.734,00, enquanto que o de um requerimento administrativo 

de benefício previdenciário foi de R$ 894,00. O custo médio de uma perícia 
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administrativa, no mesmo ano, foi estimado em R$ 158,55, o que representa 

60% do valor médio pago na Justiça Federal e 40% do valor médio pago na 

Justiça Estadual. E ainda, as multas aplicadas ao INSS em razão da demora no 

cumprimento da obrigação judicial somaram mais de R$ 9.000.000,00, 

referentes a 1.342 precatórios ou Requisição de Pequeno Valor - RPV autuados, 

e sobre as quais os gestores não detêm informações gerenciais.  

De acordo com procuradores e magistrados que responderam a 

pesquisas realizadas durante a execução da auditoria, os fatores que mais 

contribuem para a ocorrência do fenômeno da judicialização dos benefícios do 

INSS são os incentivos processuais à litigância e a divergência de entendimento 

entre INSS e Poder Judiciário em matéria de fato ou na interpretação de normas 

legais ou constitucionais. 

A possibilidade de recebimento de honorários advocatícios sobre parcelas 

atrasadas, inexistente na esfera administrativa, também é mencionada como um 

incentivo à judicialização. Foram pagos R$ 14,3 bilhões em RPV (previdenciários 

e assistenciais) em 2017, gerando significativo potencial em honorários. 

Possíveis falhas do INSS na análise administrativa também foram 

apontadas como fator que contribui para a judicialização, tais como: não 

realização de pesquisas externas, entrevistas e justificações administrativas; 

ausência de motivação clara nos indeferimentos de benefícios; e deficiência na 

orientação ao segurado. 

No relatório não foram ouvidos o Conselho de Recursos da Previdência 

Social - CRPS, a Defensoria Pública da União - DPU, a Ordem dos Advogados 

do Brasil - OAB nem os segurados - principais interessados e fonte de 

informações -, o que traz dúvidas em relação a real motivação da judicialização. 

Entretanto, com base no que foi apresentado, é possível concluir que a 

judicialização das concessões de benefícios previdenciários e assistenciais 

custa caro ao país e que existem formas de reduzir esses números. 

Acredita-se que é possível imprimir melhoria contínua ao processo 

administrativo previdenciário - PAP, reduzindo o tempo de análise dos 

requerimentos, diminuindo-se a judicialização, economizando-se recursos 

humanos, materiais e financeiros, trazendo credibilidade para o INSS e para o 

CRPS. Para isso, se faz necessária a adoção de algumas ações que demandam 

uma mudança de paradigma na Administração Pública, vontade política, 



cooperação entre os órgãos envolvidos, investimentos na estrutura e nos 

servidores públicos e tempo.  

 

2 FOCO NA GESTÃO DE PESSOAS  

 

Uma das formas de se contribuir para a efetividade do PAP é adequando 

a força de trabalho nos seus órgãos condutores, para que se tenha uma duração 

razoável do processo e uma condução de excelência em todas as suas fases. É 

preciso ter pessoas em quantidade suficiente e devidamente capacitadas tanto 

no INSS como no CRPS para atender a demanda que se lhes apresenta. De 

acordo com os Boletins Estatísticos da Previdência Social4 a evolução dos 

requerimentos de benefícios junto ao INSS nos últimos anos se deu da seguinte 

forma: 

 

 

 

Em dez anos (2003-2013) o número de requerimentos mais que dobrou 

chegando em 2017 a 9.388.515. Apenas no primeiro semestre de 2018 foram 

requeridos 4.892.358 benefícios, ou seja, mais da metade dos requerimentos 

realizados no ano anterior, demonstrando a tendência de crescimento: 

                                                      
4 Disponíveis em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/boletins-estatisticos-da-
previdencia-social/>. Acesso em 19 set. 18. 

4.186.822

8.701.787 8.625.968 8.680.134
9.388.515

3.545.376

5.207.629 5.211.030 5.132.451 4.995.623

1.582.417

3.297.415 3.136.186

4.164.435 3.950.436

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2003 2013 2014 2016 2017

Evolução dos requrerimentos junto ao INSS

Requeridos Concedidos Indeferidos Linear (Requeridos)



 

 

Dessa forma, é necessário um quantitativo suficiente de pessoas para dar 

vazão à crescente demanda. De acordo com informações sobre servidores e 

concursos disponibilizadas no site do INSS no mês de fevereiro de 20195 (dados 

referentes ao mês de janeiro de 2019), a autarquia possuía 32.108 servidores. 

Destes, estavam cedidos a outros órgãos 1.064, portanto, em efetivo exercício 

na entidade existiam 31.044 servidores. Dos servidores em exercício, 22.533 

trabalhavam nas mais de 1.700 Agências da Previdência Social - APS 

espalhadas pelo país, e 8.511 nas áreas meio. Um total de 10.881 estavam em 

abono de permanência, ou seja, já poderiam se aposentar a qualquer momento. 

Dos que estavam em abono de permanência e que trabalhavam nas APS 

totalizavam 6.412 servidores. 

Importante salientar que a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, em seus 

art. 87, VIII c/c os arts. 88 e 89 possibilitou aos servidores do INSS a 

incorporação integral da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro 

Social – GDASS aos proventos de aposentadoria. Até então, a GDASS, que 

representa cerca de 70% da remuneração dos servidores da Carreira do Seguro 

Social, à qual pertence maior parte dos servidores administrativos do INSS, era 

paga no percentual de 50% quando da aposentadoria dos servidores. 
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Com a publicação da lei, a incorporação foi sendo feita de forma gradual, 

nos seguintes percentuais: 

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% do valor referente à média dos 

pontos da GDASS recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; 

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% do valor referente à média dos 

pontos da GDASS recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e 

III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor integral da média dos pontos 

da GDASS recebidos nos últimos sessenta meses de atividade. 

Levando-se em consideração a quantidade de servidores em abono de 

permanência, somada a incorporação integral da GDASS aos proventos de 

aposentadoria, é possível chegar a uma conclusão preocupante: em 2019 cerca 

de 1/3 da força de trabalho do INSS poderá se aposentar.  

Se não houver concurso público para repor os servidores que já terão 

condições de se aposentar, pode ocorrer um cenário caótico no qual APS 

fecharão as portas, literalmente, por falta de material humano. Mesmo com a 

implantação do Projeto INSS Digital, consistente na utilização do processo 

eletrônico e na distribuição equitativa de demandas, se faz necessária a 

contratação de servidores, a manutenção de agências físicas da Previdência 

Social e, em algumas localidades, até mesmo ampliação dessas unidades. Uma 

vez que se possibilita mais uma via de entrada de requerimentos no INSS com 

o protocolo eletrônico, a tendência é de aumento da quantidade de processos e, 

consequentemente, há a necessidade de um maior número de servidores para 

a sua análise.  

Num longo prazo, pode até ser que em algumas localidades, com o 

aperfeiçoamento e difusão do processo administrativo previdenciário eletrônico 

(e-PAP), o número de servidores necessários para recepcionar os documentos 

físicos nas APS diminua. Porém, este fato jamais pode ser interpretado como 

possibilidade de redução do número de servidores ou de APS. Primeiro, porque 

o público que procura o INSS, muitas vezes, sequer tem condição de ter um 

computador, ou conhecimento necessário para fazer o requerimento pela 

internet, tornando necessária uma agência física para recepcionar o 

requerimento, ainda que a documentação apresentada seja digitalizada, e o 

processo já nasça eletrônico. A Pesquisa Nacional por Amostragem de 



Domicílios (Pnad) Contínua6, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), revela que em 2016 o país tinha 63,3 milhões de habitantes 

sem acesso à internet. Desses, 47,7 milhões - 75% do total - não usam internet 

por desconhecimento ou falta de interesse e 9 milhões de pessoas – 14,3% do 

total -  não acessam devido ao alto custo do serviço. Entre as pessoas com faixa 

etária acima de 50 anos que não usam a internet por desconhecimento e falta 

de interesse, o percentual passou dos 82%, sendo que para as pessoas acima 

de 60 anos o percentual chegou a 91,8%. Segundo, porque nos benefícios por 

incapacidade, que representam a maioria dos requerimentos no INSS conforme 

o Boletim Estatístico da Previdência Social7, é necessária a presença física do 

segurado para realização de perícia médica nas APS. E terceiro, porque na 

ocorrência de instabilidade ou inoperância dos sistemas utilizados para 

requerimento eletrônico, se faz necessário ter um local onde possa-se requerer 

as prestações de forma presencial. 

Além do mais, o requerimento eletrônico deve ser encarado como 

faculdade, como alternativa ao requerimento presencial e não como seu 

substituto, pelas mesmas razões acima expostas. 

No âmbito do CRPS8 atuavam 442 conselheiros, sendo 134 

representantes de empresa, 166 representantes do governo e 142 

representantes dos trabalhadores em exercício nas Juntas de Recursos e nas 

suas composições adjuntas e Câmaras de Julgamento. Existiam também 342 

servidores administrativos, sendo 21 lotados nos órgãos administrativos em 

Brasília, 20 lotados nas 4 Câmaras de Julgamento e 301 nas Juntas de Recursos 

e suas composições adjuntas nos Estados e Distrito Federal. Além disso, 54 

peritos médicos do INSS foram cedidos ao CRPS para atuarem nas Assessorias 

Técnico-Médicas (ATM). 

Em 2015 o Conselho recebeu 339.729 processos, sendo julgados 

381.572. Registra-se que nesse ano houve greves no INSS acarretando 

retenção de processos na autarquia. 
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8 Todos dos dados do CRPS foram obtidos no Relatório Parcial de Atividades (11/2016 a 
08/2017), cuja divulgação se deu apenas via e-mail para os presidentes das unidades julgadoras. 



Em 2016 os 99 conselheiros em exercício nas Câmaras de Julgamento 

analisaram 73.303, atingindo uma média mensal de 67 processos por 

conselheiro. Já os 398 conselheiros nas Juntas de Recurso e em suas 

composições adjuntas analisaram 285.756 processos, tendo uma média mensal 

de 65 processos por conselheiro. O resultado total é de 359.059 processos 

analisados por 497 conselheiros, perfazendo uma média de 66 processos 

analisados mensalmente por cada conselheiro. 

Em 2017 o CRPS recebeu 367.074 processos, tendo julgado até o mês 

de agosto 226.827. Cabe ressaltar que houve a redução de 94 conselheiros em 

relação a 2016 após reanálise dos processos de nomeação/recondução. Foi 

implementada nova sistemática de nomeação e recondução de conselheiros 

(concentrando as nomeações e reconduções apenas em julho e dezembro e não 

mais ao longo dos meses durante o ano), houve a cessão de peritos médicos 

para atuarem nas ATM e o consequente envio dos processos de auxílio-doença 

que estavam represados no INSS, bem como alteração no fluxo recursal dos 

benefícios por incapacidade com a implantação do benefício no sistema SABI 

pelo ATM. Nesse ano, apesar da redução do número de conselheiros, a média 

mensal de processos julgados aumentou em relação ao ano anterior com o 

julgamento de 28.353 recursos por mês (até agosto), frente aos 27.614 nos doze 

meses de 2016. Portanto a necessidade de ampliação da força de trabalho é 

premente não só no INSS, mas também no CRPS. 

Importante também é estabelecer uma forma de repasse do 

conhecimento e experiência adquirida pelos servidores que estão prestes a se 

aposentar aos novos servidores, a fim de manter o “capital intelectual” no INSS 

e o mesmo nível de atendimento, análise e decisões.  

Outro ponto crucial é a implantação de um programa permanente de 

capacitação dos servidores e conselheiros. A legislação previdenciária é uma 

das que mais sofre alterações, necessitando que o operador do direito 

previdenciário esteja sempre atualizado. Existe uma quantidade enorme de atos 

normativos que orientam os procedimentos de concessão, manutenção, revisão, 

cessação, apuração de irregularidades de benefícios. São Instruções 

Normativas, Portarias, Resoluções, Manuais, Pareceres e Notas técnicas e, até 

mesmo, memorandos e ofícios vinculando a atuação do INSS e do CRPS. Torna-

se difícil a atualização dos servidores e conselheiros que precisam atingir metas 



de produção, pela falta de tempo para tomar ciência dos novos normativos e 

estudá-los. 

Dessa forma, faz-se necessário que os órgãos condutores do PAP 

estabeleçam um cronograma de capacitações e atualizações periódicas, além 

de canais de consulta e de unificação de informações e procedimentos, 

separados por assunto, para facilitar a atuação dos servidores administrativos, 

peritos médicos, assistentes sociais, conselheiros, e possibilitar a padronização 

e uma maior qualidade na prestação dos serviços, bem como uniformizar 

entendimentos e agilizar o trâmite processual.  

Nesse sentido, é importante se implementar um programa de formação 

tanto no INSS quanto no CRPS para quem esteja iniciando os trabalhos no 

processo administrativo previdenciário. O programa de formação deve abranger 

as principais questões tratadas nos processos, as divergências de entendimento 

administrativo e judicial, dicas práticas para aumentar a celeridade da análise e 

aumentar a produção. Para os novatos, é preciso estabelecer um período de 

adaptação aos trabalhos, sem cobrança de quantidade inicialmente, mas sim de 

qualidade de processos, para que dê tempo de se conhecer a legislação 

pertinente, os sistemas e os procedimentos internos relacionados à análise 

processual.  

 

3 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZACIONAL 

 

É importante também que exista uma estrutura adequada para melhor 

efetivar o processo administrativo previdenciário. Isso envolve questões 

relacionadas à estrutura organizacional, tecnologia, condições de trabalho, 

cooperação entre órgãos, além de vontade política. 

A finalidade do INSS é promover o reconhecimento de direito ao 

recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social assegurando 

agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. Se a 

autarquia previdenciária existe para reconhecer direitos ao recebimento de 

benefícios, o processo administrativo previdenciário é a forma eficiente para 

responder a essa demanda da sociedade.  

Pelos grandes números relativos à Previdência Social, bem como pela 

importância do tema para toda a sociedade, acredita-se que é imprescindível a 



recriação de um Ministério próprio para orientar, supervisionar, fiscalizar e gerir 

toda estrutura organizacional dos órgãos que conduzem o PAP não só no 

Regime Geral, mas também nos Regimes Próprios e na previdência 

complementar. 

Também é necessária uma aproximação entre os órgãos que atuam no 

processo administrativo previdenciário. INSS, CRPS, Procuradoria Federal 

Especializada junto ao INSS - PFE/INSS, a Consultoria Jurídica do Ministério - 

CONJUR, a Advocacia-Geral da União - AGU precisam manter um canal de 

diálogo a fim, principalmente, de uniformizar entendimentos jurídicos acerca das 

matérias. Cada um desses órgãos precisa conhecer o modus operandi dos 

demais atores do PAP, participando ativamente na construção de uma 

jurisprudência administrativa a ser observada por todos eles.  

Seria salutar que ocorressem periodicamente reuniões técnicas, 

seminários, fóruns e demais eventos com a participação de integrantes de todos 

esses órgãos, onde se colocassem as questões que lhes são importantes para 

tentar construir entendimentos que pudessem contribuir para a efetividade do 

processo administrativo previdenciário. Com isso seria possível uma integração 

interinstitucional, padronizando entendimentos e diminuindo a judicialização do 

reconhecimento de direitos, adequando os atos normativos conforme a 

jurisprudência dos tribunais superiores e, no caso do INSS, com os Enunciados 

e Resoluções do Conselho Pleno do CRPS. 

Outro ponto passa por proporcionar melhores condições de trabalho para 

quem analisa os processos. É preciso cuidar da manutenção das instalações 

físicas das APS e unidades julgadoras, fornecer materiais de expediente de 

forma satisfatória e investir na área de tecnologia. Essa questão passa por uma 

quebra de paradigma, sobretudo no CRPS, pois conforme prevê o art. 72 do seu 

Regimento Interno: 

 

Art. 72. O fornecimento de instalações físicas, sua manutenção, 
conservação e adaptação, bem como os demais recursos materiais e 
humanos necessários ao desenvolvimento das atividades das 
Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos serão assegurados pelo 
MDSA e pelo INSS, mediante solicitação dos respectivos Presidentes. 
 
§ 1º As Gerências Executivas responsáveis pelo apoio logístico 
incluirão em suas propostas orçamentárias os recursos necessários 
destinados aos órgãos julgadores do CRSS. 

 



Não é razoável que a autarquia que é parte no processo administrativo 

previdenciário seja responsável pelo fornecimento da infraestrutura do órgão que 

a julga.  

Normalmente as unidades julgadoras do CRPS estão instaladas em 

prédios do INSS, o que leva muitos a acharem que o Conselho de Recursos é 

um órgão pertencente à estrutura autárquica, que apenas chancelará a decisão 

tomada pela autarquia, e não um órgão independente. 

 Sequer os servidores administrativos que lá trabalham pertencem ao 

CRPS. São servidores cedidos pelo INSS ou pelo Ministério, o que muitas vezes 

inviabiliza uma correta estruturação de divisão de atividades. Principalmente na 

atual época onde o INSS está com sua força de trabalho reduzida, não se 

conseguem pessoas para atuar em determinadas unidades julgadoras. 

Outra situação que não se mostra ideal é a cessão de peritos médicos do 

INSS para exercerem suas atividades no CRPS. Com quadro próprio de peritos, 

se evitaria prejuízo à análise de processos como quando ocorreu com a 

publicação da Portaria MPS/SE Nº 1.474, de 07 de dezembro de 2012: 

 

PORTARIA MPS/SE Nº 1.474, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de 
competência de que trata a Portaria MPS/GM/Nº 1.454, de 26 de 
agosto de 2005, resolve: 
 
Art. 1º Ficam interrompidas, temporariamente, as cessões de Médicos 
do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
efetivadas para o Conselho de Recursos da Previdência Social - 
CRPS, bem como aos demais órgãos da Previdência Social, até que 
se normalize a rotina das perícias médicas agendadas.  
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS EDUARDO GABAS 

 

Em decorrência da portaria acima, foi publicada a Portaria MPS Nº 591, 

de 13 de dezembro de 2012: 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição, resolve: 
 
Suspender o disposto no art. 53, § 6º da Portaria MPS/GM nº 548, de 
13 de setembro de 2011, publicada na Seção 1 do DOU de 14/09/2011, 
que aprovou o Regimento Interno do Conselho de Recursos da 



Previdência Social, enquanto perdurar os efeitos da Portaria 
MPS/SE/Nº 1.474, de 7 de dezembro de 2012. 
 

GARIBALDI ALVES FILHO 

 

Na prática, os processos de matéria médica passaram a ser decididos 

pelos conselheiros sem ser ouvida a Assessoria Técnico-Médica Especializada, 

pois foi extinta. Apenas em 2016 a situação voltou ao normal com a Portaria 

MDSA/SE Nº 454 de 16 de setembro de 2016: 

 

PORTARIA Nº 454, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 
 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, 
Pela Portaria MPS/GM nº 1.454, de 26 de agosto de 2015, e tendo em 
vista o disposto no artigo 11 da Medida Provisória nº 726, de 12 de 
maio de 2016, assim como o disposto no § 7º do artigo 303 do Decreto 
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, resolve:  
 
Art. 1º Autorizar a cessão de médicos do quadro do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, para terem exercício no Conselho de 
Recursos do Seguro Social – CRSS, na condição de Assessores 
Técnicos das unidades julgadoras do CRSS. 
 
Art. 2º Ato do Presidente do INSS e do Presidente do CRSS 
estabelecerá os critérios de seleção dos médicos para atuação na 
Assessoria-Técnico Médica Especializada do CRSS. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º Fica revogada a Portaria MPS/SE/Nº 1.474, de 7 de dezembro 
de 2012.  

 
ALBERTO BELTRAME 

  

Consequentemente, foi revogada a Portaria MPS/GM Nº 591/12 pela 

Portaria MDSA Nº 183, de 16 de setembro de 2016: 

 

PORTARIA MDSA Nº 183, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 DOU DE 
19/09/2016 

 
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
AGRÁRIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 87 
da Constituição Federal e no artigo 11 da Medida Provisória nº 726, de 
12 de maio de 2016, tendo em vista o disposto no artigo 304, do 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, resolve: 
 
Art. 1º Revogar a Portaria MPS/GM nº 591, de 13 de dezembro de 
2012, que suspendeu o disposto no § 6º do artigo 53 da Portaria 
MPS/GM nº 548, de 13 de setembro de 2011. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



 
OSMAR GASPARINI TERRA 

 

Por prestarem assessoria visando fornecer subsídios para o relator do 

processo formar o seu convencimento, acredita-se que o CRPS deva ter o seu 

próprio quadro de peritos na área médica (subsidiando decisões em processos 

que envolvam matéria médica e enquadramento de atividade especial), como 

também na área de assistência social (para subsidiar decisões nos benefícios 

assistenciais e da pessoa com deficiência). Também se faz necessário ter um 

quadro próprio de servidores para tocarem as atividades administrativas, não 

ficando na dependência de servidores de outros órgãos.  

Entende-se que o CRPS precisa ter autonomia para se auto-organizar em 

relação aos recursos humanos, instalações físicas, recursos materiais e 

tecnológicos, tendo orçamento próprio sem depender de órgãos externos, 

consolidando a sua autonomia para além dos julgamentos proferidos, levando 

maior credibilidade à instituição.  

Os investimentos em tecnologia são outro aspecto a ser observado na 

melhoria contínua do PAP. Não é incomum os sistemas usados no INSS e no 

CRPS apresentarem lentidão e até mesmo ficarem inoperantes, prejudicando a 

análise processual. É necessário aumentar o link de internet nas APS e nas 

unidades julgadores do CRPS e ampliar a capacidade de processamento dos 

servidores que hospedam esses sistemas para aguentar a demanda de acessos 

que tenderá aumentar com o e-PAP.  

Com o advento do processo eletrônico também no INSS é necessário 

robustecer a infraestrutura tecnológica da autarquia e do CRPS tanto na parte 

de dados quanto na parte de equipamentos (computadores, notebooks, estações 

de videoconferência, switches, scanners, multifuncionais, etc.) já que os 

processos serão totalmente eletrônicos nas fases inicial, instrutória e decisória, 

assim como já é desde 2012 nas fases recursal e de cumprimento de decisões.  

Dessa forma será possível, quando necessário, adequar os 

procedimentos do PAP às tendências tecnológicas, como por exemplo: 

realização de Justificação Administrativa eletrônica; sustentações orais feitas da 

própria residência do interessado, ou dos escritórios de advocacia, sem 

necessidade de deslocamento até uma unidade da gerência-executiva do INSS; 



inclusão de documentos e informações diversas de forma rápida no sistema pelo 

próprio usuário externo. 

Recomenda-se também que os sistemas utilizados pelo INSS e pelo 

CRPS sejam unificados, passando a ser utilizado um único sistema de 

tramitação do processo administrativo previdenciário em todas as suas fases, 

com os respectivos controles e acessos para cada órgão e também para 

usuários externos.  

 

4 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CULTURA PREVIDENCIÁRIA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

 

Existem vários problemas a serem enfrentados por toda a sociedade em 

relação à Previdência Social tais como: informalidade, sonegação fiscal, falta de 

cobrança dos devedores, falta de punição dos fraudadores, excesso de 

tributação da folha de pagamentos, aumento dos acidentes de trabalho, o 

atendimento insatisfatório do INSS, dentre outros. 

 

Porém, o maior problema a ser enfrentado é o de como criar, entre os 
brasileiros, uma verdadeira “cultura de previdência”: fazer com que as 
pessoas entendam que a Previdência é um bem necessário (e não um 
mal) para a proteção de todos nós, em períodos de adversidade, e que 
ela só poderá funcionar bem se todos fizermos a nossa parte, 
contribuindo, e assim nos garantindo e a nossos dependentes para o 
tempo em que não mais possamos trabalhar. E que, se o atendimento 
do INSS por vezes é ruim, e a proteção não é a ideal, não é o caso de 
trilhar pelo perigoso caminho da imprevidência: ninguém sabe o dia de 
amanhã. Melhor ter uma Previdência que assegure essa proteção, e 
lutar para que ela seja melhor9. 

 
Miguel Reale10 define cultura como sendo “o conjunto de tudo aquilo que, 

nos planos material e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, 

quer para modificá-la, quer para modificar a si mesmo”, incluindo-se as formas 

de comportamento humano criadas e aperfeiçoadas ao longo da sua história.  

Logo, instituir uma cultura leva tempo, principalmente no que se refere a 

proteção social. Devido à falta de informação, a sociedade brasileira não tem a 

                                                      
9 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
19.ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1203. 
10 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 25. 



cultura de contribuir com o sistema previdenciário, salvo de maneira compulsória 

como no caso de empregados, por exemplo.  

Cultura previdenciária pode ser definida como a internalização de 

informações sobre direitos e deveres previdenciários, capaz de promover uma 

mudança de comportamentos e hábitos sociais favorecendo a efetivação de 

direitos. Nesse contexto inclui-se informações sobre critérios, preceitos, regras 

e procedimentos do PAP. 

Por isso é fundamental se criar uma cultura previdenciária no Brasil, por 

meio de ampla disseminação de informações. É preciso que se entenda que 

contribuir para a Previdência Social não é algo negativo, visto que é essa 

contribuição que possibilitará o amparo do trabalhador e de sua família 

futuramente.  

 

A questão cultural deve ser abordada de modo a esclarecer a 
população sobre a necessidade da inserção no regime previdenciário, 
em campanhas que, a exemplo de outras tantas já realizadas pelos 
governos, venham a dar a real dimensão do que é a Previdência Social 
e sua importância para a proteção social não só do trabalhador como 
também de seus familiares11. 

 

A população também precisa saber que ela precisa guardar documentos 

que comprovem o exercício de atividade, dependência econômica ou uma união 

estável, por exemplo. É necessária uma conscientização da sociedade a respeito 

da importância de se contribuir com a Previdência Social para um dia ter direito 

a se aposentar, a deixar uma pensão por morte para seus dependentes ou a ter 

um benefício pecuniário em caso de incapacidade para o trabalho.   

Porém, essa cultura deve ser implantada observando-se a necessidade 

de informação e a peculiaridade de cada grupo heterogêneo de indivíduos na 

sociedade. É preciso utilizar uma linguagem didática e adequada para cada tipo 

de cidadão - em face de sua idade, do seu nível de instrução, da região do país 

em que mora, da atividade que exerce - para informar o conceito e o 

funcionamento das técnicas de proteção social de forma transparente e 

inteligível. 

 

                                                      
11 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 

19.ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1208. 



4.1 Inclusão da temática Previdenciária no currículo do ensino médio 

 

Acredita-se que uma das soluções para favorecer a implementação de 

uma cultura previdenciária na sociedade brasileira e facilitar o reconhecimento 

de direitos previdenciários é ensinando, desde o ensino médio, o que é e para 

que serve a Previdência Social. Se desde os 14 anos é possível ao menor 

aprendiz se filiar à previdência, ou se desde os 16 anos o adolescente pode 

contribuir para o sistema visando uma proteção futura contra os riscos sociais, é 

fundamental informá-los dessas possibilidades já nessa idade.  

É possível imaginar uma lição de casa onde o aluno informe para a classe 

se ele tem algum familiar ou sabe de alguém que tem ou já teve algum benefício 

previdenciário ou assistencial, possibilitando uma experiência prática do que 

está sendo ensinado em sala de aula.  A partir daí introduzir, em linguagem 

acessível, os conceitos básicos de proteção social, carência, qualidade de 

segurado; esclarecer a diferença entre saúde, assistência e previdência; 

apresentar os principais benefícios, etc.  

Também é possível fazer uma abordagem interdisciplinar como, por 

exemplo, em problemas de matemática: “Sr. Fulano se aposentou por idade ao 

atingir 65 anos, passando a receber R$ 1.200,00 por mês. Com o dinheiro da 

sua aposentadoria ele gastou R$ 300,00 no supermercado, R$ 150,00 na 

farmácia e R$ 75,00 na feira. Quanto sobrou do valor recebido de aposentadoria 

pelo Sr. Fulano?”  

Adequando-se a linguagem e a forma de abordar o tema, disseminando-

o na escola desde cedo, acredita-se que num longo prazo possa existir uma 

geração mais cônscia dos seus direitos e deveres previdenciários, possibilitando 

um exercício mais pleno da cidadania. Inclusive, a nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), instituída pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro 

de 201712, já traz essa previsão: 

  

Art. 8º................................ 
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e 
integradora, de temas exigidos por legislação e normas específicas, e 
temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da 
cidadania, que afetam a vida humana em escala local, regional e 
global, observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o 

                                                      
12 Publicada no Diário Oficial da União nº 245 de 22 de dezembro de 2017, Seção 1, p. 41. 



processo de envelhecimento e o respeito e valorização do idoso; 
os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a 
educação ambiental; a educação alimentar e nutricional; a educação 
em direitos humanos; e a educação digital, bem como o tratamento 
adequado da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e 
epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas 
ancoradas no interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e 
plurilíngue da sociedade brasileira. (grifo nosso)  

 

No mesmo sentido, a Resolução CNE/CP Nº 4, de 17 de dezembro de 

201813, que Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino 

Médio (BNCC-EM) prevê: 

 

Artigo 7º.............................................................  
 
§ 1º Os currículos devem incluir a abordagem transversal e integradora 
de temas exigidos por legislação e normas específicas, e temas 
contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da 
cidadania, que afetem a vida humana em escala local, regional e 
global, observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o 
processo de envelhecimento e o respeito e valorização do idoso; 
os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a 
educação ambiental; a educação alimentar e nutricional; a educação 
em direitos humanos e a educação digital, bem como o tratamento 
adequado da temática, entre outras, da diversidade cultural, étnica, 
linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de 
práticas educativas ancoradas no interculturalismo e no respeito ao 
caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira. 

 

Definitivamente, conhecer os direitos e deveres previdenciários 

contribuirá para o desenvolvimento da cidadania, o respeito e valorização do 

idoso e na educação em direitos humanos. 

Quando se tem informações desde cedo sobre seus direitos e deveres no 

âmbito previdenciário, incutindo-se a cultura da proteção social, muito mais fácil 

será para as pessoas entenderem os requisitos que precisam ser cumpridos para 

a aquisição do direito, e trazer as provas necessárias para a obtenção das 

prestações. Dessa forma, será possível evitar requerimentos inócuos, recursos 

protelatórios e imprimir celeridade ao processo administrativo previdenciário. 

 

4.2 Inclusão do Direito Previdenciário como matéria obrigatória no curso 

de Direito e no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

                                                      
13 Publicada no Diário Oficial da União nº 242 de 18 de dezembro de 2018, Seção 1, p. 120. 



Outra forma de dar efetividade ao reconhecimento de direitos por meio do 

PAP, é incluir o Direito Previdenciário como matéria obrigatória no curso de 

Direito e no exame da OAB. O Direito Previdenciário pode incidir na vida das 

pessoas desde 28 dias antes do seu nascimento (salário-maternidade) e 

continuará incidindo após a morte do indivíduo (pensão por morte). A questão 

previdenciária diz respeito a quem exerce atividade remunerada no Regime 

Geral de Previdência Social ou nos Regimes Próprios de Previdência Social, a 

quem tem Previdência Complementar e até a quem está desempregado. 

Até para o advogado se posicionar contra ou a favor de uma reforma 

previdenciária fica difícil, já que não teve contato com o tema na faculdade, ou 

se teve foi de maneira bem rasa. A própria OAB tem a OAB-Prev que realiza a 

gestão do Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados – PBPA, mas não 

coloca questões da disciplina no exame de ordem.  

Além disso, a quantidade de processos de matéria previdenciária na 

Justiça Federal é maior do que qualquer outra. Segundo dados do CNJ14 os 

assuntos mais demandados nos processos julgados em 2017 na Justiça Federal 

foram de matéria previdenciária conforme gráfico a seguir: 

 

 

 

                                                      
14Em:http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c3216
7.pdf <Acesso em 19 set. 18>. 
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Portanto, a inclusão do Direito Previdenciário como disciplina obrigatória 

nos cursos de Direito e a cobrança de questões relativas a essa disciplina no 

exame da OAB, além de ajudar na instituição de uma cultura previdenciária, em 

médio prazo trará efetividade ao PAP, pois estimulará advogados a aprenderem 

a atuar corretamente na matéria previdenciária. 

Nesse sentido, houve um avanço com a Resolução CNE/CES Nº 5, de 17 

de dezembro de 201815, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito, conforme se observa: 

 

Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a 
interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá incluir no 
PPC, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas 
formativas: 
 
[...] 
 
II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque 
dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as 
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua 
evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e 
culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, 
necessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, 
conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do Direito, 
Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 
Internacional, Direito Processual; Direito Previdenciário, Formas 
Consensuais de Solução de Conflitos; e (grifo nosso) 

 

Conforme art. 14 da resolução, essas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais deverão ser implantadas pelas instituições de ensino superior, 

obrigatoriamente, no prazo máximo de até dois anos a partir da sua publicação, 

aos alunos ingressantes.  

Acredita-se que a médio prazo a obrigatoriedade da disciplina Direito 

Previdenciário no curso de Direito e, consequentemente, no Exame da OAB, 

contribuirá significativamente para a instituição de uma cultura previdenciária na 

sociedade, como também fomentará uma operacionalização mais efetiva do 

processo administrativo previdenciário. 

 

4.3 Fortalecimento de um Programa de Educação Previdenciária 

 

                                                      
15 Publicada no Diário Oficial da União nº 243 de 19 de dezembro de 2018, Seção 1, p. 47. 



A primeira iniciativa governamental para a instituição de um programa 

voltado para a disseminação de informações previdenciárias à população se deu 

com a Portaria MPAS Nº 1.671, em 15 de fevereiro de 2000, que criou o 

Programa de Estabilidade Social (PES) “com a finalidade de ampliar a cobertura 

dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social”. Conforme 

a Portaria: 

 

Art. 2º O Programa será executado no âmbito do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, de forma descentralizada, em consonância com 
as seguintes linhas de ação: 
 
I - promoção de ações de atendimento para inscrição no Regime Geral 
de Previdência Social, direcionadas para a agilidade na prestação de 
serviços e comodidade dos seus usuários, mediante: 
a) ênfase na informação e orientação prévias; 
b) ampliação do horário e dias de atendimento; 
c) ampliação da rede atendimento, com ênfase na sua interiorização; 
d) resolutividade e redução dos prazos de atendimento dos pedidos de 
inscrição; 
e) eliminação de exigências desnecessárias e procedimentos 
repetitivos; e 
f) auto-atendimento. 
 
II - produção de informações institucionais sobre a importância do 
seguro social para os trabalhadores; 
 
III - realização regular de programas de orientação sobre os benefícios 
e serviços do Regime Geral de Previdência Social, assim expressos: 
a) aposentadoria por idade; 
b) aposentadoria por tempo de contribuição; 
c) aposentadoria por invalidez; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário família; 
g) salário maternidade; 
h) auxílio acidente; 
i) pensão por morte; 
j) auxílio-reclusão; e 
l) reabilitação profissional; e 
 
IV - celebração de parcerias com sindicatos, entidades de classe, 
associações profissionais e de ofícios, entidades assistenciais e 
comunitárias, clubes de serviço, associações de bairro, empresas, 
igrejas, estados e municípios, particularmente por meio de seus 
organismos de ação social, organizações não governamentais, 
especialmente aquelas voltadas para o fortalecimento e valorização da 
cidadania, bem assim outros agentes públicos e comunitários, para: 
a) produção de informações institucionais a que se refere o inciso II; 
b) realização de programas de orientação a que se refere o inciso III; e 
c) processamento de solicitações de inscrição. 
 
V - acompanhamento e divulgação periódica da evolução da 
quantidade de inscrições e recolhimentos no Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS. (Incluído pela Portaria MPAS nº 2.029, de 
13/06/2001) 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPAS/2001/2029.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPAS/2001/2029.htm


 

O PES tinha como principal foco alavancar as inscrições no Regime Geral 

de Previdência Social. Entretanto, por mais que se inscrevessem os segurados, 

em sua maioria, pouco se mantinham em dia com as contribuições 

previdenciárias.  

Em 2003, o PES passou a denominar-se Programa de Educação 

Previdenciária (PEP), em virtude da alteração feita pela Portaria MPS Nº 1.276, 

de 09 de setembro de 2003 “com o objetivo de informar e conscientizar a 

sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, 

com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua 

inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social”. A portaria 

alterou algumas diretrizes originais do PES, como a orientação também sobre as 

contribuições, e não apenas em relação aos benefícios e serviços, e incluiu o 

BPC/LOAS, o serviço social e a perícia médica no rol de informações prestadas 

pelo Programa.  

Em 2010, a Portaria MPS Nº 514, de 09 de dezembro de 2010 estabeleceu 

como objetivo do PEP “informar e conscientizar a sociedade acerca de seus 

direitos e deveres em relação à Previdência Social e de assegurar a proteção 

social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral 

de Previdência Social”.  

O PEP realiza palestras, cursos, entre outras ações, desenvolvendo 

parcerias com o propósito de informar e conscientizar a sociedade sobre seus 

direitos e deveres, fomentando a proteção social e a cultura previdenciária, 

inclusive com cursos de Educação a Distância – EaD. 

As equipes de Educação Previdenciária estão disseminadas por todo 

país. O Programa conta com servidores nas Gerências-Executivas do INSS e 

nas Agências da Previdência Social em quase todas as unidades da federação, 

com destaque para os servidores de APS que melhor identificam os pontos 

críticos que devem ser abordados pelo PEP em sua localidade. 

Numa sociedade onde o conhecimento dos direitos e deveres 

previdenciários é escasso, iniciativas como o PEP merecem apoio, mas ainda 

assim é insuficiente tendo em vista o público alvo a que se destina. Tal iniciativa 

deve ser ampliada por outros entes públicos e por outras entidades da sociedade 

civil, para que se possa ter resultados em longo prazo no sentido de ver uma 



geração de pessoas com cultura previdenciária e, consequentemente, tornando 

mais fácil o reconhecimento de direitos via processo administrativo 

previdenciário. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Embora esteja funcionando a estrutura condutora do processo 

administrativo previdenciário, há ainda muito o que fazer para que este seja 

deveras efetivo e cumpra com a sua missão constitucional de trazer a resolução 

de conflitos em âmbito administrativo da forma almejada pela sociedade 

brasileira.  

É primordial adequar a estrutura dos órgãos que conduzem o processo 

administrativo previdenciário, iniciando-se com a recriação de um ministério 

próprio para tratar da questão previdenciária de forma integral e não 

particionada, fiscalizando-se os regimes de previdência e traçando diretrizes 

com a ótica da garantia dos direitos fundamentais e não exclusivamente com a 

ótica fiscalista ou econômica.  

Outro ponto necessário é manter uma integração interinstitucional entre 

os órgãos atuantes no PAP (PFE/INSS, AGU, CRPS, INSS, CONJUR), a fim de 

uniformizar entendimentos no âmbito administrativo e diminuir a judicialização 

de benefícios. 

É vital que o INSS reponha seus quadros funcionais e implante programa 

efetivo e periódico de capacitação de servidores. Mesmo porque o INSS Digital 

já é uma realidade e com isso o número de processos tende a aumentar, já que 

mais uma via de entrada de requerimentos foi aberta, recepcionando uma 

demanda que até então estava reprimida. 

Já o CRPS precisa ter, de fato, autonomia e independência com um 

quadro próprio de servidores administrativos, de peritos médicos e assistentes 

sociais para atuarem na assessoria técnica subsidiando os conselheiros na sua 

tomada de decisão. É basilar também ampliar o quadro de conselheiros para dar 

vazão aos processos que chegam em grau de recurso administrativo oriundos 

do INSS.  

Acredita-se que seja salutar instituir um programa de formação para novos 

conselheiros e servidores do INSS, onde se cobre mais qualidade dos processos 



do que quantidade, oferecendo ferramentas para atualização de informações e 

padronização de procedimentos.   

É essencial investir em tecnologia, principalmente com a implantação do 

processo eletrônico no INSS. É fundamental ter equipamentos de qualidade e 

link de internet suficiente para suportar as novas demandas. Além disso, é 

importante a adequação da estrutura física dos órgãos julgadores do CRPS e 

das APS, bem como proporcionar condições dignas de trabalho. 

A falta de cultura previdenciária no Brasil dificulta a apreensão da 

necessidade de se contribuir para Previdência Social como forma de proteção 

do trabalhador e sua família contra os riscos sociais aos quais todos estão 

sujeitos. Essa falta de conhecimento sobre requisitos legais e documentação 

hábil a comprovar o preenchimento desses requisitos, na maioria das vezes, faz 

com que o cidadão tenha o seu direito negado. 

Espera-se que com a obrigatoriedade da disciplina Direito Previdenciário 

nos bancos acadêmicos sejam inseridas questões no exame da OAB, 

favorecendo a instituição de uma cultura previdenciária, impactando em 

melhorias na condução do processo administrativo previdenciário. 

Outra conclusão que se chega é que o Programa de Educação 

Previdenciária desenvolvido pelo INSS, em que pese ser uma iniciativa positiva, 

não é suficiente para atingir o público-alvo de contribuintes e beneficiários 

espalhado pelo país. É preciso um apoio de demais entidades da sociedade civil 

e governamentais no sentido de levar e esclarecer os direitos e deveres 

previdenciários, instruindo a população sobre os requisitos e documentos 

necessários para lograr êxito na concessão das prestações pleiteadas, 

facilitando o reconhecimento de direitos no processo administrativo 

previdenciário. 

Por fim, não se pode esquecer que a razão de toda a estrutura 

previdenciária é atender o cidadão de modo célere, isonômico, impessoal, 

resguardando todas as garantias processuais visando prestar-lhe o melhor 

serviço possível. Portanto, todas as medidas no intuito de trazer melhoria 

contínua ao PAP devem ter como fundamento e fim, sempre, o ser humano.  
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