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CONSULTA N° 38/2014 – CAOP Cível 

OBJETO: Ação previdenciária em que são partes instituição de 

previdência social e beneficiário do sistema de seguridade – Ausência de 

vara do juízo federal na comarca do domicílio do segurado - Competência 

delegada da Justiça Estadual – Art. 109, § 3°, da Constituição Federal – 

Critérios para a repartição de atribuições do Ministério Público – Posição 

doutrinária - Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

INTERESSADO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE FAXINAL 

 

 

 

 

CONSULTA N° 38/2014: 
 
 
 

 

1. Cuida-se de consulta formulada pelo Dr. André Luiz de 

Araújo, d. Promotor de Justiça oficiante na Vara Única da Comarca de 

Faxinal, em julho de 2014, por meio de contato telefônico, a respeito da 

atribuição do Ministério Público Estadual para atuar na qualidade de 

fiscal da lei, desde que presente alguma causa de intervenção 
ministerial (cf. art. 82 do Código de Processo Civil), nas ações 

envolvendo direito ao acesso à previdência social de competência 

delegada da Justiça Estadual, por força do art. 109, § 3°, da 
Constituição Federal. 
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Segundo o d. Promotor de Justiça, não se pode considerar 

subentendida a transferência de atribuição ao Ministério Público 

Estadual – onde exista Procuradoria da República Regionalizada - no 

bojo da disposição prevista no art. 109, § 3°, da CF, que estabelece a 

delegação de competência à Justiça Estadual.  

 

Para o consulente, a omissão no texto constitucional, 

referente à atuação ministerial na situação estampada no sobredito 

dispositivo, permite concluir que, não obstante seja delegada ao Juiz de 

Direito a competência para conhecer e julgar ações previdenciárias, a 

atribuição para oficiar nas demandas, sendo o caso de intervenção 

ministerial, permanece com o Ministério Público Federal. 

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 

 

1. A Constituição Federal institui, em seu art. 109, § 3°, a 

competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação em que 

forem partes instituição de previdência social e beneficiário do sistema 

de seguridade, na hipótese de a comarca do foro do domicílio do 

segurado não ser sede de vara do juízo federal, ex vi:  

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; 
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(...) 

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no 

foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 
em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do 
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e 
julgadas pela justiça estadual. 

(Destacou-se) 

 

Em pesquisa na jurisprudência nacional, identifica-se a 

existência de entendimento pacífico, no que sentido de que a regra 

transcrita acima se trata de benesse conferida pela CF, por meio da qual 

se delimitou a competência delegada e relativa da Justiça Estadual, em 

relação à Justiça Federal, para o processamento de ação em que figurem 

como partes instituição de previdência social e beneficiário do sistema de 

seguridade - a qual não elide a competência concorrente da Justiça 

Federal, prevista no art. 109, inc. I, da CF.  

 

Com base na referida prerrogativa e na interpretação 

conferida pela jurisprudência, admite-se que o segurado proponha 

demanda envolvendo direito ao acesso à previdência social na 
Justiça Estadual do foro do seu domicílio ou perante a Sede da 

Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal competente.  

 

Entrementes, exercida a faculdade apresentada no texto 

constitucional, por meio da escolha e da distribuição do feito, irradia-se 

o princípio da perpetuatio jurisdictionis, fixando-se a competência do 

juízo para o qual foi dirigida a demanda – certamente, desde que 
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autorizada pelos limites constitucionais de competência delimitados para 

a situação em tela. 

 

Confira-se o entendimento resenhado acima nos seguintes 

arestos da jurisprudência: 

 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SEGURADO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 109, § 3º, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA RELATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO FORO 

DO DOMICÍLIO EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL (ART. 109, I, CF/88). 1. "Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem partes 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a 

comarca não seja sede de vara do juízo federal" (§ 3º do artigo 

109 da CF/88). 2. A competência da Justiça Estadual 
estabelecida no art. 109, § 3º, da CF/88, é relativa apenas 

em relação à competência concorrente da Justiça Federal 
prevista no art. 109, I, da CF/88, de modo que o segurado, 

ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça 
Estadual, necessariamente deverá fazê-lo no foro do seu 

domicílio. 3. Antes do ajuizamento da ação o autor pode 
escolher entre a comarca de seu domicílio, que não seja 

sede de vara federal, ou a Sede da Seção Judiciária ou, 
ainda, se for o caso, a subseção judiciária competente. Na 

espécie, distribuído o feito, tem-se a perpetuação da 
jurisdição, tornando-se inderrogável a competência. 5. 

Competência do Juízo de Direito da Comarca de Carangola - 

MG, suscitado. (TRF-1 - CC: 74642 MG 0074642-

90.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
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FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 

10/07/2012, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.253 de 03/08/2012).  

(Destacou-se) 

 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SEGURADO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 109, § 3º, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA RELATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO 
FORO DO DOMICÍLIO EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, CF/88). 1. "Serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem partes 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a 

comarca não seja sede de vara do juízo federal" (§ 3º do 
artigo 109 da CF/88). 2. A competência da Justiça Estadual 

estabelecida no art. 109, § 3º, da CF/88, é relativa apenas 
em relação à competência concorrente da Justiça Federal 

prevista no art. 109, I, da CF/88, de modo que o segurado, 
ao optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça 

Estadual, necessariamente deverá fazê-lo no foro do seu 
domicílio. 3. Antes do ajuizamento da ação o autor pode 

escolher entre a comarca de seu domicílio, que não seja 
sede de vara federal, ou a Sede da Seção Judiciária ou, 

ainda, se for o caso, a subseção judiciária competente. Na 
espécie, distribuído o feito, tem-se a perpetuação da 

jurisdição, tornando-se inderrogável a competência. 4. 

Competência do Juízo de Direito da Comarca de Piranga - MG, 

suscitado. (TRF-1 - CC: 506052820134010000 MG 0050605-

28.2013.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 
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26/11/2013, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.168 de 04/12/2013).  

(Destacou-se) 

 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA 
PERANTE JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA DELEGADA. A 

CRFB/88, em seu art. 109, § 3º, reza que serão processadas 
e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, sempre que a 

comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 
verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 
estadual. A Lei 5.010/66, em seu art. 15, inc. III, prescreve 

que nas comarcas do interior onde não funcionar vara da 
justiça federal, os juízes estaduais são competentes para 

processar e julgar os feitos ajuizados contra instituições 
previdenciárias por segurados ou beneficiários residentes na 

comarca, que se referirem a benefícios de natureza 
pecuniária. (TRF-4 - AG: 310833620104040000 RS 0031083-

36.2010.404.0000, Relator: HERMES SIEDLER DA 

CONCEIÇÃO JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2010, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/12/2010).  

(Destacou-se) 

 

Súmula n° 689 do Supremo Tribunal Federal: 

 

O segurado pode ajuizar ação contra a instituição 

previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou 
nas varas federais da Capital do Estado-Membro. 

(Destacou-se) 
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2. No que diz respeito à atuação do Ministério Público 

nas demandas judiciais relativas ao direito de acesso à previdência 
social, cumpre-nos destacar, em primeiro lugar, que a CF estabelece, 

em seu art. 127, § 1°, que são princípios institucionais do Ministério 
Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

 

Segundo a doutrina de Arruda Alvim, interpretada pelo 

Ministro Teori Albino Zavascki na obra “Ação Civil Pública: Competência 

para a Causa e Repartições de Atribuições Entre os Órgãos do Ministério 

Público” 1, afirmar que o Ministério Público é uno e indivisível 
significa dizer que: 

 

A manifestação de qualquer de seus agentes, no 

cumprimento do dever funcional, vinculará a própria 
instituição como um todo. Por ser assim, é evidente que a 

atuação de Ministério Público, a exemplo do que se passa no 
Poder Judiciário – que tem sua jurisdição limitada pelas 

regras de competência -, se dá em forma organizada e 
hierarquizada. Seus agentes exercem as funções sob 

determinadas regras e limites impostos pela estrutura do 
organismo. Seria inconcebível imaginar, com efeito, 

pudessem todos e cada um dos agentes da instituição, 
legitimamente, falar em nome dela e assim comprometê-la, 

perante todo e qualquer órgão ou instância, ou em qualquer 
lugar, ou nos momentos que lhes aprouvessem.  

                                            
1 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed., vol. 1, São Paulo, Ed. 
RT, 2003, p. 564 in ZAVASCKI, Teori Albino. Ação Civil Pública: Competência para a 
Causa e Repartições de Atribuições Entre os Órgãos do Ministério Público. 
Publicado em abril de 2014. Disponível no seguinte link: < 
http://www.tex.pro.br/home/artigos/262-artigos-abr-2014/6478-acao-civil-publica-
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(Destacou-se). 

 

Para o mesmo autor, a distribuição interna das diversas 

ramificações do Ministério Público Brasileiro deve guardar 
compatibilidade com a distribuição da competência dos órgãos do 
Poder Judiciário, estabelecida pela Constituição. 

 

Tendo em mira os esclarecimentos doutrinários citados 

acima, é possível afirmar que a atribuição dos Ministérios Públicos 

Estaduais e do Ministério Público da União, neste compreendido o 

Ministério Público Federal, acompanha a divisão de competência 

material e territorial das esferas do Poder Judiciário, isto é, a 

incumbência de atuação pertence ao membro com atribuição 

correspondente à competência do órgão jurisdicional. 
 

2.1. Nesse ponto, retomamos as assertivas lançadas no 

início da explanação, no sentido de que, nos feitos correlatos ao direito 

de acesso à previdência social, o beneficiário tem a faculdade de propor a 

demanda tanto na Justiça Estadual, na comarca do seu domicílio, 

quanto na Justiça Federal. Cuida-se de hipótese de competência 
concorrente das duas esferas do Poder Judiciário. 

 

Partindo dessa premissa, no caso das ações processadas 

pela Justiça Federal, a repartição do Ministério Público que possui 

compatibilidade com a competência do Juiz Federal é o MPF, consoante 

estabelece o art. 37 da Lei Complementar n° 75/1993: 

                                                                                                                                 
competencia-para-a-causa-e-reparticao-de-atribuicoes-entre-os-orgaos-do-ministerio-
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Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas 

funções: 

I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, 

do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais 

Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes 

Eleitorais; 

(Destacou-se) 

   

Por outro lado, se a demanda é proposta perante a Justiça 

Estadual, a competência para conhecer e julgar o pedido pertence ao 

Juiz de Direito/Juiz Substituto designado para atuar na comarca - na 

hipótese de juízo único - ou na vara judicial com atribuição na matéria 

específica ou residual.  

 

Acompanhando-se a delimitação jurisdicional do Juiz 

de Direito/Juiz Substituto, observa-se que incumbe ao Ministério 
Público dos Estados, por intermédio dos Promotores de 

Justiça/Promotores Substitutos, oficiar nos feitos – sem dúvida, se 

houver interesse ministerial. 
 

Em exame de caso diverso, mas pontualmente 

esclarecedor sob a ótica da forma como o Ministério Público Estadual 

relaciona-se com o Ministério Público Federal nas demandas tratadas no 

art. 109, § 3°, da CF, o Supremo Tribunal Federal afirmou que no 
exercício das atribuições previstas nos art. 109, § 3º, da 

                                                                                                                                 
publico>  
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Constituição, e 78 e 79 da LC 75/1993, o Ministério Público 
estadual cumpre papel do MPF: 

 

O Ministério Público nacional é uno (art. 128, I e II, da CF), 

compondo-se do MPU e dos Ministérios Públicos dos Estados. 

No exercício das atribuições previstas nos art. 109, § 3º, da 
Constituição, e 78 e 79 da LC 75/1993, o Ministério 

Público estadual cumpre papel do MPF. A circunstância de a 

impetrante, promotora de justiça no Estado do Paraná, exercer 

funções delegadas do MPF e concomitantemente ser tida como 

inapta para habilitar-se em concurso público para o provimento 

de cargos de procurador da República é expressiva de 

contradição injustificável. (...) Segurança concedida.” (STF - MS 

26.690, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 3-9-2008, 

Plenário, DJE de 19-12-2008.).  

(Grifou-se) 

 

Analisando o julgado acima, observa-se que a Corte 

Suprema aponta para o entendimento de que, do mesmo modo que o 
juízo estadual se investe da competência federal, diante do 

permissivo constitucional, o Promotor de Justiça deve atuar em 

substituição ao Procurador da República.  
 

Revela-se, de conseguinte, que, na visão do STF, a 

atribuição do Ministério Público Estadual encontra-se implícita na 
norma do art. 109, § 3°, da CF.  

 

2.2. Sob outro giro, constata-se que no âmbito dos 
Ministérios Públicos dos Estados, incluindo-se o Ministério Público 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

11

do Estado do Paraná, é reconhecida a atuação, como regra geral, dos 

Promotores de Justiça/Promotores Substitutos nas ações 
previdenciárias.  

 

É possível identificar esse tratamento a partir da leitura 

das discussões, no âmbito dos estados, acerca da racionalização da 

intervenção do Ministério Público no processo civil, as quais culminaram 

na edição de diversas recomendações. Observe-se: 

 

- Ministério Público do Estado do Paraná; 

Recomendação n° 001/2010 PGJ (não mais vigente) 2: 

 

Artigo 4º - Identificado o objeto da causa e respeitado o 

princípio da independência funcional, é desnecessária a 

intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses: 

(...) 

p) ação previdenciária em que inexistir interesse de incapazes; 

(Destacou-se) 

 

- Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul; 

Recomendação n° 001/2010 PGJ3: 

 

Art. 1° O Membro do Ministério Público, em matéria cível, 

intimado a se manifestar como órgão interveniente, 

perfeitamente identificado o objeto da demanda, ao verificar 

não se tratar de causa que justifique a intervenção, poderá 

                                            
2 Disponível no seguinte link: 
<http://www.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=1282> 
3 Disponível no seguinte link: <http://www.mprs.mp.br/legislacao/id5175.htm> 
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limitar-se a consignar concisamente a sua conclusão, 

apresentando, nesse caso, os respectivos fundamentos, 

especialmente nas seguintes hipóteses: 

(...) 

g) ações previdenciárias entre partes maiores e capazes; 

(Destacou-se) 

 

- Ministério Público do Estado do Sergipe; Recomendação n° 

001/2004 PGJ4: 

 

Art. 4º Perfeitamente identificado o objeto da causa e 

respeitado o princípio da independência funcional, é 

desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes 

demandas e hipóteses: 

(...) 

VII – Ação previdenciária em que inexistir interesse de 

incapazes; 

(Destacou-se) 

 

- Ministério Público do Estado de Pernambuco; 

Recomendação Conjunta PGJ/CGMP n° 001/20125: 

 

Art. 1º Em matéria cível, intimado a se manifestar como órgão 

interveniente, o membro do Ministério Público, ao realizar a 

perfeita identificação do objeto da causa, e verificando não se 

tratar de processo que justifique a sua intervenção, poderá 

limitar-se a consignar, concisamente, a sua conclusão, 

                                            
4 Disponível no seguinte link: 
<http://www.diario.tjse.jus.br/servlet/netadvance.tjse.Secao?ano=2004&mes=05&dia
=05&secao=mp&anexo=0&tipo=htm> 
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apresentando, neste caso, os respectivos fundamentos, 

especialmente nas seguintes hipóteses: 

(...) 

VII - ações previdenciárias em que inexistir interesse de 

incapazes; 

(Destacou-se) 

 

- Ministério Público do Estado de Santa Catarina; 

Enunciado da Procuradoria de Justiça Cível n° 186: 

 

Nas ações previdenciárias/acidentárias, por versar o litígio 

sobre direitos disponíveis e por falta de previsão na legislação 

de regência, é desnecessária a intervenção do Ministério 

Público, salvo outras hipóteses expressamente previstas em lei. 

(Destacou-se) 

 

No campo nacional, cita-se a Recomendação n° 16, de 

16 de abril de 2010, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público7: 

 

Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e 

respeitado o princípio da independência funcional, é 

desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes 

demandas e hipóteses: 

(...) 

                                                                                                                                 
5 Disponível no seguinte link: 
<http://arquivos.mp.pb.gov.br/corregedoria/recom_cacivel.pdf> 
6 Disponível no seguinte link: 
<http://www.mpsc.mp.br/portal/instituicao/procuradorias-de-
justica/enunciados.aspx> 
7 Disponível no seguinte link: 
<http://www.civel.mppr.mp.br/arquivos/File/recomendacao_cnmp.pdf> 
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IX - Ação previdenciária em que inexistir interesse de 

incapazes; 

(Destacou-se) 

 

Sobre a formação do CNMP e a extensão da eficácia das 

orientações por ele proferidas8, abrangendo os Ministérios Públicos 

dos Estados, colaciona-se: 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) atua em 

prol do cidadão executando a fiscalização administrativa, 

financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de 

seus membros, respeitando a autonomia da instituição. O 

órgão foi criado em 30 de dezembro de 2004, pela Emenda 

Constitucional nº 45, e tem sede em Brasília (DF). 

 

Formado por 14 membros, que representam setores diversos da 

sociedade, o CNMP tem como objetivo imprimir uma visão 

nacional ao MP. Ao Conselho cabe orientar e fiscalizar todos 
os ramos do MP brasileiro: o Ministério Público da União 

(MPU), que é composto pelo Ministério Público Federal 
(MPF), Ministério Público Militar (MPM), Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT); e o Ministério Público dos Estados (MPE). 

 

(...) 

 

É papel do CNMP: 

 

                                            
8 Disponível no seguinte link: <http://www.cnmp.mp.br/portal/conheca-o-cnmp> 
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Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério 

Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de 

sua competência, ou recomendar providências; 

(Destacou-se) 

 

À luz da premissa de reorientar a atuação do Ministério 

Público no processo civil, de modo a torná-la mais eficiente e adequada à 

evolução institucional e ao perfil delineado pela CF de 1988, com viés 

ativo em prol de atuação em áreas cuja repercussão e relevância sociais 

sejam marcadamente mais acentuadas, a Comissão Especial destinada a 

estudar e oferecer as propostas elencou os seguintes motivos para 

justificar a desnecessidade de intervenção do Parquet em causas 
previdenciárias, se ausente o interesse de incapazes9: 

 

Forçoso reconhecer que o perfil traçado pela Constituição 
ao Ministério Público não comporta a intervenção em 

causas que tratem tão somente de concessão de benefícios 
previdenciários a partes capazes, exceção feita, é claro, às 

ações propostas pelo segurado-trabalhador contra a 
entidade autárquica, decorrentes de acidente de trabalho. 

 

Afastada tal situação, não há como perder de vista que o 

fundamento legal para a atividade interventiva – art. 82, 
inciso III, do CPC – deve ser interpretado em consonância 

com o que reza a Carta Magna, ou seja, preservando-se a 

atividade do Parquet enquanto órgão agente e considerando-se 

não-recepcionada aquela legislação que lhe concede funções 

incompatíveis com a sua finalidade institucional. 

                                            
9 Disponível no seguinte link: 
<http://www.civel.mppr.mp.br/arquivos/File/MOTIVOS_CNMP.pdf> 
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A mera presença de entidade autárquica, dessa forma, como 

parte do processo – considerando que é vedada a defesa ou 

consultoria de pessoas jurídicas de Direito Público, que são 

representadas pelos seus próprios procuradores – não justifica, 

por si só, a intervenção. 

 

Por outro lado, se a aferição do adequado cumprimento da 

ordem jurídica na composição da lide quanto à parte capaz 

constituísse motivo suficiente para atuação do Ministério 

Público, este interviria, sem duvida, em praticamente todas as 

demanda judiciais, o que não se coaduna com o disposto na 

Constituição. 

 

Aliás, nesse sentido, é pacífica a jurisprudência: 

 

“Previdenciário. Constituição Federal. Art. 201 e 

Parágrafo 5°. Intervenção do Ministério Público Federal. I 

– Não envolvendo interesse de incapaz, não há 

necessidade de intervenção do Ministério Público Federal 

em questões relativas a benefícios previdenciários. II – 

Não há necessidade de dilação probatória, muito menos 

depoimento pessoal da parte, quando a discussão se 

reporta exclusivamente a auto-aplicabilidade de norma 

constitucional. III – Súmula n. 23/TRF 1ª Região. IV – 

Apelação do INSS improvida.” 

 

“Processual Civil. Intervenção Obrigatória do Ministério 

Público. I – Intervenção do Ministério Público, prevista no 

inciso III do art. 82 do CPC, não é obrigatória, cabendo ao 

juiz decidir se a existência de interesse público justifica. 

II – Ação ordinária proposta por segurado contra o INPS, 
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pleiteando reajuste de proventos, não se insere na 

hipótese acima, sendo desnecessária a manifestação do 

Ministério Público. III – Agravo provido”. 

 

“1. Ação em que se postula benefício previdenciário. INPS 

no pólo passivo. Intervenção do Ministério Público como 

‘custos legis’. Desnecessidade. 2. Aposentadoria especial. 

Implementados os requisitos do Decreto 83080/79. 

Deferimento. Aplicação da Súmula 198 do TRF. 3. 

Reforma da sentença”. 

         (Destacou-se) 

 

Entende a Comissão Especial que, excluídas as 

hipóteses de interesses de incapazes na lide e de ações acidentárias 
dirigidas contra entidade autárquica, nenhuma outra situação está a 

justificar a intervenção do Ministério Público – independentemente 

da ramificação ministerial - em demandas previdenciárias. 

 

3. Tendo em vista as referências e as reflexões 

apresentadas acima, respeitada a independência funcional, acredita-
se que as atribuições do Ministério Público perante o Poder 

Judiciário são estabelecidas com base nos critérios de competência 

material e territorial do órgão jurisdicional, de modo que, se a CF 
delegou à Justiça Estadual competência para conhecer e julgar 

ações de natureza previdenciária, por conseguinte, incumbe ao 

Promotor de Justiça oficiar nos feitos em trâmite perante essa 
esfera jurisdicional, a qual é correspondente ao campo de atuação 

institucional atribuída aos Ministérios Públicos dos Estados, desde 

que visualizada a necessidade de intervenção. 
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Muito embora a Recomendação n° 001/2010 PGJ, do 

Ministério Público do Estado do Paraná, não se encontre mais vigente, 

entende-se que não há óbice para que o consulente norteie a sua 

atuação segundo as recomendações do CNMP pertinentes à matéria 
em debate, haja vista que as atribuições do Órgão Superior 

compreendem a orientação dos Ministérios Públicos dos Estados – 

conforme exposto anteriormente -; bem como que, diante da inexistência 

temporária de ato normativo interno da instituição paranaense 

regulamentando as diretrizes tratadas na Recomendação n° 16/2010, a 

disciplina de âmbito nacional tem eficácia análoga àquela conferida às 

regras gerais pelo princípio da especialidade. 

 

4. Frente ao questionamento formulado e aos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das 

Fundações e do Terceiro Setor, são esses, em tese, os esclarecimentos 

que se entende adequados. 

 

Persistindo dúvidas ou havendo novos questionamentos, 

este Centro de Apoio permanece à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Curitiba, 12 de agosto de 2014. 

 

 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
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