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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL ADJUNTO DA _ VARA DO ESTADO DE SERGIPE 
 
Autos Virtuais 
Réu: INSS 

 
 
 
 
 
 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos autos da AÇÃO DE 
CONHECIMENTO CONDENATÓRIA, processo em epígrafe, por seu Procurador 
Federal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar 
CONTESTAÇÃO, na forma a seguir exposta. 

 
DOS FATOS 

 
Pretende a parte autora a concessão de benefício assistencial (LOAS), 

alegando em seu prol que possui todos os requisitos para a sua concessão, sem, no 
entanto, trazer qualquer prova contemporânea ou suficiente para justificar tal 
informação.  

Os pedidos são improcedentes, como se verá a seguir. 
 

PRELIMINARMENTE: DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 
 

Como se sabe, existe interesse processual quando a parte tem 
necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida previamente resistida pela 
parte adversa, pressuposto este essencial para o ajuizamento de uma ação.  

 
No caso em análise, verificando-se não ter havido prova de que tenha 

sido efetuado o regular requerimento junto ao Réu para a concessão do benefício 
perseguido, inexiste, até o presente momento, qualquer possibilidade de se criar uma 
resistência a esse pedido.  

 
 O STJ, ao enfrentar essa questão, fixou posicionamento no 

sentido da falta condição da ação – interesse de agir – quando o Autor da ação não 
apresenta previamente pedido administrativo, pois, “à míngua de qualquer obstáculo 
imposto pela Autarquia Federal (INSS), não se aperfeiçoa a lide, doutrinariamente 
conceituada como um conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida”. 
(RESP 147186 / MG ; RECURSO ESPECIAL, DJ DATA:06/04/1998 PG:00179, Min. 
FERNANDO GONÇALVES). 
 
     No mesmo sentido, vejamos o Enunciado nº 02 da Súmula da Turma 
Recursal de Sergipe:  
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SUMULA nº 2 – TR – SERGIPE 
 
É carente de ação o segurado que ingressa em juízo com ação 
objetivando a concessão de benefício de aposentadoria, sem, 
antes, ter formulado tal pretensão na via administrativa. 

 
A tais posicionamentos, se filia a novel decisão do STF sobre o tema, 

conforme decisão proferida no RE 631240, cuja ementa segue transcrita abaixo: 
 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA 
COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 
controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 
administração para defesa de direito ligado à concessão ou 
revisão de benefício previdenciário como condição para busca de 
tutela jurisdicional de idêntico direito. 

 
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA  

 
Sendo o caso de o indeferimento administrativo do benefício ter 

ocorrido há mais de 10 anos, requer o INSS seja decretada a decadência do direito, 
conforme artigo 103, caput da lei de 8.213/91. 

 
Art.103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer 
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 
de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando 
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.  
 

Sobre isso, a TNU - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, em 
23/08/2012, sumulou o entendimento sobre a decadência. Vejamos: 

 

SÚMULA 64 
DOU 
23/08/2012 
PG. 00070 

O direito à revisão do ato de indeferimento de benefício  
previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo decadencial  
de dez anos. 

 
Sobre isso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recentemente filiou-

se a esse posicionamento, através do julgamento do RE 626489. 
 
Se o benefício foi concedido antes da vigência da MP 1.523-9/1997, 

o termo inicial da decadência é o dia de início da vigência de referida norma. 

http://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=64&PHPSESSID=fk7kromj23vvfmdkvo6hufd2m2
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Com efeito, requer a aplicação do instituto da DECADÊNCIA no caso 
do benefício ter sido indeferido/cessado há 10 anos. 

 
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO 

 
                                   A pretensão do autor não encontra guarida, pois está fulminada 
pela prescrição do próprio fundo do direito, referente ao requerimento 
administrativo postulado no INSS. 

 
Registre-se que somente após passados mais de 05 anos da negativa 

do benefício é que a parte autora ajuizou a presente demanda.  
 
Em situações como essa é pacífico posicionamento do STJ, conforme 

se verifica: 
Acórdão. Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 652551. Processo: 
200400537211 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 
Data da decisão: 05/12/2006 Documento: STJ000726157 
Fonte DJ DATA: 18/12/2006 PÁGINA:312 Relator(a)  DENISE 
ARRUDA 
 
Decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça: 
A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 
José Delgado, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 
 
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. 
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. 
PROVIMENTO. 1. "As dívidas passivas da União, dos Estados e 
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra 
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou 
fato do qual se originarem" (Decreto 20.910/32, art. 1º). 2. A 
prescrição, no caso, não atingiu apenas as prestações anteriores 
ao qüinqüídio que antecedeu o ajuizamento da ação (Súmula 
85/STJ), mas fulminou toda a pretensão condenatória (seja a 
indenização por danos morais, materiais e estéticos, seja a 
pensão mensal vitalícia), porque decorreram mais de quinze (15) 
anos entre a data da ciência da incapacidade laboral absoluta e 
irreversível – com a concessão do benefício previdenciário de 
aposentadoria por invalidez em 3 de janeiro de 1986 – e o 
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ajuizamento da ação condenatória, ocorrido somente em 8 de 
junho de 2001. 3. Recurso especial provido, para se reconhecer a 
prescrição e decretar a extinção do processo com resolução de 
mérito. 
 
Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 187344 Processo: 
199800645225 UF: SE Órgão Julgador: SEXTA TURMA Data 
da decisão: 11/05/1999 Documento: STJ000266692  Fonte 
DJ DATA:31/05/1999 PÁGINA:195 Relator(a) VICENTE LEAL  
 
Decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso especial, na  
conformidade dos votos e notas taquigráficas  a seguir. 
Participaram do julgamento os Srs. Ministros Fernando 
Gonçalves e Hamilton Carvalhido. Ausentes, por motivo de 
licença, o Sr. Ministro  William Patterson  e, ocasionalmente, o Sr. 
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. 
 
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE 
BENEFÍCIO. AÇÃO CONTRA O INSS. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA 
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32 E 
SÚMULA Nº 85/STJ. - Extinto o processo, sem apreciação do 
mérito da pretensão material deduzida em juízo, por inépcia da 
inicial, tendo em vista a ausência de apresentação de 
documentos tidos como essenciais, é de se reconhecer a eficácia 
do ato citatório e, de conseqüência, a ocorrência de causa de 
interrupção do prazo prescricional. - Inteligência do artigo 175, 
do Código Civil. - A prescrição qüinqüenal das ações contra a 
Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito quanto o ato 
da Administração negar a situação jurídica fundamental em que 
se embasa a pretensão judicialmente  veiculada. - Na hipótese, 
ainda que a citação válida em anterior ação tenha interrompido 
o prazo prescricional, encontrando-se a situação jurídica 
consolidada pelo pagamento mensal dos proventos e 
objetivando-se o pagamento de sua complementação, aplica-se o 
comando incerto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a 
prescrição qüinqüenal nas relações de trato sucessivo. - Recurso 
especial não conhecido. 

 
Pelo exposto, deve ser extinto o processo com julgamento de mérito, 

declarando-se prescrito o requerimento administrativo formulado há mais de 5 anos 
do ajuizamento da ação, devendo a parte se dirigir novamente ao INSS para formular 
novo requerimento. 
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Não acolhida a prescrição do fundo de direito, devem ser 
consideradas prescritas as prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação nos 
termos do art. 103 parágrafo único da Lei 8.213/91 c.c. S. 85 do STJ. 

 
DO MÉRITO 

 
DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

 
O art. 20 da Lei nº 8.742/93 determina que o benefício assistencial 

de prestação continuada somente pode ser deferido ao idoso ou à pessoa com 
deficiência e que, simultaneamente, não possa ser mantida pela família. Em seguida, 
traz as definições implicadas no caput.  

 
Vejamos: 

 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. 
 
§ 1º  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 
pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na 
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, 
desde que vivam sob o mesmo teto. 
 
§ 2º  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se 
pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 
 
§ 3º  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
 
(...) 
 
§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 
2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 
2 (dois) anos.   

 
Nota-se que não há nos autos comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício assistencial pleiteado, por se tratarem 
de documentos unilaterais, produzidos sem o crivo de contraditório. 
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No que se refere à incapacidade, veja-se o ENUNCIADO Nº 29 DA 

SÚMULA DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO: 
 

Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, 
incapacidade para a vida independente não é só aquela que 
impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a 
impossibilita de prover ao próprio sustento. 

 
Vejamos ementa recente da TR-PE sobre a ausência de incapacidade 

para fins de LOAS: 
PROCESSO 0500731-83.2014.4.05.8305. EMENTA. 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 20, DA LEI 8.742/93. 
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.- 
Cuida-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra 
sentença que julgou procedente pedido de benefício assistencial 
ao portador de deficiência (LOAS), conforme previsão contida no 
art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e, bem assim, 
na Lei nº 8.742/93. - O art. 203, inciso V, da Carta Federal de 
1988, prevê “a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.- Por 
sua vez, a Lei 8.742/93 dispõe da seguinte forma sobre o 
benefício requerido:“Art. 20. O benefício de prestação continuada 
é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família.”- São, portanto, 
imprescindíveis para a concessão do benefício a satisfação de 2 
(dois) requisitos: primeiramente, a idade mínima de 65 (sessenta 
em cinco anos) ou incapacidade que o impossibilite de exercer 
atividade laborativa, em decorrência de enfermidade/sequela; 
segundo, a miserabilidade do recorrente, configurando sua 
impossibilidade de prover seu sustento. - O requisito da 
miserabilidade é regulado nos termos do § 3º, do preceptivo 
mencionado, consoante o qual “se considera incapaz de prover a 
manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo”. - Estabelece o §1º do art. 20 da 
mencionada lei que “a família é composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo 
teto.” - No pertinente a incapacidade, o laudo pericial constatou 
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que a parte autora é portador de sequelas leve de TCE. De acordo 
com o perito, o demandante apresenta incapacidade parcial e 
temporária, segundo ele : “autor com regular estado físico e 
mental,  marcha e movimentos normais,  apresenta bom nível 
mental, além disso, afirmou que há apenas a necessidade dos 
cuidados normais da sua faixa etária. (anexo 19). - Assim sendo, 
não é possível afirmar que o demandante é incapaz para toda e 
qualquer atividade laborativa. - Portanto, a partir das provas 
colacionadas aos autos, o autor não preenche o requisito da 
incapacidade exigido para concessão do benefício. -Recurso 
provido. 
 - Sem ônus sucumbenciais, por não haver recorrente vencido.  

  
O benefício assistencial, portanto, é devido mesmo na presença de 

incapacidade apenas para o trabalho - não necessariamente para os atos da vida 
diária -, já que a falta de condições para o exercício de atividade laborativa, por si só, 
acarreta impossibilidade de a pessoa prover o próprio sustento. 

  
Quanto à renda, o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 

contém requisito objetivo de verificação da composição do grupo familiar, qual seja, 
a aplicação do artigo 16 da Lei nº. 8.213/91 (1/4 do salário mínimo per capita), e 
desde que vivam sob o mesmo teto. 

  
Inobstante o julgado na ADIN 1232/DF, o SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL contemplou nova interpretação acerca do dispositivo supra. 
  
No julgamento da Reclamação nº 4374, bem assim dos RE 

567985/MT e RE 580963/PR (INFORMATIVO 702), a Suprema Corte reconheceu a 
defasagem desse critério, ante ao advento de novos normativos, como o Estatuto do 
Idoso, que trazem parâmetros distintos para aferição da necessidade. Na 
oportunidade, o Supremo Tribunal sinalizou pela aplicação de parâmetro inserto em 
outras normas de caráter social e protetivo, tais as leis que tratam do Bolsa Família, 
Bolsa Escola e Programa Nacional de Acesso à Alimentação, as quais consideram o 
patamar de meio salário mínimo per capita como demonstrativo da necessidade. 

  
Nesta linha, tem decidido o TRF DA 4ª REGIÃO: 
  

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 
ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADO. 
SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistindo critério numérico atual 
tido por constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para 
aferição da necessidade, e tendo sido indicado, pelo STF (Rcl. nº 
4374), a razoabilidade de considerar o valor de meio salário 
mínimo, conforme as Leis nº 10.836-04 (Bolsa Família), 10.689-
03 (Programa Nacional de Acesso à Alimentação) e 10.219-01 
(Bolsa Escola), tal parâmetro deve ser utilizado como balizador 
para aferição da pobreza. 2. Não tendo restado demonstrado o 
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requisito da situação de risco social, não faz jus a parte autora à 
concessão do benefício assistencial, merecendo reforma a 
sentença. (TRF4, APELREEX 0012584-72.2013.404.9999, Sexta 
Turma, Relator João Batista Pinto Silveira, D.E. 24/09/2013). 

  
Trata-se de um referencial objetivo, que, todavia, há de ser cotejado 

com as circunstâncias da espécie, a fim de se perquirir sobre a efetiva condição de 
necessidade. Nesta toada: 

 
 EMENTA: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE 
NÃO INDICA MISERABILIDADE. 1. O benefício assistencial 
destina-se a suprir o mínimo para subsistência de quem se 
encontra efetivamente em estado de miserabilidade e não tem 
recursos para prover seu o próprio, e nem potenciais 
alimentantes com obrigação legal de fazê-lo. 2. Não se pretende, 
com o benefício, elevar o padrão de vida de famílias que se 
encontram acima da linha de pobreza, e nem fazer com que o 
Estado se substitua à família suprindo as obrigações recíprocas 
entre seus membros. 3. Tendo em vista a inconstitucionalidade 
dos artigos 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e do artigo 34, § único, da 
Lei 10.741/2003, reconhecida nos REs 567985 e 580963, a 
miserabilidade deve ser verificada em cada caso concreto, sem a 
utilização dos parâmetros objetivos que eram estabelecidos por 
essas normas. 4. Situação em que a autora reside com os dois 
pais, cada um recebendo um salário mínimo de aposentadoria 
por idade, tendo condições de atender as necessidades básicas, o 
que afasta o reconhecimento de miserabilidade. (TRF4, AC 
5001270-30.2012.404.7105, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão 
Paulo Paim da Silva, D.E. 30/09/2013). 

 
Nunca é demais lembrar que a assistência social pública se presta de 

forma SUBSIDIÁRIA, apenas naquelas situações em que a assistência familiar e, em 
alguns casos, particular não se mostra operantes.  

 
Daí porque se fala que a assistência social é duplamente 

subsidiária, ou seja, é subsidiária em relação aos outros subsistemas (sistema 
previdenciário) e também em relação à assistência privada (auxílio familiar ou, em 
alguns casos, até particular). E tanto é assim que, em complementação à previsão do 
art. 203, V, a Constituição prevê para os filhos maiores, no art. 229, sua OBRIGAÇÃO 
de ajudar e amparar seus pais na velhice, carência ou enfermidade. 

 
“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade.” (Grifo da AGU) 

 
Por isso, só haverá assistência social quando inexistir previdência 

social e, ainda, somente quando ausente o auxílio familiar, o dever de alimentos e, 
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inclusive, a filantropia, dependendo do caso. Nesse sentido observa MIGUEL 
HORVATH JÚNIOR: 

 
“A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é 
política de seguridade social não contributiva que provê os 
mínimos sociais É realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas.Os sujeitos protegidos são 
todos aqueles que não têm renda para fazer frente a sua própria 
subsistência, nem família que o ampare, ou seja, pobre na 
acepção jurídica do termo” (In Direito Previdenciário, 5ª. Edição, 
Editora Quartier Latin, 2005, p. 94).   

 
Como observa Ingo WOLFGANG SARLET, “(...) conectando com a 

reserva do possível e com a distribuição das competências no campo do sistema estatal 
comunitário, de um modo geral, no que diz com os deveres prestacionais vinculados aos 
direitos fundamentais, importa mencionar o papel do princípio da subsidiariedade, cuja 
operatividade transcende a sua já tradicional importância no âmbito do sistema 
federativo”1. 

Nesse sentido, continua lecionando: “Sem que se possa também 
quanto a este ponto aprofundar o debate, há que se recordar – de acordo com a precisa 
e oportuna lição de Jörg Neuner – que o princípio da subsidiariedade assume, numa 
feição positiva, o significado de uma imposição de auxílio, e, numa acepção 
negativa, a necessária observância, por parte do Estado, das peculiariedades das 
unidades sociais inferiores, não podendo atrair para si as competências 
originárias daquelas. Neste sentido, ainda na esteira da lição de Neuner, o princípio 
da subsidiariedade assegura simultaneamente um espaço de liberdade pessoal e 
fundamenta uma “primazia da auto responsabilidade”, que implica, para o indivíduo, 
um dever de zelar pelo seu próprio sustento e o de sua família” (grifo da AGU). 

 

A delimitação dos componentes da família para fins de concessão de 
benefício assistencial (LOAS) tem razão de ser, uma vez que o benefício se volta ao 
sustento do deficiente e do idoso, na medida em que este precisará de auxílio 
constante de terceiros para guardar seu bem-estar, sendo INADMISSÍVEL que se 
analise um grupo familiar composto de parentes distantes e até de amigos, os quais 
não têm, precipuamente, qualquer compromisso nesse sentido. 

 
Porém, é, da mesma maneira, inadmissível que a sociedade, 

através do Estado, seja forçada a amparar de forma integral e exclusiva pessoas que 
podem ser tranquilamente auxiliadas por sua família, notadamente, por seus filhos 
maiores, que, com sabido, têm o dever constitucional e moral de fazê-lo   

 
                                                           
1  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 6ª Edição. Livraria do 
Advogado. Porto Alegre, 2006. 
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Dada a subsidiariedade da prestação estatal, desconsiderar a renda 
dos filhos maiores, ainda que residentes em outro endereço, significaria prestigiar 
uma ficção legal absurda que, dependendo da renda em questão, chegaria às raias do 
lúdico – como v.g., se uma pessoa supostamente “desamparada” tivesse um filho que 
se tornou milionário jogando futebol, criando uma rede social, ou mesmo em razão da 
fama repentina. Situações que já não se mostram incomuns nos dias de hoje. 

 
Nesse compasso que a lei de LOAS ampliou o conceito de grupo 

familiar, não sendo apenas aqueles do art. 16 da LBPS, uma vez que a partir do 
momento em que a parte autora conta com o auxílio de pessoas da família, ainda que 
não residentes na sua casa, cessa a própria situação de desamparo pelo 
enquadramento dado a este conceito pela LOAS e, inclusive, pela própria 
Constituição Federal (art. 203, V), não podendo o benefício assistencial servir como 
mero complemento de renda. 

 
Na sociedade contemporânea, não há mais espaço para o 

paternalismo e o assistencialismo exacerbado. Ou seja, não há mais espaço para se 
fazer caridade com o chapéu alheio. 

 
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO, in verbis: 
 

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI 
8.742/93. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. AUSENTE 
REQUISITO ESSENCIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. AGRAVO RETIDO. TUTELA REVOGADA. 1. Ao 
postular o benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei nº 
8.742/93, deve a parte comprovar incapacidade para o trabalho 
e para a vida independente, e renda familiar mensal inferior a ¼ 
do salário mínimo. 2. Ausente um dos requisitos do art. 20 da Lei 
nº 8.742/93, qual seja, a incapacidade total e permanente, não 
faz jus a parte autora à concessão do benefício assistencial 
postulado. 3. O benefício assistencial de prestação 
continuada tem por objetivo o atendimento das 
necessidades básicas indispensáveis à sobrevivência 
daquelas pessoas totalmente incapacitadas para o trabalho 
ou idosas, que não possuem qualquer cobertura da 
previdência social e encontram-se em situação de miséria 
extrema, não podendo servir como complementação da 
renda familiar.4. Invertidos os ônus sucumbenciais para 
condenar o autor no pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios. Na esteira do entendimento desta 
Colenda Turma em situações análogas a esta, devem ser fixados 
os honorários advocatícios em R$ 545,00, que ficam suspensos 
em face da AJG, bem como as custas processuais. 5. Não estando 
presente o necessário binômio (verossimilhança da alegação e 
fundado receio de dano ou de difícil reparação), não é possível 
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manter a antecipação de tutela nos termos preceituados pelo art. 
273 do CPC. Por esta razão, deve ser dado provimento ao agravo 
retido para revogar a tutela deferida.” (Apelação/Reexame 
Necessário 0004942-19.2011.404.9999, Rel. Des. Luis Alberto 
D’Azevedo Aurvalle, D.E. 14/06/2011) (grifo da AGU).2 
 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 
REQUISITO FINANCEIRO. RENDA PER CAPITA NÃO SUPERIOR 
A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. 1. O benefício assistencial é devido: 
a) à pessoa portadora de deficiência ou à pessoa idosa; b) 
pertencente a grupo familiar cuja renda mensal per capita não 
seja igual ou superior a ¼ do salário mínimo. 2. O benefício 
destina-se a suprir o mínimo para subsistência de quem se 
encontra efetivamente em estado de miserabilidade e não tem 
recursos para prover seu o próprio, e nem potenciais 
alimentantes com obrigação legal de fazê-lo. 3. Não se 
pretende, com o benefício assistencial, elevar o padrão de 
vida de famílias que se encontram acima da linha de 
pobreza, e nem fazer com que o Estado se substitua à família 
suprindo as obrigações recíprocas entre seus membros. 4. 
No caso, ainda que se aplique a mitigação do critério para 
aferição da miserabilidade o requisito financeiro não se faz 
presente. (Apelação 0015825-25.2011.404.9999, Rel. Des. Cláudia 
Cristina Cristofani, D.E. 09/02/2012) (grifo da AGU). 
 

Assim, diante da DUPLA SUBSIDIARIEDADE DO BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL e do DEVER DOS FILHOS DE AMPARAR OS PAIS NA VELHICE, é 
impositivo concluir que para a concessão do benefício assistencial pretendido faz-se 
necessário comprovar que os filhos maiores da parte autora não possuem condições 
efetivas de ampará-la, o que, até o momento não ocorreu. 

 
PEDIDO SUCESSIVO: DO NÃO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NOS PERÍODOS 
LABORADOS 
 

Em caso de procedência do pedido, pugnamos para que seja 
determinado o não pagamento do benefício assistencial nas competências em que for 
constatado que o periciando esteve/estiver trabalhando, segurado na condição 
obrigatória (empregado, contribuinte individual etc.). 

 
Entendemos que o pagamento de tais benefícios é logicamente 

incompatível com o exercício de qualquer trabalho, haja vista estar presumida a 
capacidade laboral em tais períodos, e também por inexistir necessidade de 
                                                           
2
 Ver, ainda, Apelação Cível  778274/SP, Rel. Des. Marisa Santos, DJU de 10/08/05  e Apelação Cível  

641754/SP, Rel. Des. Eva Regina, DJU de 31/05/07, ambos do TRF3; REAC 005.83.20.002820-9, Rel. Juiz 

Frederico José Pinto de Azevedo, em 02/09/05, da Turma recursal de Pernambuco.  

 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=00049421920114049999&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=bbbd6ea60aa82e0990dd3fb82f00b114&txtPalavraGerada=JURI
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=00158252520114049999&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=384c3ca312d04d1c00e99b6c9f504cd7&txtPalavraGerada=JURI
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substituição da remuneração, pois a parte periciando(a) teria logrado obter sua 
subsistência de outra forma. 

 
Também é incompatível a percepção de benefício assistencial 

quando o autor já receba outro benefício do INSS, devendo o mesmo ser cessado e 
abatida a respectiva competência para fins dos atrasados do LOAS. 

 

DOS PEDIDOS 
 

Preliminarmente, o INSS argui FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 
na hipótese de haver pedido de benefício previdenciário sem a respectiva postulação 
administrativa. 

 
Requer a observância das PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA. 
 
No mérito, os pleitos engastados na exordial devem ser julgados 

IMPROCEDENTES. 
 
Requer a produção de todo tipo de prova que se fizer necessária, 

além da perícia médica e social, inclusive com a apresentação de PLENUS e CNIS, 
entre outros, demonstrando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 
da parte autora (art. 333, II do CPC). 

 

Deixa o INSS, desde já, PREQUESTIONADA A MATÉRIA, para fins de 
sua defesa na via extraordinária, defendendo a impossibilidade de atendimento do 
pedido da parte autora, sob pena de violação aos dispositivos legais acima referidos, 
requerendo expressa manifestação de Vossa Excelência a respeito. 

 

Pede deferimento. 
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