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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 de salário-

maternidade, alegando em seu prol que trabalhou como segurado especial, sem, no 
entanto, trazer qualquer prova contemporânea ou suficiente para justificar tal 
informação, não apresentando, dessa forma, os mínimos requisitos exigidos pela 
legislação previdenciária.  

 
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


 
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE 

 

Página 3 de 9 
 

Com efeito, requer a aplicação do instituto da DECADÊNCIA no caso 
do benefício ter sido indeferido/cessado há 10 anos. 

 
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO 

 
                                   De logo, requer a aplicação do instituto da prescrição se entre o 
nascimento e o ajuizamento desta ação já se passaram 5 anos, sabendo-se que o 
requerimento administrativo de salário-maternidade apenas SUSPENDE o prazo 
prescricional, voltando a correr pelo prazo que resta. 

 
Esta é a orientação recente da TNU. Vejamos: 
 
SÚMULA 74 
DOU 22/05/2013 
PG. 0066 
 
O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento 

administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão 
administrativa final. 

 
DO MÉRITO 

 
DOS REQUISITOS PARA O SALÁRIO-MATERNIDADE 

 
Vejamos a regulação do salário-maternidade pela Lei 8.213/91: 
 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da 
Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início 
no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 
ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas 
na legislação no que concerne à proteção à maternidade. 
(Redação dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003) 
 

DA SEGURADA ESPECIAL 
 
Adentrando-se para a seara do segurado especial (art. 11 da lei 

8.213-91), coincidentemente, ou não, o termo “especial” é bem aplicado em face do 
regime previdenciário em que está inserido, pois o mesmo não recolhe 
efetivamente contribuição previdenciária alguma aos cofres públicos, causando 
um desequilíbrio nas contas do sistema, classificado como de repartição simples1. 

 
                                                           
1
 Isto é: cada contribuinte financia o sistema como um todo, e não apenas exclusivamente para obter o seu 

benefício. O custeio não é individualista, mas sim SOLIDÁRIO. O dinheiro das contribuições à Previdência 

Social não está sendo guardado individualmente como em “contas bancárias”. Todas elas farão parte de um 

montante único, a ser dividido entre todos os segurados do INSS, entre eles, o segurado especial. Este 

participa dos benefícios, mas não do custeio, contribuindo para o chamado “rombo da previdência”. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.710.htm#art71
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A carência do salário-maternidade reveste-se nos 10 meses de 
trabalho rural anteriores ao nascimento, conforme norma de regência (art. 26, III da 
Lei 8.213-91). 

Colecionemos alguns parâmetros doutrinários e jurisprudenciais 
para o reconhecimento da qualidade de segurado especial: 

 
- AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR (art. 11 
da lei 8.213-91): segundo a juíza federal MARINA VASQUEZ,  

 
“(...) Para ser considerado segurado especial (...) não pode haver 
exploração de empregados, em como a renda advinda da 
atividade rural deve ser indispensável ao sustento da família. 
Se esta tinha outros meios de subsistência, como renda 
proveniente de arrendamentos, ou mesmo trabalho urbano 
de outros membros da família, sendo a atividade rural mero 
complemento da renda familiar ou nem isso, 
descaracterizado está o alegado regime de economia 
familiar.” (Direito Previdenciário p. 25).2 
 

- DOCUMENTOS RECONHECIDOS COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL: o 
Enunciado nº 32 da Súmula da AGU retrata o pensamento dominante dos nossos 
tribunais sobre os documentos aceitos como início de prova material:  
 

"Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, 
inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho 
de 1991, serão considerados como início razoável de prova 
material documentos públicos e particulares dotados de fé 
pública, desde que não contenham rasuras ou retificações 
recentes, nos quais conste expressamente a qualificação do 
segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

                                                           
2 (AC562406-SE, 2ª TURMA TRF 5ª REGIÃO, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 

LIMA) EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE 

URBANA CONCOMITANTE À ATIVIDADE CAMPESINA. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO. 1. O regime de economia familiar dos rurícolas, condição à caracterização do 

status de segurado especial, pressupõe como atividade principal a agricultura; 2. No caso, embora tenham 

sido acostados aos autos documentos que constituem início de prova material (cópia da carteira de filiação 

ao sindicato de trabalhadores rurais, certidão eleitoral, onde consta a profissão da autora como agricultora 

e contribuição sindical de agricultor familiar - CONTAG, todos contemporâneos à data do requerimento 

administrativo), bem assim prova testemunhal, na qual restou afirmado o exercício de atividade rurícola 

pela demandante, também frequenta aos autos certidão de casamento, constando o marido da autora como 

motorista e ela como doméstica, datada de 03.05.84 e, principalmente, documento da DATAPREV 

informando o deferimento de aposentadoria especial ao respectivo cônjuge, decorrente de atividade urbana 

(transporte e carga), cuja DIB remonta a 11.09.91, ainda ativa, o que descaracteriza, indubitavelmente, a 

condição de segurada especial;3. Apelação e remessa oficial providas. ACÓRDÃO. Vistos, Relatados e 

discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as acima indicadas. DECIDE a Segunda Turma 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À 

REMESSA OFICIAL, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o 

presente julgado. Recife, 17 de setembro de 2013. 
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enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 
dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a 
existência de prova em contrário."3 (Destacamos)  

 
Observe-se que essa “existência de prova em contrário”, comumente é 

retratada na observância do CNIS e PLENUS, além das demais provas a serem 
produzidas pelo INSS em sede de audiência de instrução e julgamento. 

 
Também há necessidade desses documentos serem 

contemporâneos ao período a ser provado, como prevê o ENUNCIADO Nº 34 DA 
SÚMULA DA TNU:  

“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 
prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a 
provar.” 

 
- NECESSIDADE DE PROVA POSTERIOR AO VÍNCULO URBANO DO SEGURADO 
ESPECIAL: Em caso da parte autora vier a apresentar algum vínculo urbano em seu 
período de carência, há necessidade de comprovação posterior do retorno à atividade 
rural, em regime de economia familiar, através de documento contemporâneo.  
 

Nesse sentido:  
 

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 904.982 - SP (2006/0259698-
4). RELATORA: MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA. 
CONVOCADA DO TJ/MG). AGRAVANTE: FILOMENA OTILIA DE 
SOUZA. ADVOGADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES. 
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 
ADVOGADO: YOSHIKAZU SAWADA. EMENTA. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. INSUFICIÊNCIA DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. Certidão de casamento, 
qualificando o cônjuge como lavrador e exercício posterior 
de atividade urbana, não é documento idôneo para ser 
utilizado como início de prova material. 2. Não se conhece de 
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, se o 
dissídio jurisprudencial não estiver comprovado nos moldes 
exigidos pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, 
parágrafos 1º e 2º, do RISTJ. (...). Brasília, 07 de outubro de 
2008 (Data do Julgamento) Ministra Jane Silva 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora 

 
- JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO, NÃO CONSTANTE NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO: É de se salientar que estamos em sede de 
                                                           
3
 REFERÊNCIAS. LEGISLAÇÃO: Instrução Normativa nº 11, de 20 de setembro de 2006 (Art. 180). 

JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 412.351/RS, 3ª Seção (DJ de 23/05/2005) e 

EREsp 441.721/RS, 3ª Seção (DJ de 20/02/2006). Turma Nacional de Uniformização: PU 

200351510120245, Súmula 32 (DJ 04/0/2006). 
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revisão judicial de um ato administrativo do Poder Executivo, para análise de sua 
legalidade substantiva e adjetiva.  

 
A juntada de documentos novos vai além da revisão desse ato 

administrativo de indeferimento perfectibilizado no tempo, pois o funcionário do 
INSS não teve conhecimento desse documento, traduzindo-se em verdadeiro fato 
novo. 

O JUDICIÁRIO ESTÁ REPLETO DE AÇÕES, NÃO SOMENTE 
PREVIDENCIÁRIAS, NÃO DEVENDO FUNCIONAR COMO O BALCÃO DO INSS. 

 

Ressalte-se que o estímulo a juntada de documentos novos na seara 
judicial traria à baila uma verdadeira judicialização de demandas que poderia ser 
resolvidas nos próprio INSS e aos indeferimentos provocados, ferindo, entre outros 
princípios, o princípio da separação dos poderes, já que é o Poder Executivo que 
detém a competência originária para a concessão de benefícios previdenciários. 

 
- EVENTUAL TRABALHO URBANO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO 
CONJUGE OU COMPANHEIRO AFASTA A PRESUNÇÃO DE TRABALHO RURAL DA 
PARTE AUTORA: Também é pacífico na jurisprudência que eventual trabalho de 
natureza urbana do marido da segurada mulher afasta eventual presunção de 
trabalho rural desta, quando seu pedido se baseia unicamente em início de prova 
material em nome dele. O mesmo ocorre quando se constata que o marido da autora 
tenha se aposentado por invalidez muitos anos antes de a autora completar a idade 
para a aposentadoria por idade rural, sem a renovação do conjunto probatório (início 
de prova material de trabalho rural). 

 
Sobre o assunto, merece destaque a seguinte decisão:  

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE 
RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - A prova 
testemunhal deve vir acompanhada de início de prova 
documental, para fins de comprovar o efetivo labor no campo 
(Súmula 149 de STJ). - Impossibilidade de extensão da 
qualificação do marido, vez que comprovado que deixara de ser 
lavrador há alguns anos, passando a exercer atividade urbana. 
Inviabilidade de concessão do benefício, ante a ausência de início 
de prova material. [...] Apelação a que se dá provimento, para 
reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, nos 
termos preconizados. (TRF 3ª Região, PROC.: 2003.61.06.000641-
0 AC 1103903, REL.: JUÍZA FED. CONVOCADA ANA PEZARINI / 
OITAVA TURMA, São Paulo, 03 de julho de 2006 -data do 
julgamento). 

 
- TÍTULO DE PROPRIEDADE: o fato de a parte autora possuir terra própria nem 
sempre conduz ao direito ao benefício rural postulado.  
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Do contrário se estaria incentivando a especulação imobiliária, 

como se um documento de terra garantisse a sua aposentadoria futura, 
principalmente quando não se prova que tipo de cultura está sendo cultivada 
ali, nem a forma de trabalho. 

 
Além do mais, não se pode aceitar também que o simples título de 

domínio de uma propriedade imóvel seja apto a comprovar atividade rural, nos 
moldes do art. 11, VII, da Lei 8213/91 e do §1 do referido dispositivo legal. Ser 
proprietário rural, evidentemente, não conduz à conclusão obrigatória de trabalho 
agrícola, muito menos de atividade rurícola em regime de economia familiar.  

 
Essa é a orientação da TURMA RECURSAL DE SANTA CATARINA: 
 

"A Turma já decidiu que a mera comprovação da existência de 
propriedade rural registrada em nome da família não é bastante à 
caracterização do início de prova material necessário para o 
reconhecimento de tempo de serviço rural (processo n° 
2002.72.06.052128- 7)." 

 
- RECEBIMENTO DE RENDA CERTA NO PERÍODO DE CARÊNCIA: Foi visto em 
linhas anteriores que o trabalho do segurado especial é o regime de economia 
familiar, de agricultura de subsistência.  

 
Assim, rendimento outro que traduza em subsistência do grupo 

familiar, tida como fonte principal, desnatura a condição do segurado especial, 
quando esta é apenas complementar, se, de fato, existente.  

 
Vejamos precedente da TURMA RECURSAL DE SERGIPE: EMENTA: 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 
RURÍCOLA. REQUISITO. CARÊNCIA (EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL 
PELO PERÍODO DE TEMPO LEGALMENTE EXIGIDO). NÃO COMPROVAÇÃO.  
IMPROVIMENTO DO RECURSO. V O T O JUIZ FEDERAL ARTHUR NAPOLEÃO 
TEIXEIRA FILHO (Relator):  1. Cuida-se de recurso cível interposto pela parte autora 
contra a sentença que rejeitou seu pedido de concessão de aposentadoria por idade 
devida a segurado especial – rurícola. 2. Em apertada síntese, assevera restarem 
comprovados os requisitos necessários ao gozo do citado benefício previdenciário. 3. A 
irresignação não merece acolhida. 4. (...) (c) atividade rural exercida em regime de 
economia familiar e de subsistência, admitindo-se apenas a título excepcional, em 
caráter eventual, a prestação de serviços de terceiros não componentes da unidade 
familiar. 7. A parte aurora não demonstra, mediante elementos probatórios idôneos, os 
fatos constitutivos do direito vindicado (art. 333, I, do Código de Processo Civil). 8. A 
parte autora recebeu o benefício de pensão por morte no valor de um salário 
mínimo durante o período de carência – desde 1/1/1983, o que demonstra ser a 
atividade rural apenas um complemento de renda (doc. 19). 9. Por derradeiro, friso 
que nada obsta que satisfeitos os requisitos legais reavive sua pretensão. 10. Do exposto, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 11. Por via de arrastamento, CONDENO a parte 
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autora, com a ressalva do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, pois litiga pela assistência 
judiciária gratuita, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 
estes arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser atualizado a partir da data deste 
julgamento consoante o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 
Justiça Federal (Resolução n.º 561/2007 do Conselho da Justiça Federal), 
desconsiderando-se eventuais períodos de deflação. 12. É como voto, eminentes Pares. 
Juiz Federal ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO. Relator A C Ó R D Ã O A Turma 
Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, à 
unanimidade, negou provimento ao recurso.(Proc. 2009.85.01.503250-0) 
 
- DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM PERÍODO MUITO PRÓXIMO AO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: Trata-se de intuito claro de produção de prova 
para fins de ir, única e exclusivamente, ao INSS conseguir o benefício almejado, não 
retratando, na grande maioria dos casos, a condição de segurado especial em sede de 
agricultura de subsistência. 
 

Sobre isso, segue aresto recente do TRF 5 daqui de SE:  
 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. 
ELEMENTOS DE PROVA CONSTITUIDOS EM MOMENTO MUITO PRÓXIMO AO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE CASAMENTO QUE CONSTA A 
AUTORA COMO DOMÉSTICA. CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL NÃO 
COMPROVADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que 
julgou procedente ação com a qual se objetivou a concessão do benefício de 
aposentadoria por idade de trabalhadora rural. 2. Confrontando as informações 
carreadas aos autos com os artigos 142 e 143 da Lei nº 8.213/91, a Autora deveria 
comprovar o efetivo labor rural pelo período de 168 meses imediatamente anteriores ao 
requerimento administrativo (12/03/2010), ou seja, a partir do ano de 1996. 3. Os 
elementos de prova juntados aos autos em que consta a parte autora como agricultora 
são: (i) Certidão eleitoral emitida em 13/01/2010, dois meses antes do requerimento 
administrativo; (ii) Declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de N. Sra Aparecida, datada de 04/03/2010, 
aproximadamente dez dias antes do requerimento administrativo; (iii) Carteira de 
Associada do referido sindicato, no qual consta que a autora se filiou em 06/07/2009, 
apenas oito meses antes do requerimento administrativo. 4. Isso posto, da análise dos 
referidos elementos verifica-se que todos foram constituídos com o único intuito de 
pleitear o benefício, posto que foram produzidos em momento muito próximo, ou até 
posterior, à Autora completar a idade legal para o benefício (16/12/2009), 
evidenciando que a requerente buscou se tornar segurada especial (o que não era 
antes) quando estava perto (aproximadamente 5 meses) de atingir a idade do benefício. 
Destaque-se que a certidão de casamento da autora, emitida em 05/06/2000, momento 
este inserto no período carente de comprovação, reforça tal entendimento, haja vista 
que nesta consta a autora como doméstica. 5. Destarte, para além de não restar 
comprovado o requisito da carência, essencial à concessão do benefício pleiteado, o 
contexto probatório aponta que a Autora sequer é segurada especial. 6. Isenção da 
Requerente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ser a 
apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita. 7. Apelação do INSS provida  
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(TRF5ª Região, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Fernando Braga, 
AC555595-SE, PROCESSO Nº 0000896-86.2013.4.05.9999, publicado em 14.04.2014). 
 
Disponível em  
http://www.trf5.jus.br/data/2014/04/ESPARTA/00008968620134059999_20140411_
5116579.pdf 
 

DOS PEDIDOS 
 

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

 
De logo, requer a aplicação da DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO nos 

moldes, respectivamente, dos Enunciados nºs 64 e 74 da TNU. 
 
No mérito, os pleitos engastados na exordial devem ser julgados 

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

inclusive com a apresentação, em sede de audiência de conciliação/instrução, de 
PLENUS e CNIS, entre outros, demonstrando fatos impeditivos, modificativos ou 
extintivos do direito da parte autora (art. 333, II do CPC). 

 
Ainda quanto às provas, requer depoimento pessoal da parte autora 

e suas testemunhas para o reconhecimento da qualidade de segurado especial. 
 
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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