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É justo que o que é justo seja seguido e é 

necessário que o que é mais forte seja seguido. A 

justiça sem a força é impotente; a força sem a 

justiça é tirânica. A justiça sem a força é 

contestada, porque há sempre maus; a força sem a 

justiça é acusada. É preciso, portanto, pôr em 

conjunto a justiça e a força e, por isso, fazer com 

que o que é justo seja forte e o que é forte seja 

justo. 

A justiça está sujeita à disputa, a força é muito 

reconhecível e sem disputa. Assim não se pode 

dar a força à justiça, porque a força contradisse a 

justiça e disse que era injusta, e disse que era ela 

que era justa. E assim, não podendo fazer com 

que o que é justo fosse forte, fez-se com que o 

que é forte fosse justo. 

  

   (Blaise Pascal) 



 

 

RESUMO 

  

 

Este trabalho possui o escopo de analisar cada requisito exigido para a concessão dos 

benefícios de prestação continuada ao deficiente e ao idoso, confrontando o entendimento 

adotado na via administrativa (concessão dos benefícios pela Autarquia Previdenciária) com 

os entendimentos doutrinário e jurisprudencial. Assim, buscaram-se respostas para as 

indagações: - Quais as verdadeiras intenções do legislador? Estaria o INSS agindo de forma 

arbitrária e desumana? Quais os principais pontos de conflito entre a esfera administrativa e o 

Poder Judiciário? Como se dá a comprovação da deficiência e da situação de miserabilidade 

do postulante ao benefício de prestação continuada? As respostas para essas perguntas são, 

portanto,o objeto do presente estudo. 

 

 

Palavras-chave: Benefício de prestação continuada; INSS; Via administrativa; Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work has the scope to analyze each requirement required for the granting of continuous 

benefits to the disabled and the elderly, confronting the understanding used in the 

administrative (the grant of pension benefits by the municipality) with the understanding of 

doctrine and jurisprudence. So, if sought-answers to the questions: - What are the true 

intentions of the legislature? Isthe INSS actingarbitrarily and inhumanely? What are the main 

points of conflict between the administrative and judiciary? How is proof of disability and 

misery of the situation of requesting the benefit of continued? The answers to these questions 

are targeted in this study.The answers to these questions are therefore the object of this study. 

 

 

Keywords: Continued provision of benefit; INSS; Administrative proceedings; Judiciary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ADCT                   Atos das Disposições Constitucionais Transitórias  

Art. Artigo 

CF/88 Constituição Federal de 1988 

CLPS Consolidação das Leis da Previdência Social 

DATAPREV Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 

Dec. Decreto 

EC Emenda Constitucional 

IAPAS Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social 

INAMPS Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social 

Inc. Inciso 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

LBA Legião Brasileira de Assistência 

LC Lei Complementar 

LOAS Lei Orgânica de Assistência Social 

LOPS Lei Orgânica da Previdência Social 

MPF Ministério Público Federal 

MPU Ministério Público da União 

MPS Ministério da Previdência Social 

MPTS Ministério do Trabalho e da Previdência Social 

Nº Número 

p. Página 

PBPS Plano de Benefícios da Previdência Social 

RGPS Regime Geral de Previdência Social 

SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SINPAS Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

SPS Secretário da Previdência Social 

STF Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 

 

2 OS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE AMPARO SOCIAL 

ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 8.742/93.............................................................. 

2.1 Breve histórico........................................................................................................ 

2.2 Social ao Deficiente................................................................................................ 

2.3 Amparo Social ao Idoso......................................................................................... 

2.4 Requisitos legais e vedações à concessão dos benefícios...................................... 

 

3 IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA DE AMPARO AO DEFICIENTE.................................................... 

3.1 Responsabilidade pela operacionalização e reconhecimento do direito aos           

benefícios - INSS............................................................................................................. 

3.2Perícias administrativas............................................................................................ 

3.3 O desenvolvimento dos processos administrativos de concessão.......................... 

 

4 AS AÇÕES JUDICIAS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA AO DEFICIENTE................................................................................ 

4.1 Competência para processar e julgar ações dessa natureza.................................... 

4.2 Perícias judiciais.......................................................................................................... 

4.3 Fases do processo judicial de concessão.................................................................... 

4.4 Jurisprudência dos Tribunais Superiores................................................................ 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................... 

 

REFERÊNCIAS............................................................................................................ 

 

 

10 

 

 

12 

12 

13 

16 

18 

 

 

26 

 

26 

27 

28 

 

 

30 

30 

31 

33 

37 

 

43 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   



11 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Ao inserir os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) ao idoso e à pessoa 

portadora de deficiência no ramo da assistência social, buscou o Estado resguardar cidadãos e 

cidadãs impedidos, seja pela idade avançada ou por enfermidade incapacitante, de exercer 

atividade laboral e que tampouco contribuíram com a Previdência Social, ou cuja contribuição 

mostra-se insuficiente para a concessão de algum benefício previdenciário. Referidos 

benefícios assistenciais, não se confundem, portanto, com os benefícios devidos pela 

Previdência Social, visto que estes são concedidos aos que contribuem para o sistema (com 

contribuições mensais), ao passo que aqueles são concedidos com base, apenas, na 

necessidade.  

Trata-se, em última instância, de uma forma de prover direitos e garantias 

fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, aos que, dentre outros requisitos, 

não têm condições de prover a própria subsistência. 

A legislação é aparentemente clara no que diz respeito aos requisitos para a 

concessão dos Benefícios de Prestação Continuada da Assistência Social. No entanto, o que se 

observa, na prática, é um volume expressivo de ações judiciais requerendo o benefício social 

outrora negado na via administrativa.  

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), responsável pela 

operacionalização e reconhecimento do direito ao benefício previsto na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), estaria agindo de forma arbitrária, ao denegar o benefício à 

pessoa que reúne todos os requisitos para a sua concessão? Quais os critérios e interpretações 

que a Justiça Federal, competente para processar e julgar causas dessa natureza, adota para 

determinar a implantação de benefícios negados administrativamente? 

Segundo a Lei Nº. 8.742/93, com as alterações impostas pela Lei Nº 12.435/2011, a 

pessoa portadora de deficiência ou idosa, que comprovar não possuir meios de prover a 

própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família terá direito a um benefício de 

prestação continuada no valor de 01 (um) salário mínimo, pago mensalmente.  

A Lei determina, ainda, que a renda mensal per capita do grupo familiar do 

deficiente não deverá ser superior a ¼ do salário mínimo.  

O benefício em comento não poderá ser recebido de forma cumulativa com qualquer 
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outro no âmbito da seguridade social,
1
 ou de qualquer outro regime, salvo o da assistência 

médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 

Para os efeitos legais, a pessoa portadora de deficiência é aquela que possui 

impedimentos, em longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, 

combinados com outros fatores, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. 

A Lei conceitua, ainda, impedimentos em longo prazo como aqueles que produzem efeitos 

pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. Definir o que são esses impedimentos é alvo de 

controvérsias nas esferas administrativa e judicial. 

Assim, o direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento de dois 

requisitos: a condição de deficiente ou idoso (neste caso, de acordo com o Estatuto do Idoso, a 

idade de 65 anos) 
2
 e a situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência 

econômica ou situação de desamparo) do requerente e de sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Segundo Ibrahim, “a seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado e por 

particulares, como contribuições de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de 

estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, 

providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida digna” (IBRAHIM, 2008, p. 5). 

2
 Nos termos do art. 34 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), “aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) 

anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado 

o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.”     
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2 OS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE AMPARO SOCIAL 

ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 8.742/93 

 

 

2.1 Breve histórico 

 

Por meio da assistência social, o Estado busca ampliar a proteção social ao que dele 

mais necessitam, promovendo o atendimento dos hipossuficientes, independentemente de 

contribuições, com benefícios em dinheiro, assistência à saúde, fornecimento de alimentos e 

outras prestações.  

Nas palavras de Castro e Lazzari (2011, p. 75): 

No âmbito da Assistência Social, são assegurados, independentemente de 

contribuições à Seguridade Social, a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a 

promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação 

profissional das pessoas portadoras de deficiência; e a renda mensal vitalícia -  de 

um salário mínimo – à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de subsistência, por si ou por sua família. 

Antes do advento da Constituição Federal de 1988, não havia legislação específica 

disciplinando a Assistência Social. A proteção social era limitada ao sistema previdenciário 

que, apesar de dever ser eminentemente contributivo, acabava por preencher a lacuna, a partir 

de 1974. 

O benefício de prestação continuada previsto no art. 203, V, da Constituição 

Cidadã
3
foi regulamentado pela Lei Nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) 

e pelo o Decreto Nº 6.214/07.  

O amparo social veio substituir a Renda Mensal Vitalícia (RMV), benefício de 

caráter assistencial existente no âmbito da Previdência Social, vigente de 1974 a 1996.  

A Renda Mensal Vitalícia (RMV) foi instituída pela Lei Nº 6.179/74 e era destinada 

aos maiores de 70 anos ou inválidos que não exerciam atividade remunerada, não tinham 

qualquer rendimento e que não fossem mantidos por suas famílias, mas que tivessem 

contribuído para a Previdência Social por, no mínimo, 12 meses, consecutivos ou não, ou 

                                                 
3
 Dispõe o art. 203, V, da Constituição Federal de 1988: “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.” 
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tivessem exercido atividades remuneradas que se incluíssem no regime da Previdência Social 

urbana ou rural, mesmo sem filiação, no mínimo por 05 (cinco) anos, consecutivos ou não.  

Os candidatos à renda mensal vitalícia deveriam apresentar uma carta de 

recomendação, assinada por um político ou delegado, atestando ser um ‘bom cidadão’ para 

receber atenção do poder público. A RMV
4
 constituía um tipo de transferência monetária 

igual à metade do maior salário mínimo vigente no país, mas não ultrapassando 60% do valor 

do salário mínimo local de residência do beneficiário. Depois da Constituição Federal de 1988 

o valor desse Benefício passou a ser de um salário mínimo.  

Implantado de forma efetiva em janeiro de 1996, o benefício assistencial de 

prestação continuada está inserido no âmbito da Política de Assistência Social e constitui um 

mínimo social que visa a garantir um valor básico de renda (um salário mínimo) a 

determinados segmentos de cidadãos que não têm condições de provê-la de forma própria. 

Assim, a Renda Mensal Vitalícia foi extinta a partir de 01 de janeiro de 1996, quando entrou 

em vigor a concessão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). 

O benefício assistencial não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, nem 

gera direito a abono anual e não pode ser acumulado com nenhum outro benefício da 

Previdência Social ou outro regime assistencial.
5
 

 

2.2 Amparo Social Ao Deficiente 

 

Segundo o artigo 20 da Lei nº 8.742/93,
6
 a pessoa portadora de deficiência ou 

idosa que comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida 

por sua família terá direito a um benefício de prestação continuada no valor de 01 (um) salário 

mínimo, pago mensalmente.  

                                                 
4
 Sobre a matéria, dispunha o §1º do artigo 2º da Lei nº 6.179/74, in verbis: “A renda mensal de que trata este 

artigo não poderá ser acumulada com qualquer tipo de benefício concedido pela Previdência Social urbana ou 

rural, por outro regime, salvo, na hipótese do item III, do artigo 1º, o pecúlio de que trata o § 3º, do artigo 5º, 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 1º, da Lei nº 5.890, de 8 junho de 1973.” 

5
 Conforme prelecionam Rocha Baltazar Junior (2006, p. 65), “como se vê, apesar da sucessão de leis, um traço 

se manteve imutável: a inacumulabilidade da renda mensal vitalícia com quaisquer outros benefícios. E não 

poderia ser de outra maneira, diante do caráter assistencial – e não previdenciário – que reveste sua concessão, 

motivada pela necessidade.” (ROCHA &BALTAZAR JUNIOR, 2006). 

6
 Dispõe o art. 20 da Lei nº 8.742/93: “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 (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011)” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3807.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3807.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
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A Lei determina, ainda, que a renda mensal per capita do grupo familiar do 

deficiente não deverá ser superior a ¼ do salário mínimo. O benefício em comento não poderá 

ser percebido de forma cumulativa com qualquer outro no âmbito da seguridade social, ou de 

outro regime, salvo o da assistência médica ou da pensão especial de natureza indenizatória.
7
 

A LOAS veio regulamentar o que já dispunha o artigo 203, §V, da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), que garantia um benefício mensal equivalente ao salário mínimo à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso hipossuficientes.  

Para os efeitos legais, a pessoa portadora de deficiência é aquela que possui 

impedimentos em longo prazo, sejam de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

capazes de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas,  e que produzam efeitospelo prazo mínimo de dois anos.Na prática, o 

que se avalia é se o portador de deficiência está apto, ou não, ao desempenho de atividade 

laboral que lhe garanta o sustento.
8
 

A legislação é aparentemente clara no que diz respeito aos requisitos para a 

concessão do amparo social. No entanto, o que se observa, na prática, é um volume 

expressivo de ações judiciais requerendo o benefício assistencial outrora negado na via 

administrativa.  

A Lei atribui ao INSS a gerência e a operacionalização do benefício de prestação 

continuada, inclusive sua concessão. A União apenas repassa ao INSS os recursos 

necessários, sem qualquer interferência no exame dos requisitos para o deferimento do 

benefício. Desse modo, o postulante ao benefício deverá pleiteá-lo junto à Autarquia 

Previdenciária, munido de todos os documentos exigidos. Caso o pedido administrativo seja 

indeferido, ao requerente ainda restará a via judicial, para ter sua demanda satisfeita. 

O benefício assistencial, uma vez concedido, deverá ser revisto pela autarquia 

previdenciária a cada dois anos, no intuito de averiguar a permanência das condições que 

ensejaram a sua concessão. Essa periodicidade estabelecida em lei para a revisão ganhou 

ainda mais destaque com as alterações da Lei Nº 8.742/93 promovidas pela Lei Nº 

                                                 
7
 Benefício devido ao portador da deficiência física conhecida como “síndrome da talidomida”, vitimado pela 

ingestão do medicamento com o mesmo nome, que acabou chegado às mãos dos consumidores por falha ou 

ausência de fiscalização dos órgãos de saúde, causando mutilação a filhos de mulheres que o ingeriram na 

gravidez. 

8
 Segundo Bernardo e Fracalossi, “Outro tema importante diz respeito ao alcance do conceito de incapacidade 

para fins de concessão do benefício assistencial. A jurisprudência dominante entende que não é incapaz apenas 

aquele inválido para a prática dos atos da vida independente, devendo tal conceito abranger, inclusive, aqueles 

incapacitados para o trabalho e, consequentemente, para prover o próprio sustento” (BERNARDO e 

FRACALOSSI, 2009). 
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12.435/2011, a qual trouxe o conceito de impedimento sem longo prazo, como sendo aqueles 

que acometem o portador de deficiência pelo período mínimo de dois anos.  

De acordo com o artigo 21 da Lei Nº 8.742/93, de dois em dois anos, a partir da 

concessão, serão avaliadas as condições do doente para comprovar se ele permanece na 

mesma situação de quando foi concedido o benefício. Se as condições que ensejaram a 

concessão do benefício não mais subsistirem no ato de revisão administrativa, a consequência 

natural é o cancelamento do benefício por parte do INSS. 

Outrossim, o benefício será cancelado quando for constatada qualquer irregularidade 

na sua concessão ou utilização. 

Se durante o processo de revisão for apurada a concessão irregular do amparo em 

virtude de omissão do requerente ao declarar o grupo e a renda familiar, e se verificar que 

atualmente o requerente preenche todas as condições estabelecidas pela legislação para 

concessão de outro benefício, deve-se cessar o benefício mais recente e conceder novo 

benefício. 

A jurisprudência pátria entende como legítima a convocação, efetuada pelo INSS, 

para que o detentor de amparo ao deficiente seja submetido à perícia médica. Assim, somente 

dessa forma, se poderia averiguar a permanência das condições que motivaram o deferimento 

do benefício assistencial, assegurados ao beneficiário o contraditório e a ampla defesa. 

Nesse sentido é o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA. PERÍCIA MÉDICA PARA REAVALIAÇÃO DO 

BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 21 DA LEI Nº 8.742/93. 1. 

É legítima a convocação, efetuada pelo INSS, para que o beneficiário seja submetido 

à perícia médica, eis que somente dessa forma se poderia averiguar a permanência 

dos motivos que ensejaram o deferimento do benefício assistencial de que trata o art. 

20 da Lei nº 8.742/93. 2. Ademais, o art. 21 daquele diploma legal expressamente 

prevê a possibilidade de revisão do benefício em questão para avaliação das 

condições que deram origem à concessão do benefício. 3. Agravo de instrumento 

desprovido.(TRF3, Primeira Turma, AGTR 59884 SE, rel. Des. Federal Paulo 

Machado Cordeiro, DJ de 29.09.2005). 

O benefício assistencial é personalíssimo e intransferível,
9
 pelo que deixará de 

existir quando da cessação das condições que lhe deram origem ou pelo falecimento do 

beneficiário, não gerando pensão aos seus dependentes. 

                                                 
9
 Inteligência do art. 21, § 1º, da Lei nº 8.742/93, in verbis: “O pagamento do benefício cessa no momento em 

que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.” 

 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11355861/artigo-21-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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Com efeito, embora o benefício assistencial tenha caráter personalíssimo e 

intransmissível, existem decisões judiciais, amparadas peloparágrafo único do artigo 23 do 

Decreto nº. 6.214, de 26/09/2007, reconhecendo que os valores a que fazia jus o titular e que 

não foram recebidos em vida integraram seu patrimônio, de modo a tornar possível a 

transmissão aos herdeiros.
10

 

Nesse sentido, apresentam-se decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

e do Tribunal Regional da 4ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO 

AUTOR. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS PELOS HERDEIROS. CABIMENTO. 

AGRAVO DESPROVIDO.1. A despeito do caráter personalíssimo do benefício 

assistencial, que apenas pode ser requerido pelo portador de deficiência ou idoso que 

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, o entendimento firmado por esta Colenda 10ª Turma, é no sentido de 

que os sucessores fazem jus ao recebimento dos valores que o titular teria direito em 

vida.2. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que 

orientam a conclusão que adotou a decisão agravada.3. Agravo desprovido.(TRF3, 

Décima Turma, AC 6444, rel. Des. Federal Baptista Pereira, DJ de 20.05.2014). 

 

 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO 

DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES NOS AUTOS PARA O 

RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES EVENTUALMENTE DEVIDAS. 

POSSIBILIDADE. 

1. Falecido o autor no curso da ação, é possível a habilitação processual dos 

herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao 

de cujus . Precedentes da Corte. 2. Não se encontrando o processo pronto para 

julgamento, não é possível que, nos termos do disposto no art. 515, § 3º, do CPC, o 

Tribunal julgue desde logo a lide. No caso, faz-se necessária a produção de perícia 

médica indireta e de perícia socioeconômica. 3. Sentença anulada, de ofício, para 

que seja reaberta a instrução processual, possibilitando-se a realização das perícias 

mencionadas.(TRF4, Sexta Turma, AC 101033920134049999 PR, rel. Des. Federal 

Celso Kipper, DJ de 15.07.2014). 

 

 

2.3 Amparo Social ao Idoso 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê, em seu artigo 20, o benefício 

de prestação continuada de amparo ao idoso. Também é exigido, assim como para a pessoa 

portadora de deficiência, que o idoso não possua meios de prover sua própria subsistência, 

nem de tê-la provida por sua família. A renda mensal familiar per capita não poderá 

                                                 
10

 Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do art. 23 do Decreto nº 6.214, de 26/09/2007, in verbis: “O valor do 

resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei 

civil.” 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682929/artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682813/par%C3%A1grafo-3-artigo-515-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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ultrapassar a ¼ do salário mínimo e o requerente não poderá estar em gozo de nenhum outro 

benefício previdenciário ou assistencial.  

De início, exigiu-se que o requerente tivesse, no mínimo, 70 anos de idade para 

pleitear o benefício. Depois, com o advento da Lei nº 9.720/98, a idade mínima foi reduzida 

para 67 anos. Finalmente, com a Lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso), de 01/10/2003, a idade 

mínima para requerer o benefício de prestação continuada ao idoso passou a ser de 65 anos.  

O parágrafo único do artigo 34 da Lei nº 10.741/2003
11

 determina que o benefício 

de amparo social ao idoso concedido a qualquer outro membro da família do requerente não 

seja computado na apuração da renda familiar per capita, para fins de concessão. Muitos 

juízes e tribunais têm estendido essa regra a qualquer benefício recebido pelo idoso e que seja 

equivalente a um salário mínimo.  

A jurisprudência dominante aplica o mesmo critério, por analogia, quando se trata de 

amparo ao deficiente, ou seja, exclui do cômputo da renda per capita familiar o benefício 

assistencial anteriormente concedido a outra pessoa com deficiência e pertencente ao grupo 

familiar. Alguns juízes, inclusive, entendem que até mesmo o benefício previdenciário 

equivalente a um salário mínimo, concedido a outra pessoa do mesmo grupo familiar do 

requerente, deve ser desconsiderado do cálculo da renda per capita. 

Na lição de Dias e Macêdo (2008, p. 377):  

Se durante o processo de revisão for constatado que por erro administrativo foi 

concedido benefício assistencial a casal de idosos, antes do estatuto do Idoso, sem 

observar os critérios estabelecidos no parágrafo único do art. 34 daquele Estatuto 

(Lei 10.741/2003), o INSS deve cessar o benefício mais recente e, em seguida, 

conceder novo benefício.  

Seguem, a seguir, decisões da Turma Nacional de Uniformização e do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região acerca da exclusão do benefício de valor mínimo percebido por 

membro familiar idoso do requerente. 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA 

DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO IDOSO. EXCLUSÃO 

DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR MÍNIMO, RECEBIDO POR 

IDOSO, DO CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO 

RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA TNU. 

IMPROVIMENTO. 1. Cabe Pedido de Uniformização quando demonstrado que o 

acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. A divergência suscitada quanto à aplicação analógica do artigo 34, 

                                                 
11

 “O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins 

do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.” (Artigo 34, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003). 
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parágrafo único, da Lei 10.741/2003 já foi dirimida por este Colegiado, que firmou 

entendimento no sentido de que o benefício previdenciário de valor mínimo 

recebido por idoso deve ser excluído do cálculo da renda mensal para fins de 

concessão de benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência. 3. Pedido 

de Uniformização conhecido e não provido.(Turma Nacional de Uniformização / 

PEDIDO 200770510037455 / Data: 23/03/2010) 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA FAMILIAR PER CAPITA. CASAL DE 

IDOSOS. FILHO DEFICIENTE. APOSENTADORIA NO VALOR DE UM 

SALÁRIO MÍNIMO E BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO DO 

CÁLCULO. É devido o benefício assistencial a pessoa idosa, que mora com seu 

marido, também idoso, beneficiário de aposentadoria de um salário mínimo, e filho 

deficiente, beneficiário de amparo assistencial, já que estas rendas devem ser 

excluídas do cálculo da renda familiar per capita por aplicação analógica do 

parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741, de 2003.(TRF4 / QUINTA TURMA / 

Relator: RÔMULO PIZZOLATTI / AC 200872990017170/ Data: 25/05/2010) 

 

O amparo ao idoso também é intransferível, portanto, não gera pensão aos 

dependentes. 

O benefício assistencial ao idoso poderá ser solicitado nas Agências da Previdência 

Social, mediante o cumprimento das exigências legais e a apresentação da documentação 

pertinente (originais) do titular e de todo o grupo familiar. Caso o requerente não obtenha 

sucesso na via administrativa, poderá recorrer à Justiça Federal. 

 

2.4 Requisitos legais e vedações à concessão dos benefícios 

 

 

O artigo 20 da Lei 8.742/93, em seus parágrafos 2º, 3º e 4º, estabelece vedações ou 

impedimentos à concessão do benefício de amparo social ao deficiente. A lei veda 

expressamente a concessão do amparo social à pessoa cuja renda familiar per capita 

ultrapasse ¼ do salário mínimo.  

O grupo familiar, para efeitos de aferição da renda per capita, é definido no §1º da 

Lei Nº 8.742/93 como sendo o 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 na mesma residência. No âmbito administrativo, essa 

regra é aplicada de forma literal. Já na via judicial, muitos são os critérios de interpretação 

dessa norma, sobretudo porque existem casos em que, mesmo o grupo familiar do requerente 

auferindorenda per capita superior a ¼ do salário mínimo, a condição de miserabilidade do 

postulante é reconhecida.  

No caso de benefício assistencial, o idoso ou o deficiente é o dependente de algum 

dos membros familiares e não o provedor. Por isso,é preciso considerar a sua relação com os 
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demais familiares que exercem atividade remunerada. 

Nesse sentido, ensina Duarte (2008, p. 230): 

Ao determinar os parâmetros para concessão do benefício assistencial, o legislador 

ordinário, amparado pela Constituição Federal e pelo princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana, só pode ter objetivado dar condições mínimas de 

subsistência para aqueles que já estejam desamparados financeiramente. Deve-se 

considerar que tal dispositivo prevê aqueles que efetivamente têm obrigação 

alimentar para com o deficiente ou idoso. 

A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação da situação econômica do 

requerente e sua real necessidade não se restringem à hipótese do artigo 20, § 3º, da Lei Nº  

8.742/93, que exige renda mensal familiar per capita não superior a¼do salário mínimo, pois 

a condição de miserabilidade poderá ser verificada por outros meios de prova. O contexto 

social em que vive a família do postulante deve ser avaliado, bem como as suas necessidades 

materiais e outras circunstâncias, tais como as despesas da família. 

A título exemplificativo, segue, a seguir, um caso concreto analisado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL – 

LEI Nº 8.742/93 - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – INTERDIÇÃO JUDICIAL – 

INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA. 

1. Analisando os autos, verifica-se que a prova da deficiência do autor restou 

superada, tendo em vista o laudo pericial acostado e a interdição promovida na 9ª 

Vara de Órfãos e Sucessões, que evidenciam a inaptidão para o trabalho, bem como 

para a vida independente.2. Quanto à renda familiar, conclui-se, pela documentação 

constante dos autos, que o autor vive sob o mesmo teto com sua irmã, recebendo 

dela, exclusivamente, toda a assistência que requer uma pessoa portadora de 

deficiência mental, e embora esta receba em decorrência de função pública 

municipal a quantia de R$ 503,29 (fl. 140), conforme comprovação de gasto médio 

mensal com alimentação, vestuário e remédios, estas despesas atingem o valor de R$ 

275,00 (fls. 141/142), sendo evidente que a renda familiar auferida torna-se 

insuficiente para suprir as necessidades básicas do grupo familiar. Sendo assim, 

resta claro que a renda mensal per capita ultrapassa a ¼ do salário mínimo, como 

alega o INSS em seu recurso, mas como bem concluiu o MM. Juiz de primeiro grau, 

está evidenciada a condição de miserabilidade do autor e a dificuldade de sua 

manutenção pela família, visto que há outras despesas a serem saldadas, além de ser 

direito da irmã do autor gastar seus rendimentos consigo própria. 3. Não se trata, 

obviamente, de considerar inconstitucional o dispositivo que estabelece o requisito 

da renda per capita familiar superior a ¼ do salário mínimo (§ 3º do art. 20 da 

LOAS), até porque o Eg. STF, como mencionado pelo INSS em seu recurso, já 

concluiu pela constitucionalidade de tal preceito (ADIn 1232-1), mas de interpretá-

lo de forma sistemática, isto é, considerando-o como parâmetro objetivo capaz de 

configurar a condição de miserabilidade daqueles que, atendidos os demais 

requisitos, recebem abaixo do mesmo, sem prejuízo de situações outras que revelam, 

a despeito de preciso enquadramento legal, a condição de hipossuficiência 

devidamente configurada. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e 

desta Corte. (TRF2, AC 199851010073736, relator: Des. Federal Aluísio Gonçalves 

de Castro Mendes, j. 17.07.2006, DJU de 17.07.2006). 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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Alguns doutrinadores e magistrados têm defendido que as Leis nº 9.533/97 (autoriza 

o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de 

garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas) e nº. 10.689/2003 cria o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), ao estabelecerem o critério da renda 

familiar per capita inferior a meio salário mínimo, alcançariam, também, os benefícios de 

prestação continuada, sob pena de injusta diferenciação. 

Nesse sentido, temos o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 

1º Região: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OU IDOSA. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA PRÓPRIA 

MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE. LEIS N° 9.533/97 E 10.689/2003. CRITÉRIO MAIS 

VANTAJOSO. DOENÇA DE CHAGAS. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA EM 

LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

(...)3. As Leis n° 9.533/97e nº 10.689/2003, cujos beneficiários devem possuir renda 

mensal familiar inferior a ½ salário mínimo, estabeleceram critério mais vantajoso 

para análise objetiva da miserabilidade.4. Deve ser estabelecido igual tratamento 

jurídico no que concerne à verificação da miserabilidade, a fim de se evitar 

distorções que conduzam a situações desprovidas de razoabilidade. Assim, deve ser 

considerada incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ½ salário mínimo. (TRF1, 

2ª Turma, AC 2002.38.02.002168-0/MG;  Relator:  DES. FRANCISCO DE ASSIS 

BETTI – 19/01/2009 e-DJF1 p.49). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do 

critério de renda per capita estabelecido pelo §3ºda Lei nº 8.742/93 (¼ do salário mínimo)
12

. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem acompanhado esse entendimento, mas com a 

ressalva de que tal critério não é absoluto, podendo a vulnerabilidade social ser aferida com 

base em outros elementos de prova.  

O Superior Tribunal de Justiça, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

passou a decidir no sentido de que a Suprema Corte não retirou a possibilidade de aferição da 

necessidade por outros meios de prova, que não a renda per capita familiar. Esta, no patamar 

de ¼ do salário mínimo, configuraria presunção absoluta de miserabilidade, dispensando 

                                                 
12

 Bernardo e Fracalossi explicam que “o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, recentemente, no sentido de 

que o requisito de que a renda per capita familiar seja inferior a ¼ do salário-mínimo para fins de apuração da 

miserabilidade é uma condição objetiva criada pela lei para aferição da miserabilidade, de modo que não 

seriam admitidas outras formas de apuração que não esta” (BERNARDO & FRACALOSSI, 2009). 
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outras provas. Suplantado tal limite, outros meios de prova poderiam ser utilizados para a 

demonstração da condição de miserabilidade, expressa na situação de absoluta carência de 

recursos para a subsistência. 

Nesse sentido, segue decisão proferida em 14/10/2014 pelo Tribunal da Cidadania: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO 

BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER 

CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO 

MÍNIMO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A limitação do valor da renda per capita familiar não 

deve ser considerada a única forma de comprovar que a pessoa não possui outros 

meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. O 

Tribunal a quo, apesar de reconhecer que a renda per capita não impede, por si só, a 

concessão do benefício, na linha do entendimento firmado nesta Corte, manteve a 

sentença de improcedência do pedido inicial, em razão da inexistência dos 

pressupostos para concessão do benefício assistencial. 3. Nesse contexto, 

considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela 

recorrente para fundamentar seu inconformismo somente poderiam ter sua 

procedência verificada mediante o reexame de matéria probatória, o que encontra 

óbice na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no 

AREsp: 578236 SP 2014/0227791-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 

Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 24/10/2014). 

Em decisões monocráticas de ministros do STF, conforme trecho do voto a seguir 

transcrito do Ministro Moreira Alves (RE 286390-SP), há sinalização de que o não 

atendimento ao critério de ¼ do salário implica a possibilidade de concessão do benefício, 

caso outros elementos sejam suficientes para o convencimento de que o requisito de 

hipossuficiência resta caracterizado. 

Previdência. Constitucionalidade do § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93 

 1. O Plenário desta Corte, ao julgar improcedente a ADIN 1232 proposta contra o § 

3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, concluiu, com eficácia erga omnes, pela 

constitucionalidade desse dispositivo legal. 

2. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido 

e provido (STF, 1ª Turma, RE 286390 SP;  Relator:  Min. MOREIRA ALVES – 

20/03/2011). 

O parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) determina 

que o benefício assistencial ao idoso recebido por qualquer membro da família seja excluído 

do cálculo da renda familiar per capita. No judiciário, tem prevalecido entendimento mais 

amplo, de modo a excluir, também, os benefícios de natureza previdenciária percebidos por 

idosopertencente ao grupo familiar, desde que o valor da renda mensal corresponda a um 

salário mínimo. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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Nos termos do § 4º, artigo 20 da Lei nº 8.742/93, é vedada a acumulação do 

benefício de prestação continuada com qualquer outro benefício da seguridade social ou outro 

regime, salvo o da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória (ex: Lei 

nº 7.070/82 – pensão especial indenizatória aos portadores da ‘Síndrome da Talidomida’).
13

 

Caso o indivíduo já receba o amparo social e possua os requisitos para a concessão 

de outro benefício mais vantajoso, poderá requerer o melhor benefício.
14

 Uma vez concedido 

outro benefício, cessará os efeitos do amparo social.  

Já a concessão do benefício ao deficiente pressupõe que o postulanteseja portador de 

deficiência incapacitante. Na redação original, o § 2º do artigo 20 da Lei 8.742/93 definia a 

pessoa com deficiência como aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

Com a nova redação dada pela Lei nº 12.435/2011, a Lei 8.742/93 passou a considerar pessoa 

com deficiência aquela acometida de impedimentos em 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.  Na prática, é concedido o benefício assistencial àquelas pessoas impedidas de 

exercer qualquer espécie de atividade laborativa.  

Sobre esse tema, citamos o magistério de Fávero (2004, p. 189-190): 

No artigo 20, § 2º, a LOAS definiu o termo ‘pessoa portadora de deficiência’, como 

se esta definição fosse necessária e já não constasse de outros diplomas legais e 

infralegais. Fez muito mal, pois definiu pessoa com deficiência, para efeito deste 

benefício, como aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho (art. 

20, § 2º). Tal definição choca-se, frontalmente, com todo o movimento mundial pela 

inclusão da pessoa que tem deficiência. Num momento em que se procura ressaltar 

os potenciais e as capacidades da pessoa com deficiência, por esta lei, ela deve 

demonstrar exatamente o contrário. Nossa Constituição, que não foi observada pela 

LOAS, estabeleceu este benefício para a pessoa com deficiência, e não para a pessoa 

incapaz, termos que não são sinônimos e não deveriam ser associados para qualquer 

fim, sob pena de se estimular a não preparação dessas pessoas para a vida em 

sociedade. Aliás, é o que está acontecendo na prática, em razão dessa disciplina da 

LOAS. Muitos pais acabam impedindo seus filhos com deficiência de estudar e de 

se qualificar, justamente para não perderem o direito a esse salário mínimo.(Direitos 

                                                 
13

 Na lição de Rocha & Baltazar Júnior, “Ocaput do art. 3º da Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, 

estabelece que a pensão especial devida às vítimas da talidomida ‘não é acumulável com rendimento ou 

indenização que, a qualquer título, venha a ser paga pela União a seus beneficiários’, ressalvado o direito de 

opção. No entanto, a Lei nº 9.528/97 acresceu o seguinte parágrafo único ao dispositivo: ‘O benefício de que 

trata esta Lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, e 

não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de 

incapacidade para o trabalho, ocorridas após a sua concessão.’ Bem por isso, o § 3º do art. 167 do RPS admite 

sua acumulação com benefícios previdenciários. (ROCHA & BALTAZAR JÚNIOR, 2007) 

14
 TRF-3 - AC: 23516 SP 97.03.023516-6, Relator: JUIZ CONVOCADO FERNANDO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 12/08/2008, TURMA SUPLEMENTAR DA TERCEIRA SEÇÃO. 
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das pessoas com deficiência: garantia de igualdade na diversidade – Eugênia 

Augusta Gonzaga Fávero – WVA Editora – 2004) 

A incapacidade temporária não obsta a percepção do benefício, já que a própria Lei 

nº. 8.742/93, em seu artigo 21, determina o exame, de 2 em 2 anos, da permanência das 

condições que ensejaram a sua concessão. Outrossim, os tribunais pátrios têm reconhecido 

que, embora temporária a incapacidade, o requerente faz jus ao benefícioassistencial, 

enquanto não recuperar a capacidade laborativa de forma a possibilitar sua inserção no 

mercado de trabalho. 

O INSS tem entendido a regra contida no §2º da Lei 8.742/93 como sendo 

impedimentos para atos da vida diária. Tal interpretação soa por demais restritiva e contraria o 

intuito do legislador constitucional, pois, segundo ela, o benefício de amparo social só poderia 

ser concedido aos portadores de uma deficiência que se apresentassem, total ou parcialmente, 

impedidos de executar tarefas básicas do cotidiano, tais como locomoção, alimentação e 

higiene pessoal de forma independente. 

Na lição de Santos (2012, p. 116): 

Entretanto, o art. 20 da LOAS foi alterado pela Lei n. 12.435/2011 e, dias depois, 

pela Lei n. 12.470, de 31.08.2011 (DOU 1º.09.2011) restando modificado o § 2º.O 

novo conceito deixou de considerar a incapacidade pura e simples para o trabalho e 

para a vida independente. As limitações física, mental, intelectual e sensorial agora 

devem ser conjugadas com fatores sociais, com o contexto em que vive a pessoa 

com deficiência, devendo ficar comprovado que suas limitações a impedem de se 

integrar plenamente na vida em sociedade, dificultando sua conivência com os 

demais. Nesse aspecto, a lei agora se aproxima do conceito de incapacidade fixado 

pelo Decreto n. 3.298/99 (art. 3º, III). 

A jurisprudência dominante, em contraposição ao entendimento administrativo, 

enfatiza que os impedimentos em longo prazo devem ser entendidos, não como a falta de 

condições para as atividades mínimas do dia-a-dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, vistos sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade de acesso a uma 

fonte de renda. Dessa forma, busca o Poder Judiciário interpretar a norma no sentido de 

atribuir a ela sentido mais amplo que a total incapacidade para os atos da vida 

cotidiana.Corroborado esse entendimento, foi editada a Súmula nº. 29, da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
15

 

Do ponto de vista prático, o recebimento de benefício previdenciário seria mais 

vantajoso do que o de benefício assistencial. Isso porque este, ao contrário daquele, não gera 

                                                 
15

 SÚMULA Nº 29: 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 (Turma Nacional de Uniformização). 
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pensão aos dependentes do beneficiário, tampouco dá direito ao recebimento de 13º salário ou 

gratificação natalina. Ademais, alguns benefícios previdenciários podem ser recebidos de 

forma cumulativa.  

Como já dito, a lei veda expressamente a acumulação do amparo social com qualquer 

outro benefício no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência 

médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Caso o requerente receba, apenas, uma 

cota de pensão, estará livre dessa vedação.  

Uma vez concedido outro benefício ao deficiente já detentor de benefício 

assistencial, o início do novo benefício deverá coincidir com a cessação do amparo social. Da 

mesma forma, a jurisprudência tem entendido como cabível, no âmbito judicial, pedidos 

sucessivos de amparo social ao deficiente e aposentadoria por invalidez, a despeito da 

natureza diversa de ambas as pretensões, quais sejam, assistencial e previdenciária.
16

 

Será devido o benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência, mesmo 

que o requerente esteja abrigado em instituição pública ou privada no âmbito nacional, desde 

que comprove carência econômica para prover a própria subsistência. 

São também beneficiários o brasileiro naturalizado, desde que domiciliado no Brasil 

e não amparado pelo sistema previdenciário do país de origem, e o indígena, quando 

preencher os requisitos legais. 

A concessão do amparo social ao estrangeiro residente no Brasil encontra amparo na 

jurisprudência majoritária, conforme julgados reproduzidos a seguir: 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AGRAVO LEGAL. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO A ESTRANGEIRO RESIDENTE NO PAÍS. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Entendimento assente nesta Corte no sentido de que a condição de estrangeiro não 

impede a concessão de benefício assistencial ao idoso ou deficiente, em razão do 

disposto no Art. 5º da CF, que assegura ao estrangeiro residente no país o gozo dos 

direitos e garantias individuais em igualdade de condição com o nacional.2. Não 

cabe fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros quando a Lei Maior não o faz, 

ante o princípio da universalidade da assistência social. Do mesmo modo, não há 

que se restringir o acesso do estrangeiro ao LOAS por não haver tratados 

internacionais de reciprocidade, vez que o benefício de prestação continuada de um 

salário mínimo foi assegurado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.3. 

Mantida a concessão da segurança, determinando à autoridade impetrada que 

proceda à análise do pedido de concessão de benefício assistencial formulado pela 

impetrante.4. Agravo desprovido.(TRF3 - AMS: 4990 SP 0004990-

                                                 
16

 TRF-3 - AC: 28015 SP 0028015-13.2012.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA 

MARANGONI, Data de Julgamento: 29/09/2014, OITAVA TURMA. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


26 

 

 

19.2012.4.03.6103, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA 

PEREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2014, DÉCIMA TURMA) 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO A ESTRANGEIRO 

LEGALMENTE RESIDENTE NO PAÍS. POSSIBILIDADE.A condição de 

estrangeiro legalmente residente no Brasil não impede a concessão de benefício 

assistencial ao idoso ou deficiente, pois a Constituição Federal, art. 5º, assegura ao 

estrangeiro residente no país o gozo dos direitos e garantias individuais em 

igualdade de condição com o nacional.A concessão do amparo, porém, deve ser 

afastada se restar demonstrado que o estrangeiro transferiu residência para o Brasil 

apenas com intuito de auferir o benefício em exame.Incidente conhecido e 

improvido.(TRF-4 - IUJEF: 14089 PR 2007.70.95.014089-0, Relator: RONY 

FERREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2008, TURMA REGIONAL DE 

UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Data de Publicação: D.E. 17/09/2008) 

Sobre o tema lecionam Bernardo e Fracalossi (2009, p. 340): 

A LOAS é omissa a respeito da possibilidade de concessão do benefício a não 

brasileiros. O Decreto nº 6.214/07 – que regulamenta a Leu nº 8.742/93 – apenas 

trata explicitamente do alcance do benefício ao brasileiro naturalizado que, 

cumulativamente, seja domiciliado no Brasil, não perceba benefício no âmbito da 

Seguridade Social ou outro regime, nacional ou estrangeiro, salvo o da assistência 

médica e no caso de recebimento de pensão especial de natureza indenizatória, desde 

que preenchidos os demais requisitos à concessão do benefício. Não se pode dizer 

que a jurisprudência seja pacífica sobre o tema, havendo decisões que: a) dão uma 

interpretação restritiva ao decreto, de modo a concedê-lo apenas a brasileiros, natos 

ou naturalizados, e que tenham domicílio no país; b) outra corrente entende que 

basta que o estrangeiro resida no Brasil para fazer jus ao benefício; c) por fim, existe 

outra corrente que admite a concessão do benefício a qualquer estrangeiro que no 

país s encontre, com fundamento no princípio da igualdade e da universalidade da 

seguridade social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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3 IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA  

 

3.1 Responsabilidade pela operacionalização e reconhecimento do direito aos            

benefícios - INSS 

 

Nos termos dos artigos 3º e 39 do Decreto nº 6.214/07, que regulamenta a Lei nº 

8.742/93, ao INSS compete a responsabilidade pela operacionalização dos benefícios de 

prestação continuada (amparo social ao idoso e à pessoa portadora de deficiência) previstos 

no artigo 20, da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), notadamente no que tange à 

observância dos requisitos e procedimentos para concessão, execução e manutenção dos 

benefícios. 

A referência à União ao artigo 12 da Lei Nº 8.742/93 deve ser entendida em sentido 

amplo, cabendo ao referido ente, apenas, repassar automaticamente ao Fundo Nacional de 

Assistência Social os recursos sob sua responsabilidade destinados à assistência social, na 

medida em que se forem realizando as receitas, não lhe cabendo a gestão do fundo, que é de 

responsabilidade do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela Política 

Nacional de Assistência Social. Os recursos destinados ao financiamento dos benefícios 

assistenciais poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 

diretamente ao INSS. 

Na via judicial, a tentativa de incluir a União Federal do polo passivo da ação tem 

sido rechaçada pelos tribunais, confirmando o entendimento de que o INSS é único ente 

legítimo para responder à demanda relativa à concessão de benefício assistencial. 

Nesse sentido, seguem, a seguir, decisões proferidas pelos tribunas pátrios: 

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - ILEGITIMIDADE DA 

UNIÃO - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A 

UNIÃO E O INSS - CONTRADIÇÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS - 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.1. Assiste razão à parte embargante quando 

afirma que o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de dar provimento à 

remessa oficial para excluir a União do polo passivo da presente relação jurídica processual, 

muito embora tenha reconhecido a desnecessidade de participação da União nesta ação como 

litisconsorte passiva necessária.2. De fato, com o advento do Decreto 1.744/95, incumbe ao 

INSS a concessão, operacionalização, gerenciamento, efetivo pagamento e manutenção do 

benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Republicana, enquanto a União 

Federal responde, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo 

orçamento atinente à manutenção do benefício assistencial, tornando-se prescindível sua 

participação na lide, como litisconsorte necessário.(...)(TRF5, 1ª Turma, AC 368067 SE;  
Relator:  Des. Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante– Dje.: 16.06.2009, p. 288) 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - 

LEI 8.742/93 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CF/88. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/129105/decreto-1744-95
http://www.jusbrasil.com/topicos/10651100/artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10650901/inciso-v-do-artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Nas ações em que se 

pleiteia benefício assistencial de prestação continuada, previsto na Lei 8.742, de 07.12.93, e 

art. 203 da CF/88, o INSS é parte legítima para isoladamente responder ao processo, sendo 

desnecessária a inclusão da União na lide como litisconsorte passiva necessária. 2. Agravo a 

que se nega provimento.(TRF-1 - AG: 35126 MG 2004.01.00.035126-3, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de 
Julgamento: 03/09/2007, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 12/11/2007 DJ p.23) 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA 

UNIÃO. DESCABIMENTO. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em 

Ação Ordinária, versando sobre benefício assistencial, que ao apreciar preliminar de 

litisconsórcio necessário da União, afastou a necessidade da participação daquele ente público 

na lide e determinou o prosseguimento do feito apenas contra o INSS. 2. Com o advento do 

Decreto 1.744/95, incumbe ao INSS a concessão, operacionalização, gerenciamento, efetivo 

pagamento e manutenção do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição 

Republicana, enquanto a União Federal responde, por intermédio do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, pelos valores necessários à manutenção do benefício 

assistencial, tornando-se prescindível sua participação na lide como litisconsorte necessária. 3. 

Agravo de Instrumento improvido.(TRF-5 - AGTR: 54337 PE 2004.05.00.004815-6, Relator: 

Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 28/04/2005, Terceira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 21/06/2005 - Página: 626 - Nº: 117 - 

Ano: 2005) 

 

 

3.2 Perícias administrativas 

 

Ao requerer administrativamenteo benefício de amparo social ao deficiente, o 

postulante será submetido a uma perícia médica realizada por médico-perito pertencente ao 

quadro de pessoal do INSS (ou credenciado), a fim de que a Autarquia Previdenciária possa 

atestar ou não a deficiência e o grau de impedimento.
17

 

O artigo 21 da Lei Nº 8.742/93 determina que o benefício de prestação continuada, 

concedido na via administrativa ou judicial deverá ser submetido à revisão a cada 02 (dois) 

anos, com o fito de avaliar se as condições que lhe deram origem ainda persistem. Essa 

revisão também será acompanhada de perícia médica, cujo laudo servirá de base 

administrativa para manutenção ou cancelamento do benefício. O não comparecimento ao 

exame pericial implicará o encerramento do processo concessório (e, por conseguinte, o 

indeferimento do pedido), ou, ainda, nos casos de revisões de benefícios ativos, a sua 

suspensão na data-limite. 

No caso dos benefícios concedidos judicialmente, a revisão administrativa tem o 

intuito de verificar, exclusivamente, a manutenção da incapacidade laboral ou da deficiência 

definida pelo perito judicial e reconhecida na decisão judicial. 

                                                 
17

 Segundo Tavares (2009, p.98), “a relação entre o médico e o segurado difere da relação médico-paciente 

ordinária, pois a sua atividade objetiva a diagnosticar e comprovar os sinais e sintomas apresentados e emitir 

parecer acerca de sua capacidade de trabalho considerando a atividade e o emprego do segurado, sem qualquer 

apresentação de tratamento da doença.”  
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O Decreto Nº 6.214/07 prevê, ainda, a realização, pelo serviço social do INSS, de 

avaliação social, a qual considerará fatores ambientais, sociais e pessoais. Referida avaliação 

consiste em uma visita domiciliar e tem o escopo de averiguar o preenchimento de um dos 

requisitos para a concessão do amparo social, qual seja, a condição de miserabilidade ou 

hipossuficiência econômica do requerente.
18

 

 

3.3 O desenvolvimento dos processos administrativos de concessão 

 

 

O postulante ao benefício de amparo social poderá solicitá-lo, administrativamente, 

nas Agências da Previdência Social. O INSS exige, para análise do pedido, documentos do 

requerente, quais sejam, um documento de identificação (carteira de identidade e/ou carteira 

de trabalho e previdência Social), CPF (a inscrição no Cadastro de Pessoa Física é condição 

para a concessão do benefício, mas não para o requerimento e análise do processo 

administrativo), certidão de nascimento ou casamento, certidão de óbito do esposo (a) 

falecido (a), se o beneficiário for viúvo (a), número de identificação do trabalhador (NIT) ou 

número de inscrição do contribuinte individual/doméstico/facultativo/trabalhador rural, se 

possuir, comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar e tutela, no caso de 

menores de 21 anos filhos, de pais falecidos ou desaparecidos.  

A Autarquia Previdenciária exige, ainda, os formulários de Requerimento de 

Benefício Assistencial, a Declaração sobre a Composição do Grupo e da Renda Familiar e 

Procuração (se for o caso), acompanhada de identificação e CPF do procurador. A Declaração 

sobre a Composição do Grupo e da Renda Familiar deverá conter todas as pessoas que vivem 

sob o mesmo teto do requerente e que, por lei, fazem parte do seu grupo familiar.
19

 

Não é necessária a interdição judicial de idosos ou pessoas com deficiência para 

requerer o amparo social. O artigo 35 do Decreto nº 6.214/2007 estabelece que o benefício 

devido ao incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, 

e por período não superior a 06 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante 

                                                 
18

 No que tange à avaliação social, leciona Marisa Ferreira dos Santos (2012, p. 117): “Também o assistente 

social deverá ir além de meras informações sobre a composição da renda familiar do interessado e da descrição 

de suas condições de vida. Deverá avaliar, também, o grau de dificuldade de sua integração à vida social, 

considerando a comunidade em que estiver inserido” (SANTOS, 2012). 

19
 Dispõe o art. 20, §1º, da Lei nº 8.742/93: “Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o 

conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o 

mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)” 

 

 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form018.html
http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form018.html
http://www.mpas.gov.br/forms/formularios/form006.html
http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form011.html
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9720.htm#art1
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termo de compromisso firmado no ato do recebimento, podendo tal período ser prorrogado 

por iguais períodos, caso comprovada a tramitação de processo legal de tutela ou curatela. 

Segundo o artigo 20, § 6º, da Lei 8.742/93, é necessário que o postulante ao 

benefício de prestação continuada ao deficiente se submeta a exame médico pericial realizado 

pelos serviços de perícia médica do INSS. O laudo resultante desse exame atestará se o 

requerente possui, ou não, impedimentos em longo prazo, que impeçam sua participação na 

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.  

O processo administrativo de concessão é composto pelas fases inicial, instrutória, 

decisória, recursal e de cumprimento das decisões administrativas. A primeira fase tem início 

com a protocolização do requerimento do benefício junto à Agência da Previdência Social, 

bem como a entrega de toda a documentação pertinente, por parte do interessado. Caso não 

tenha sido apresentada toda a documentação indispensável ao processamento do benefício, o 

servidor do INSS emitirá a chamada ‘carta de exigências’, com prazo de 30 (trinta) dias para o 

seu cumprimento, podendo esse prazo sofrer prorrogação, mediante pedido fundamentado do 

postulante. 

As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os requisitos legais 

para a concessão do benefício assistencial serão realizadas por iniciativa do requerente ou 

pelo servidor responsável pela condução do processo. No procedimento administrativo são 

admitidos todos os meios de prova com a finalidade de esclarecer a existência do direito ao 

recebimento do benefício, exceto se a lei exigir forma determinada. 

A fase decisória tem início com a decisão administrativa. Esta deverá conter um 

resumo do objeto do requerimento administrativo, fundamentação com análise das provas 

constantes nos autos, bem como conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado, 

sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema corporativo da 

Previdência Social. A motivação deve ser clara e coerente, indicando quais os requisitos 

legais que foram, ou não, atendidos, podendo fundamentar-se em decisões anteriores, bem 

como em notas técnicas e pareceres do órgão consultivo competente, os quais serão parte 

integrante do ato decisório.  

O postulante será comunicado da decisão administrativa, sendo-lhe aberto um prazo 

de 30 (trinta) dias para interposição de recurso, caso entenda devido. A análise dos recursos é 

de responsabilidade das Juntas de Recursos do CRPS. 

Registre-se que a jurisprudência majoritária entende que o comprovante de 

indeferimento administrativo é documento indispensável à propositura de ação judicial 

visando à concessão do benefício de amparo social. 
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4 AS AÇÕES JUDICIAS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA AO DEFICIENTE 

 

4.1 Competência para processar e julgar ações dessa natureza 

 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, as ações em que a União Federal, suas 

autarquias, fundações e empresas públicas federais figuram como autoras ou rés deverão ser 

processadas e julgadas pela Justiça Federal. É o caso das ações judiciais para a concessão do 

amparo social, uma vez que o órgão responsável pela execução e manutenção desse benefício 

é o INSS, autarquia pertencente à União Federal. 

Questão que suscitou discussões judiciais diz respeito a quem deveria ser demandado 

em juízo, quando se busca a concessão do benefício assistencial. A jurisprudência firmou 

entendimento que apenas o INSS é parte promovida na demanda, não existindo litisconsórcio 

passivo necessário entre a União Federal e sua Autarquia Previdenciária.
20

 

A Lei nº 10.259/2001 determina que compete ao Juizado Especial Cível processar, 

conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos.  

Em regra, a maioria das ações requerendo o benefício assistencial tramita nas varas 

cíveis dos Juizados Especiais Federais, uma vez que, por se tratar de prestações mensais 

equivalentes a um salário mínimo, o valor das causas dificilmente supera o teto estabelecido 

por lei.  

Tratando-se de ação ajuizada por requerente domiciliado em comarca que não seja 

sede de vara federal, o juízo estadual é o competente para processar e julgar causas de 

natureza previdenciária, nos termos do artigo 109, §3º, da Constituição Federal (BRASIL, 

1988).  

Nos casos em que houver conflito de competência entre juiz federal e juiz estadual 

investido de competência federal, caberá ao Tribunal Regional Federal da respectiva região 

decidir a questão, conforme a Súmula nº 3 do STJ.
21

 

 

 

                                                 
20

 Súmula nº 22 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: É extensível aos beneficiários da Assistência Social 

(inciso V do artigo 203 da CF) a regra de delegação de competência do § 3º do art. 109 da Constituição 

Federal, sendo exclusiva a legitimidade passiva do INSS. 

21
 Súmula nº 3 do Superior Tribunal de Justiça: Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de 

competência verificado, na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição federal. 
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4.2 Perícias judiciais 

 

Segundo o artigo 145 do Código de Processo Civil Brasileiro (BRASIL, 1973), 

havendo necessidade de conhecimento técnico ou científico para se provar um fato, o juiz será 

assistido por perito, estabelecendo, no momento da nomeação, prazo para entrega do laudo.
22

 

Aceitando o encargo, o perito investe-se na função pública, independentemente de 

compromisso, assumindo, ainda, o dever de cumprir seu ofício empregando toda a sua 

diligência.  Ao elaborar o laudo, o perito deverá responder aos quesitos estabelecidos pelo 

juízo. As partes, por sua vez, poderão apresentar quesitos e indicar assistente técnico para 

acompanhar a perícia. 

De igual modo, para servir como perito judicial em ação cujo desfecho depende de 

perícia médica, o experto judicial não deve ter qualquer vínculo com nenhuma das partes, sob 

pena de, se isso não ocorrer, o laudo não apresentar credibilidade para servir como 

fundamentação da sentença. 

No caso de perícias com a finalidade de se averiguar o quadro clínico do postulante 

ao benefício de amparo social ao deficiente, a indicação do perito é normalmente feita a partir 

de uma lista de profissionais cadastrados junto às varas judiciais.  

O laudo pericial deverá ser conclusivo a respeito da existência, ou não, de 

impedimentos de longo prazo por parte do autor. Deverá, ainda, informar, se possível, a data 

de início da incapacidade ou do impedimento, bem como se o requerente é passível de 

recuperação para o exercício de alguma atividade capaz de prover-lhe o sustento.  

Seja qual for o teor do laudo pericial, o juiz não é obrigado a decidir o processo a 

partir das conclusões do perito, podendo utilizar outros elementos para formar sua 

convicção.
23

 

                                                 
22

 O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM N.º 1.497, de 08 de julho de 1998, tratou da 

Perícia Judicial, dando eficácia aos Art. 277, do Código de Processo Penal, e Art. 424, do Código de Processo 

Civil. Por esta normativa, o médico deve observar atentamente as nomeações judiciais, eximindo-se de permitir  

que as mesmas transcorram in albis, podendo delas declinar por motivos legítimos, no prazo de cinco dias, 

conforme a Lei estabelece. 

23
 “É importante observar, porém, que sabidamente a perícia tem por finalidade auxiliar o Juiz na formação de 

sua convicção, notadamente fornecendo-lhe dados acerca de conhecimentos técnicos ou científicos não 

dominados por este, não vinculando, contudo, sua decisão em face do princípio da livre apreciação das provas 

(art. 436 do Código de Processo Civil), fundado no brocardo judexperitusperitorum.”(TRF-1, EDAC 

340217020094019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de 

Julgamento: 14/06/2013, PRIMEIRA TURMA) 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10693540/artigo-436-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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 A legislação brasileira prevê punições para o mau desempenho da atividade pericial. 

Segundo o artigo 147 do CPC (BRASIL, 1973), “o perito que, por dolo ou culpa, prestar 

informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado por 

dois anos a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer.” A 

confecção de laudo falso pelo perito ensejará a tipificação no artigo 342 do Código Penal. 

Outrossim, deverá o perito manter sigilo profissional, cuja quebra constitui crime previsto nos 

artigos 154 ou 325 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940). 

Atualmente, os honorários periciais estão fixados em R$ 234,80, de acordo com a 

Tabela II da Resolução nº. 558, de 22/05/2007, do Conselho da Justiça Federal. O pagamento 

dos honorários periciais só será feito após o término do prazo para que as partes se 

manifestem sobre o laudo ou, havendo solicitação de esclarecimentos, depois de estes serem 

prestados. Nos Juizados Especiais Federais, os honorários do perito serão pagos por conta de 

verba orçamentária da respectiva Seção Judiciária e, quando vencida na causa a entidade 

pública, seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feito em favor da Seção 

Judiciária. Se vencida a parte autora, e a ela tiver sido deferida a justiça gratuita, estará isenta 

do pagamento de qualquer verba processual. 

A seguir, apresenta-se o julgamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

determinando a obrigatoriedade de realização da perícia médica em processos judiciais 

visando à concessão do amparo ao deficiente: 

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CONVERSÃO DO 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. 1. 

Para concessão do benefício assistencial ao portador de deficiência é necessária a 

comprovação da incapacidade para o exercício de atividade laborativa de qualquer 

natureza, além do requisito da miserabilidade. 2. No que diz respeito ao requisito da 

miserabilidade, este foi reconhecido pela autarquia apelante, uma vez que em suas 

razões durante o tramite de procedimento administrativo apenas negou o benefício 

pelo fato de entender que o apelado não apresentava incapacidade para a vida laboral 

e independente.Também, acostou aos autos um parecer do conselho municipal de 

assistência social de São José do Egito,comprovando a insuficiência econômica do 

autor,ora apelado. 3. Juiz sentenciante baseou sua decisão nos atestados médicos 

emitidos por órgão particular para aferir o requisito da incapacidade do autor, bem 

como na prova testemunhal produzida em juízo. 4. No caso, para a análise da 

invalidez do autor, faz-se imprescindível a realização de perícia judicial. 5. 

Conversão do julgamento em diligência para que sejam remetidos os autos a 

instancia de origem, onde se providenciará a realização da perícia. Aplicação do 

disposto no parágrafo 4º do art. 515 do CPC. (TRF5 – 2ª Turma – Relator: Des. 

Federal Manuel Maia – Data da Decisão: 12/04/2011). 
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4.3 Fases do processo judicial de concessão 

 

Para postular judicialmente o benefício de amparo social ao deficiente, entende a 

maioria dos magistrados que o requerente deve ter tido seu pedido negado na esfera 

administrativa.  

Ainda que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 217, não exija o 

exaurimento da via administrativa para ingresso em Juízo (salvo no caso de Justiça 

Desportiva) isso não implica o desaparecimento puro e simples da necessidade de se formular 

prévio requerimento junto à Administração Pública, na medida em que a pretensão 

administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lide. Do contrário, não 

haverá interesse de agir.
24

 

Se o demandante não postulou administrativamente junto ao INSS o benefício 

assistencial almejado, não existe qualquer manifestação da Autarquia Previdenciária que 

caracterize contrariedade à pretensão autoral. Não há, portanto, lide, entendida como um 

conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. 

Nesse sentido, recente decisão do Pretório Excelso (RE 631240) confirmou que a 

exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao 

Judiciário, pois sem pedido anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. 

Contudo, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), o requerente poderá demandar 

judicialmente o INSS caso este não aprecie o pedido administrativo no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias.
25

 

O III Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais aprovou os enunciados que 

seguem, dando um norte adequado sobre a questão: 

Enunciado FONAJEF 77: O ajuizamento da ação de concessão de benefício da 

seguridade social reclama prévio requerimento administrativo. 

                                                 
24

 Consoante a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda quando esta tutela jurisdicional 

pode trazer-lhes alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo CivilComentado e Legislação 

Extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 504). 

25
 De outra banda, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 

abraça o entendimento de que o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário é condição 

para o ajuizamento da ação, salvo nas hipótesesem que houver contestação de mérito apresentada pelo INSS 

e/ou em que a ação for proposta por ocasião de Juizado Especial Itinerante. Nestas duas situações, consoante a 

TNU, a exigência do prévio requerimento administrativo configura vulneração do art. 5°, XXXV, da Carta 

Política de 1988. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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Enunciado FONAJEF 78: O ajuizamento da ação revisional de benefício da 

seguridade social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento 

administrativo. 

Enunciado FONAJEF 79: A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de 

pedido de concessão de benefício, feita perante a ouvidoria da Previdência Social, 

supre a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações 

de benefícios da seguridade social. 

Enunciado FONAJEF 80: Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência 

de prévio requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da região 

atendida. 

Estando presente nos autos toda a documentação necessária para a propositura do 

feito, o juiz mandará citar o réu para, querendo, apresentar a contestação ou formular proposta 

de acordo num prazo de 30 (trinta) dias.  

Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de o autor apresentar a Declaração de 

Composição da Renda Familiar, indicando todos os membros da família que vivam sob o 

mesmo teto e seus respectivos rendimentos, se houver. Essa Declaração, quando não 

infirmada pelo INSS, tem servido de base para a apuração da renda per capita do grupo 

familiar.
26

 

Nos casos de benefício ao deficiente, decorrido o prazo para contestação do réu, o 

juiz nomeará perito judicial para realização de perícia médica a fim de averiguar se o autor 

apresenta impedimentos em longo prazo, bem como para determinar, se possível, o início 

desses impedimentos. 

Quando o perito atesta o impedimento do postulante, mas não tem elementos 

necessários para determinar com exatidão o seu início, normalmente o benefício é concedido 

a partir da data da juntada aos autos do laudo pericial.
27

 

Contudo, se o perito indica que o início do impedimento é posterior à data do 

indeferimento administrativo, mas anterior à do ajuizamento da ação, é a partir dessa data que 

                                                 
26

 “A Declaração da Composição de Renda Familiar, que não foi impugnada pelo INSS, apesar de devidamente 

intimado para tanto, atesta que a família do autor possui renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo.” (TRF-5 - APELREEX: 9556 CE 0008530-93.2002.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 25/03/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/04/2010 - 

Página: 243) 

27
 TRF-5 - AC: 7848320144059999, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 

10/06/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 25/06/2014. 

 

 

 

 



36 

 

 

o amparo social é deferido, conforme julgado da Turma Nacional de Uniformização – TNU, 

abaixo reproduzido: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DEMONSTRADA APENAS EM JUÍZO, 

POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE 

INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES RECENTES DESTA 

TNU DE SE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO. A DATA DA ENTREGA DO LAUDO PERICIAL É APENAS 

UMA REFERÊNCIA. MAGISTRADO PODE FIXAR EM OUTRA DATA COM 

BASE NA ANÁLISE DE TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO. PEDIDO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão mantém sentença que concedeu o 

Benefício de Amparo Assistencial (LOAS) a partir da data do ajuizamento da ação, 

tendo em vista a falta de indicação do Laudo Médico Pericial da data de início da 

incapacidade (DII) da parte autora, ora recorrida (Epilepsia + Deficiência Mental) e, 

bem como, a ausência de prévio requerimento administrativo. 2. Este Colegiado tem 

se posicionado no sentido de prestigiar o Princípio do Livre Convencimento do 

Magistrado (arts. 436 a 439, CPC, de aplicação subsidiária à Lei 10.259/01) quando 

da fixação da data de início do benefício (DIB), notadamente se o Laudo Médico 

Pericial é inconclusivo quanto à data de início da incapacidade (DII), ausente o 

requerimento administrativo. 3. A fixação da data do início do benefício na data da 

entrega do Laudo Médico Pericial é apenas um entre outros parâmetros que o 

Julgador poderá adotar em cada caso. 4. Nada obsta, assim, com base no referido 

princípio, que o Julgador fixe a data de início do benefício em questão em data 

diversa da entrega do Laudo, em face do contexto probatório que se apresentou e da 

convicção que se formou e se construiu no seu âmago a partir daí. 5. Precedentes 

desta Turma Nacional (PEDILEFsnº
s
. 200936007023962, 200740007028548, 

200533007688525 e 200763060076010) 6.Pedido de Uniformização conhecido e 

improvido. (TNU - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 

LEI FEDERAL 200881025019564 – Relator: JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO 

ARENA FILHO – Data da Decisão: 02/08/2011) 

O juiz poderá, ainda, determinar a intimação do MPF para, querendo, apresentar 

parecer sobre a demanda.
28

 

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de 

direitos individuais homogêneos que sejam identificáveis com interesses sociais 

constitucionalmente relevantes, situação em que se enquadra o direito ao benefício 

assistencial. 

Outrossim, de acordo com a Súmula nº 99 do STJ,
29

 o Ministério Público detém 

legitimidade para suprir eventual omissão das partes nos casos em que oficiou como fiscal da 

lei. A própria Lei nº 8.742/93, em seu art. 31, confere ao Ministério Público poderes para 

zelar pelo seu efetivo cumprimento. 

                                                 
28

 Bernardo e Fracalossi explicam que “a jurisprudência mais atual diz ser cabível a intervenção do Ministério 

Público apenas nas causas em que houver interesse de incapazes, nos termos da legislação civil (menores, 

deficientes mentais etc.)” (ROCHA & BALTAZAR JUNIOR,2006). 

29
 O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo que oficiou como fiscal da lei, ainda que não 

haja recurso da parte. (Súmula 99/STJ). 
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Alguns julgados caminham no sentido de que a ausência de intimação do Ministério 

Público não acarreta a nulidade do feito, desde que não tenha havido prejuízo à parte autora. 

A seguir, apresenta-se decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região corroborando tal 

entendimento: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. ARTIGOS 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 20 DA 

LEI N.º 8.742/93. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. 1. Ainda que se 

verifique a ausência de intervenção do Ministério Público na primeira instância, 

quando esta se fazia obrigatória, não ocorre no caso a nulidade do processo, pois o 

Código de Processo Civil, no artigo 249, § 2º, expressamente permite que: "Quando 

puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, 

o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta". Assim, a 

ausência de manifestação do parquet em primeira instância não implicará, no caso, 

em prejuízo processual, uma vez que o provimento jurisdicional decorrente da 

análise do mérito beneficiará a apelante, a quem aproveitaria a declaração da 

nulidade.  (...) (TRF3 – 10ª Turma – Relator: Des. Federal Galvão Miranda– Data da 

Decisão: 21/09/2004) 

Quando a ação é ajuizada por idoso, anecessidade de intervenção do Ministério 

Público (MP) é motivo de divergência jurisprudencial. Parte da jurisprudência entende que a 

não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição nas demandas que 

versam sobre benefício assistencial e interesse de idoso gera a nulidade da sentença.
30

 Outra 

parte rechaça a obrigatoriedade legal de intervenção do MP em demanda individual ajuizada 

por idoso em defesa de direito disponível, como é o caso do benefício assistencial.
31

 

Após a juntada do laudo pericial e realizadas todas as intimações devidas, inclusive a 

do Ministério Público Federal, o juiz poderá designar perícia social
32

 ou audiência de 

instrução, caso existam dúvidas sobre a condição de miserabilidade do requerente. Caso 

contrário, o magistrado proferirá a sentença de mérito.  

O INSS, a parte autora ou ambos poderão recorrer da decisão, caso em que os autos 

serão remetidos para as Turmas Recursais Federais (se o processo tiver tramitado em alguma 

                                                 
30

 TRF3 - AC: 1435 SP 1999.61.07.001435-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GALVÃO 

MIRANDA, Data de Julgamento: 28/09/2004, DÉCIMA TURMA 

31
 TRF4 - EIAC: 2002.04.01.012400-4/RS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO 

PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 07/08/2008, TERCEIRA SEÇÃO) 

32
 Conforme julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, “o estudo social tem por finalidade evidenciar a 

situação de miserabilidade e trazer a Juízo as reais condições em que vive a parte autora. (TRF-3 - AG: 113717 

SP 2006.03.00.113717-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO GUERRA, Data de 

Julgamento: 10/04/2007, DÉCIMA TURMA) 
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vara dos Juizados Especiais Federais), ou para o Tribunal Regional Federal (se oriundo de 

vara federal comum ou vara da justiça estadual). 

 

4.4 Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

 

A Súmula nº. 279 do Supremo Tribunal Federal
33

 veda a utilização do recurso 

extraordinário interposto com o fito de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de 

caráter probatório.  

Assim sendo, eventual recurso dirigido ao Pretório Excelso não poderá envolver a 

discussão do caso concreto à luz do conjunto probatório utilizado para decidir sobre a 

procedência ou improcedência do pedido de amparo social ao deficiente.
34

 

Outrossim, para os mesmos objetivos supramencionados, é vedado recurso especial 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Súmula nº 7, editada em 28/06/1990.
35

 

Nessa perspectiva, a aferição de preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à 

concessão de benefício de amparo ao deficiente não tem cabimento em sede de recursos 

extraordinário e especial, por ser necessário o reexame de matéria fática que fundamentou a 

decisão recorrida. 

No que tange ao requisito da hipossuficiência econômica, os tribunais têm entendido 

que, não obstante a renda familiar per capita ser superior a ¼ do salário-mínimo, outros 

fatores podem ser considerados para a avaliação das condições de sobrevivência da parte 

autora e de sua família, conforme os seguintes julgados: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 

8.742/93. ARTIGO 34, § ÚNICO DA LEI Nº 10.741/03. PESSOA PORTADORA 

DE DEFICIÊNCIA. RENDA FAMILIAR PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO 

SALÁRIO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. 1. A comprovação da situação econômica 

do requerente e sua real necessidade não se restringe à hipótese do artigo 20, § 3º, da 

Lei 8.742/93, que exige renda mensal familiar per capita não superior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo, pois a condição de miserabilidade poderá ser verificada 

                                                 
33

 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (STF, Súmula nº 279, de 13/12/1963). 

34
 Nesse sentido, decisão proferida no RE-AgR 396907: “A aferição de preenchimento ou não dos requisitos 

necessários à concessão de benefício que trata a Lei 8.742/93 não tem cabimento em sede de recurso 

extraordinário por ser necessário o reexame de matéria fática que fundamentou o acórdão recorrido. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (STF - RE: 396907 MS, Relator: Min. EROS GRAU, Data de 

Julgamento: 30/11/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 17-12-2004). 

35
 A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (STJ, Súmula nº 7, de 28/06/1990). 
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por outros meios de prova. Precedentes do STJ. (...) (TRF-4 - AC: 1504 PR 

2008.70.09.001504-7, Relator: EDUARDO TONETTO PICARELLI, Data de 

Julgamento: 16/12/2009, Data de Publicação: D.E. 11/01/2010) 

CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. PESSOA PORTADORA DE SURDO-MUDEZ. 

INCAPACIDADE PARA VIDA INDEPENDENTE E PARA O TRABALHO. 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO. REDUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, PARÁGRAFO 4º DO CPC. 

SÚMULA Nº 111 DO STJ. (...) 4. Embora o art. 20, PARÁGRAFO 3º da Lei nº 

8.742/93, estabeleça um critério objetivo para aferir a hipossuficiência econômica 

(renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo), também deve ser 

considerado o contexto social em que em vive a família, as necessidades materiais 

da autora e outras circunstâncias, a exemplo dos documentos anexados atestando a 

parca renda familiar (um salário mínimo), bem como as despesas da família. (...) 

(TRF-5 - APELREEX: 4323 CE 0019155-60.2000.4.05.8100, Relator: 

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 22/04/2010, 

Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 

18/05/2010 - Página: 109 - Ano: 2010) 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LIMITE DE ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO 

PREVISTO NO § 3º,ART. 20, DA LEI Nº 8.742/93.1. A Turma Recursal de 

Tocantins negou ao autor o direito ao benefício assistencial sob ofundamento de sua 

renda ultrapassar o limite de ¼ (um quarto) de saláriomínimo, previstoartigo 20 da 

Lei 8.742/1993.2. A questão atinente à comprovação da miserabilidade vem 

sofrendomodificaçõesjurisprudenciais, para considerar que o preceito contido no art. 

20, § 3ºda Lei nº 8.742/93 não éo único critério válido para comprovar a condição de 

miserabilidadepreceituado no artigo 203,V, da Constituição Federal.3. Incidente 

conhecido e parcialmente provido, para anular o acórdão esentença proferidos(TNU 

- PEDILEF: 200543009039683 TO, Relator: JUÍZA FEDERAL MARIA DIVINA 

VITÓRIA, Data de Julgamento: 13/08/2007, Turma Nacional de Uniformização, 

Data de Publicação: DJU 24/03/2008). 

 
Conforme jurisprudência dominante, nas ações judiciais em que se pleiteia a 

concessão do amparo social, apenas o INSS é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda. 

Nesse sentido, vejam-se as decisões do STJ (AGRESP 200600833935) e do TRF da 

2ª Região (AC 200151100023668), reproduzidas a seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MUDANÇA DE ATRIBUIÇÃO APÓS 

O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 

1- Até o advento da Lei nº 9.720/98 que acrescentou o parágrafo único no art. 29 da 

LOAS, os recursos destinados ao pagamento dos benefícios de prestação continuada 

da assistência social estavam a cargo da União. A partir de então, a execução e a 

manutenção do benefício, foi repassado ao Ministério da Previdência Social, por 

meio do INSS, ente, a partir de então, responsável pela concessão e manutenção do 

mencionado benefício. 2- Após aludida alteração legislativa, esta Corte Superior de 

Justiça consolidou seu entendimento no sentido de que, mesmo que o benefício 

esteja sob a tutela da União, como é do INSS a responsabilidade pela execução e 

manutenção do mesmo, somente ele está apto, a figurar no polo passivo nas causas 

desta natureza. (...) (STJ - AgRg no REsp: 837401 MS 2006/0083393-5, Relator: 
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Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

16/06/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2009) 

PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – LEI Nº 8.742/93 – 

LEGITIMIDADE PASSIVA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – JUROS MORATÓRIOS. 1. No tocante à 

arguição do INSS de ilegitimidade passiva ad causam, a própria LOAS atribui ao 

INSS toda a gerência e operacionalização do benefício assistencial de prestação 

continuada, inclusive sua concessão (art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 1744, de 

1995, que regulamentou a Lei nº 8.742/93), o que pressupõe a sua representação 

judicial na defesa de questões envolvendo a referida prestação. Ademais, o art. 29 da 

LOAS é claro ao dispor que os recursos de responsabilidade da União destinados ao 

benefício de prestação continuada serão automaticamente repassados ao Fundo 

Nacional de Assistência Social. Jurisprudência do STJ no sentido de que a União 

não é parte legítima para figurar no polo passivo nas causas que visem a percepção 

de benefício de prestação continuada, tal como previsto no art. 20 da Lei nº 

8.742/93, devendo o polo passivo ser composto apenas pelo INSS. (TRF-2 - AC: 

345276 RJ 2001.51.10.002366-8, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, 

Data de Julgamento: 11/12/2007, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: DJU - Data:04/03/2008 - Página:175/176) 

Nos casos de benefício assistencial ao deficiente, quando não for possível ao perito 

judicial atestar o início da incapacidade ou dos impedimentos de longo prazo, ou, ainda, 

quando houver alguma contradição quanto à data de início, a maioria dos tribunais tem 

determinado a concessão do amparo social ao deficiente a partir da juntada aos autos do laudo 

pericial, conforme julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - INÍCIO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO - LAUDO 

PERICIAL - DATA DA JUNTADA - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - 

IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO - ARTIGO 20, § 4º DA LEI Nº 8.742/93 - 

JUROS DE MORA - INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009 AOS 

PROCESSOS EM ANDAMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Em razão da ausência de informação sobre a data de início da 

incapacidade laborativa do autor no laudo pericial constante dos autos, deve ser 

fixada a data de juntada do laudo pericial aos autos como março inicial dos efeitos 

da condenação. (...) (TRF-2 - REEX: 201002010095082, Relator: Desembargador 

Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 

14/12/2010, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

22/12/2010) 

Todavia, quando a data de início da incapacidade for comprovadamente anterior à 

data do requerimento feito na via administrativa, é a partir dessa que o benefício será 

concedido, conforme orientação da Turma Nacional de Uniformização.
36

 

                                                 
36

 “Tendo o laudo atestado a existência da incapacidade à época dorequerimento administrativo, a data de início 

do benefício deve ser fixado apartir do competente requerimento na via administrativo” (TNU - PEDILEF: 

200563020027245 SP, Relator: JUIZ FEDERAL OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Data de 

Julgamento: 14/09/2009, Turma Nacional de Uniformização, Data de Publicação: DJ 13/10/2009). 

37
 Nesse sentido, já decidiu a Turma Nacional de Uniformização: “Nos benefícios por incapacidade, em regra, o 

magistrado fixa o seu entendimento com base no laudo pericial. Todavia, não está o magistradoadstrito 

somente ao resultado do laudo pericial, podendo julgar a demandacom base nas demais provas dos autos. Na 
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Ainda nos casos de benefício ao portador de deficiência, o juiz designará perito 

médico para avaliar a existência de incapacidade laboral ou impedimentos em longo prazo, 

por parte do requerente. O laudo elaborado pelo perito servirá de base ao julgamento da 

demanda. No entanto, o magistrado não está adstrito ao parecer médico, podendo firmar seu 

convencimento a partir de outros elementos constantes dos autos.
37

 

Outrossim, se a parte autora reúne os requisitos para a concessão do amparo social, 

porém ingressa com ação pugnando por benefício diverso, poderá o magistrado deferir ao 

postulante o benefício de prestação continuada, não se caracterizado julgamento extra petita. 

Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RENDA MENSAL VITALÍCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. JULGAMENTO 

EXTRA PETITA AFASTADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL TERMO INICIAL. - Admitida a concessão de 

benefício assistencial, diante dos requisitos exigidos pela Lei nº 8.742/93, mesmo 

considerando o pedido inicial de concessão de renda mensal vitalícia, nos termos da 

Lei nº 6.179/74; questão superada diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

no REsp nº 822.633-SP, que determina a manifestação do Tribunal "sobre a 

concessão do benefício assistencial desde a citação do recorrente, tendo em vista o 

que dispõe o art. 1º da LICC". - Concedido à parte autora o benefício assistencial, 

com base na Lei nº 8.742/93, o termo inicial é de ser fixado na data da publicação da 

Lei nº 8.742/93, isto é, em 8.12.1993, e não na data da citação, ocorrida no ano de 

1990.(TRF-3 - AC: 202128 SP 0202128-60.1990.4.03.6104, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 07/10/2013, OITAVA TURMA) 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFERIDO BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL EM VEZ DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. JUROS 

DE MORA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuidando-se de matéria previdenciária, o 

pleito contido na peça inaugural deve ser analisado com certa flexibilidade. In casu, 

postulada na inicial a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, 

incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e 

concede ao autor o benefício assistencial de prestação continuada. 2. Os juros 

moratórios, em se tratando de benefício previdenciário, devem ser fixados à razão de 

1% (um por cento) ao mês em face de sua natureza alimentar, a partir da citação, 

conforme o disposto no art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. 3. Recurso especial 

provido(STJ - REsp: 847587 SP 2006/0109273-3, Relator: Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 07/10/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 01/12/2008). 

 

                                                                                                                                                         
“A fixação da data de início do benefício por incapacidade, oentendimento deste Colegiado é no sentido de que 

se deve privilegiar o livreconvencimento do julgador que teve contato com toda a prova dos autos, podendoeste 

fixar a data do ajuizamento como a DIB do benefício, em especial seo laudo pericial é inconclusivo no que se 

refere ao início da incapacidade” (TNU, PEDILEF 200881025019564, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena 

Filho, DOU de 23-9-2011). 
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Amparado pelo artigo 109, § 3º da Constituição Federal
38

 a parte autora poderá 

pleitear a concessão do benefício assistencial junto ao juízo estadual, quando não houver vara 

federal instalada em seu domicílio, cabendo ao Tribunal Regional Federal (TRF) da respectiva 

região decidir sobre eventuais conflitos de competência entre juiz federal e juiz estadual 

investido de competência federal, conforme julgados abaixo reproduzidos: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMPARO SOCIAL. 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. AÇÃO PROPOSTA PERANTE A 

JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VARA FEDERAL. 

POSSIBILIDADE (ART. 109, PARÁGRAFO 3º, DA CF/88). INCOMPETÊNCIA 

RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. - Podem ser 

processadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio do beneficiário do amparo 

social, as causas em que o INSS for parte, ex vi do art. 109, parágrafo 3o, da CF. - 

Conquanto o texto constitucional se refira às causas em que figurem como partes 

"instituição de previdência social e segurado", a regra de delegação de competência 

há que ser estendida às lides em que sejam partes idosos ou deficientes físicos ou 

mentais, pleiteando benefícios assistenciais de Seguridade Social. Precedentes. - A 

aplicação analógica da norma deve ser feita nos termos do antigo aforisma ubi 

eadem ratio ibi eadem dispositio. - A incompetência, nesses casos, é relativa, não 

podendo ser declarada de ofício. - Conflito de competência conhecido. Competência 

do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Benedito/CE, ora suscitante, 

declarada (TRF5 – Pleno – Relator: Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto – 

Data da Decisão: 26/05/2010). 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA (CONCESSÃO DE AMPARO SOCIAL). AJUIZAMENTO 

NA JUSTIÇA ESTADUAL. INSTALAÇÃO DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL. 

MUNICÍPIO QUE NÃO É SEDE, MAS É ABRANGIDO PELA JURISDIÇÃO DA 

NOVA VARA. PERSISTÊNCIA DA APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 

109, PARÁGRAFO 3º, DA CF/88. 1. Compete ao TRF o julgamento de conflito de 

competência entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de competência federal, 

ambos da região correspondente. 2. Segundo o art. 109, parágrafo 3o, da CF/88, 

"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". 3. Não sendo, o Município de Murici - 

como efetivamente não o é - sede de Vara Federal, apenas sendo abrangido pela 

jurisdição de Vara da Justiça Federal sediada em outro Município, permanece o 

Juízo Estadual competente para os fins do art. 109, parágrafo 3o, da CF/88. 4. "A 

                                                 
 

38 
“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.” (artigo 109, § 3º da CF/88). 
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criação de Vara Federal em comarca vizinha não acaba com a competência federal 

delegada à Justiça Estadual. Entendimento firmado por esta Corte Superior" (trecho 

da ementa do CC nº 66322/SP, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, Rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, j. em 28.02.2007, publ. em DJ de 

26.03.2007). 5. Precedente desta Corte Regional: CC nº 1266/CE (j. em 30.05.2007, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, por unanimidade). 6. Pelo 

conhecimento do conflito, declarando-se competente o Juízo Estadual suscitado. 

(TRF5 – Pleno – Relator: Des. Federal Francisco de Barros e Silva– Data da 

Decisão: 22/06/2011) 

De acordo com o entendimento dominante, as prestações relativas ao benefício 

assistencial possuem caráter alimentar, razão pela qual se admite, em 1º grau, a antecipação 

dos efeitos da tutela, ante a ameaça de lesão à sobrevivência da parte autora.
39

 Além disso, 

nos casos em que a decisão de primeira instância é reformada em grau de recurso, os valores 

percebidos pelo requerente, por força de antecipação da tutela, não estão passíveis de 

devolução aos cofres do INSS.
40

 

Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter o benefício assistencial, o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de afastar a prescrição do fundo de 

direito, aplicando, tão-somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio 

anterior ao ajuizamento do feito.
41

 Contudo, se o autor da ação for menor impúbere ou maior 

incapaz, contra ele não corre o lustro prescricional (artigo198, CC/02 e art. 79 da Lei de 

Benefícios). 
42

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 TRF-5 - AGTR: 59239 PB 0037651-51.2004.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre 

(Substituto), Data de Julgamento: 15/03/2005, Quarta Turma, Data de Publicação: - Página: 375 - Ano: 2005). 
40

 “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, sedimentou o entendimento sobre o tema 

para assentar que, em se tratando de verba alimentar percebida por força de tutela antecipada, posteriormente 

revogada, aplicável a jurisprudência consagrada por este Tribunal, pautado pelo princípio da irrepetibilidade 

dos alimentos.” (AgRg no REsp 1.054.163/RS, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, DJe 30/6/08). 

41
 STJ - AgRg no REsp: 1376033 PB 2013/0084496-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Data de Julgamento: 03/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2014. 
42

 Precedentes: TRF5; AC 00002409520144059999, Rel. Des. Federal Geraldo Apoliano, 3ª Turma, 25/03/2014; 

APELREEX 0000220712011405820102, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima / TRF5 - 2ª Turma, 

06/03/2014. 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718041/artigo-198-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dando cumprimento ao determinado pelo artigo 203, inciso V, da Constituição 

Federal de 1988, que garantiu benefício mensal no valor de um salário mínimo à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, foi editada a Lei Nº 8.742/93 que delineou, 

em seus artigos 20 e 21, os parâmetros para concessão e manutenção de referida prestação.  

O amparo assistencial chama a atenção, particularmente, por ser um benefício 

oferecido pelo Estado sem a exigência de nenhuma contraprestação por parte do postulante.  

Assim, uma vez preenchidas as condições estabelecidas por lei, o requerente fará jus ao 

benefício, ainda que nunca tenha contribuído para a previdência social. 

O que se observa na via administrativa é um excessivo rigor para a concessão de tal 

benefício. Os pedidos indeferidos pelo INSS se multiplicam, bem como as ações judiciais 

pugnando pelo benefício outrora negado administrativamente.  

No âmbito judicial, há uma interpretação da legislação mais favorável ao requerente. 

Os magistrados, em geral, tendem a flexibilizar dispositivos legais interpretados de forma 

literal pela Autarquia Previdenciária. 

O amparo social é pago com recursos oriundos do Governo Federal, no entanto, a 

operacionalização, manutenção e o reconhecimento do direito a este benefício estão a cargo 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A jurisprudência majoritária tem entendido 

que, apenas o INSS, é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas judiciais em 

que se pleiteia a concessão do benefício assistencial.  

Tanto na via administrativa quanto na judicial, o postulante ao benefício assistencial 

de amparo ao deficiente é submetido a uma avaliação médico-pericial para atestar a 

existência, ou não, de impedimentos em longo prazo, que o impeçam de exercer atividade 

laboral. Na seara administrativa, o laudo pericial vincula a decisão da Autarquia 

Previdenciária. Diante disso, um laudo desfavorável ao requerente acarretará o indeferimento 

administrativo do benefício, enquanto, na seara judicial, as conclusões da perícia não 

vinculam o julgador, o qual pronuncia sua decisão de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado. 

Ainda no que se refere aos impedimentos de longo prazo, a concessão do benefício 

assistencial deve, segundo a jurisprudência majoritária, pautar-se, não apenas, na situação 

física do assistido, mas também, em suas condições pessoais, uma vez que se cuida de um 

benefício de caráter socioeconômico e cultural, de modo que, somente em face do caso 
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concreto, poderá o magistrado avaliar a efetiva possibilidade de o requerente desempenhar um 

labor que lhe assegure o sustento. 

Para efeito de aferir a miserabilidade do grupo familiar, a LOAS fixou como patamar 

máximo a renda familiar mensal per capita de ¼ (um quarto) do salário mínimo. Tal 

dispositivo foi questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.232, tendo o STF 

definido que o critério de ¼ do salário mínimo é objetivo e não pode ser conjugado com 

outros fatores indicativos da miserabilidade do indivíduo e de seu grupo familiar, cabendo ao 

legislador, e não ao juiz, na solução do caso concreto, a criação de outros requisitos para a 

aferição do estado de pobreza daquele que pleiteia o benefício assistencial. 

Ocorre que, ao julgar a Reclamação de nº. 4.374, de relatoria do Min. Gilmar 

Mendes, o Pretório Excelso deixou claro que teve por constitucional, em tese, a norma do 

artigo 20,§ 3º,da Lei nº. 8.742/93, porém ressalvou a existência de situações concretas que 

impõem atendimento constitucional e não subsunção àquela norma. A constitucionalidade da 

norma legal, assim, não significa a inconstitucionalidade dos comportamentos judiciais que 

atestam a hipossuficiência do requerente mesmo nos casos em que a renda per capita do 

grupo familiar sobeja o limite fixado por lei. 

Segundo o § 8º do artigo 20 da Lei Nº 8.742/93, “a renda familiar mensal a que se 

refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos 

demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido.” O 

Regulamento da Loas, por sua vez, em seu artigo 13, esclarece que “a comprovação da renda 

familiar mensal per capita será feita mediante Declaração da Composição e Renda Familiar, 

em formulário instituído para esse fim, assinada pelo requerente ou seu representante legal, 

confrontada com os documentos pertinentes, ficando o declarante sujeito às penas previstas 

em lei, no caso de omissão de informação ou declaração falsa.”  

Caberá ao INSS verificar, por meio de consulta aos cadastros de que dispõe, se os 

integrantes do grupo familiar relacionados possuem algum benefício previdenciário ou 

possuem vínculo empregatício ativo e confirmar o montante de suas rendas (Regulamento da 

LOAS, artigo 13, § 3º). 

 O § 4º do mesmo artigo 13, por fim, estabelece competir “ao INSS e aos órgãos 

autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando 

necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de 

benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.” 

 Percebe-se que o Regulamento da LOAS, em vista da indiscutível hipossuficiência 

daqueles que se encontram em situação de risco social, praticamente admitiu que eles apenas 
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relacionassem os membros de seu grupo familiar, detalhando, se houver, a renda mensal por 

eles auferidas, sendo dispensável qualquer comprovação em relação àqueles sem atividade 

remunerada ou sem possibilidades de comprovação de renda, como é o caso dos que vivem na 

informalidade. Cabe portanto,ao INSS investigar a veracidade das informações prestadas pelo 

solicitante ao benefício. 

 Em vista dessa regulamentação, pode-se concluir que, também judicialmente, será 

ônus do INSS comprovar que o requerente não se encontra em situação de miserabilidade, em 

vista das informações por ele prestadas, pois se o benefício de amparo social foi recusado no 

âmbito administrativo sob esse fundamento, por certo aquela autarquia terá colacionado 

informações suficientes a respeito dos rendimentos do grupo familiar do autor. 
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