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Sentença tipo “A” – Fundamentação Individualizada (CJF – Res. nº 535, de 18/12/2006)

SENTENÇA
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Peterson Lucas Alves Rodrigues, Elias Davi 

Alves Rodrigues e Maria Aychella Alves Rodrigues, menores representados por sua genitora 

Josemara Ramos Alves, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo a 

concessão do benefício assistencial de prestação continuada destinada a crianças com deficiência 

(microcefalia). 

Alega a parte autora o direito ao recebimento do benefício assistencial, vez que possui 

condição de miserabilidade comprovada.  Explica que o indeferimento na via administrativa foi 

equivocado ao computar os ganhos de outros benefícios assistenciais de prestação continuada na 

renda per capita da família, qual seja, o valor recebido a título de BPC pela filha mais velha, Ketruli 

Suyane Alves Rodrigues, também portadora de microcefalia. 

Os  autores  também  reclama  que  a  falta  de  agendamento  de  pericia  pelo  INSS 

provocou diversos retardos e postergações, com prejuízo a eles. 

A decisão de folhas 88/89 indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

O INSS contestou, mas não apresentou qualquer documento (fls. 94).

Foram  realizadas  perícias  médicas:  folhas  124,  131  e  138;  bem  como  perícia 

socioeconômica (fls. 145). 

Alegações  finais  pela  parte  autora  nas  folhas  154  registrando:  a)  concessão  do 

benefício à filha Maria Aychela Alves Rodrigues; b) falecimento do menor Peterson Lucas Alves 

Rodrigues.  Pelo  INSS,  alegações  finais  nas  folhas  164,  insistindo  que  a  renda  per  capita 

ultrapassa o teto legal. 

É o relatório. Decido. 
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O  benefício  de  prestação  continuada  (vulgo  LOAS),  assistencialista  que  é,  será 

prestado independentemente de contribuição à seguridade social.  A ele faz jus o portador  de 

deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou 
de tê-la  provida por  sua família.  Seu regramento  está previsto  na Lei  nº  8.742/93,  no que 

regulamentou e deu concretude ao artigo 203, inciso V, da CF/88. 

Conjugando-se a  Constituição Federal,  a  Lei  Orgânica da Assistência  Social,  bem 

como  o  Estatuo  do  Idoso,  pode-se  dizer  que,  para  a  concessão  do  benefício  pleiteado,  é 

necessário que se preencham  requisitos cumulativos:  possuir 65 anos de idade ou mais; 

demonstrar  a  condição  de  miserabilidade  do  grupo  familiar  e  sua  situação  de 
vulnerabilidade, e por fim, não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de 

outro regime, inclusive o seguro-desemprego.

Tratando-se  de  benefício  assistencial  foram  averiguadas  as  condições 

socioeconômicas do autor (fls.51/54), como orientam as Súmulas 791 e 802, TNU. 

Os laudos médicos são todos favoráveis à parte autora. Os irmãos autores são todos 

portadores de microcefalia (folhas 124, 131 e 138)

Do estudo socioeconômico realizado, constatou-se que o grupo familiar é encontra-

se em condição de vulnerabilidade. Tanto assim que o INSS já concedeu benefício de mesma 

natureza a um outro irmão, também portador de limitações. 

O cerne  da  controvérsia  que  justificou  o  presente  indeferimento  gira  em torno  da 

seguinte dúvida jurídica: os valores já recebidos a título de LOAS entram no cômputo da renda 

familiar¿

1Súm. 79. TNU - Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições 
socioeconômicas do autor por laudo de assistente social,  por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, 
sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

2Súm.  80,  TNU -  Nos  pedidos  de  benefício  de  prestação continuada  (LOAS),  tendo em  vista  o  advento  da  Lei 
12.470/11,  para  adequada  valoração  dos  fatores  ambientais,  sociais,  econômicos  e  pessoais  que  impactam  na 
participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente 
social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.
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O INSS nega o enquandramento dos demais filhos na condição de miserabilidade 

porque  computa  os  valores  já  recebidos  por  outro  membro  da  família  a  título  de  LOAS  na 

composição da renda familiar. 

De acordo com o que dispõe o art. 4º, inciso VI do Decreto nº 6.214/2007, considera a 

renda mensal bruta familiar “a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos 
membros  da  família  composta por salários,  proventos,  pensões,  pensões  alimentícias, 

benefícios  de  previdência  pública ou  privada,  seguro-desemprego,  comissões,  pró-labore, 

outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 

etc”. 

Contudo,  o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento diverso.  Trata-se de 

uma construção interpretativa feita a partir do artigo 34 do parágrafo único do Estatuto do Idoso, 

que exclui a renda de outro membro que já recebe o benefício assistencial. Diz o Suprema Corte 

que não existe justificativa plausível para diferenciação entre os beneficiários de LOAS e outros 

benefícios verdadeiramente previdenciários, como os próprios aposentados. Se todos recebem 

um salário mínimo, ambas as rendas devem ser excluídas do cômputo familiar. Veja só:

STF  -  RE  580963  /  PR  -  PARANÁ  -  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES  Julgamento:  
18/04/2013.  Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

Benefício  assistencial  de  prestação  continuada  ao  idoso  e  ao  deficiente.  Art.  203,  V,  da 
Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, 
V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um 
salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 
3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: “considera-se incapaz de 
prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal  
per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido  
pela  Lei  teve  sua  constitucionalidade  contestada,  ao  fundamento  de  que  permitiria  que 
situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício 
assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art.  20,  § 3º,  da 
LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de 
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inconstitucionalização  dos  critérios  definidos  pela  Lei  8.742/1993.  A decisão  do  Supremo 
Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do 
critério  da  renda  familiar  per  capita  estabelecido  pela  LOAS.  Como  a  Lei  permaneceu 
inalterada,  elaboraram-se maneiras de contornar  o critério  objetivo  e único estipulado pela 
LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou 
deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para 
concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa 
Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 
10.219/01,  que  criou  o  Bolsa  Escola;  a  Lei  9.533/97,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a 
conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, 
passou  a  rever  anteriores  posicionamentos  acerca  da  intransponibilidade  dos  critérios 
objetivos.  Verificou-se  a  ocorrência  do  processo  de  inconstitucionalização  decorrente  de 
notórias  mudanças  fáticas  (políticas,  econômicas  e  sociais)  e  jurídicas  (sucessivas 
modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de 
outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. A inconstitucionalidade por 
omissão parcial  do art.  34,  parágrafo único, da Lei  10.741/2003.  O Estatuto do Idoso 
dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer 
membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita  
a  que  se  refere  a  LOAS.  Não  exclusão  dos  benefícios  assistenciais  recebidos  por 
deficientes  e  de  previdenciários,  no  valor  de  até  um  salário  mínimo,  percebido  por 
idosos.  Inexistência  de  justificativa  plausível  para  discriminação  dos  portadores  de 
deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência 
social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um 
salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade 
parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6. 
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Veja que mesmo raciocínio tem aplicação no presente caso. Os valores já recebidos a 

título de benefício de prestação continuada não devem ingressar no cômputo. 

Assim,  considerando  que  o  critério  objetivo  de  cálculo  da  renda  per  capita  já  foi 

afastado pelo STF, bem como verificando, a partir da exclusão das rendas advindas do LOAS, que 

o  grupo  familiar  encontra-se  em  situação  e  vulnerabilidade,  impossibilitados  os  genitores  de 

trabalho  para  cuidarem  de  quatro  filhos  incapazes,  vislumbro  presente  o  critério  de 
vulnerabilidade e miserabilidade do autor, nos moldes do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, para 

a concessão do benefício assistencial. 

As  parcelas  do amparo assistencial  são devidas a partir  da  data do requerimento 
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administrativo indeferido para cada um dos autores. No caso do menor já falecido, os valores 

serão pagos desde o recebimento até a data do óbito.

Os juros de mora incidirão a partir da citação e deverão corresponder aos juros dos 

depósitos em caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09) com alterações da Lei nº 12.703/12. Isso 

porque os pronunciamentos do STF no julgamento das ADI nº 4357, 4225 e questões de ordem, 

bem  como  RE  870.947  (repercussão  geral),  são  indicativos  de  que  não  houve  uma 

inconstitucionalidade por arrastamento sob toda a extensão normativa do artigo 1-F da Lei nº 

11.960/09. 

A correção monetária será feita pelo INPC (em caso de benefício previdenciário – Lei 

nº 11.430/2006) ou IPCA-E (benefício assistencial – LOAS), visto que a TR foi reconhecida com 

índice insuficiente para recomposição das perdas e deflações nos mesmos julgados acima citados 

para correção dos precatórios, entendimento que, por analogia, se aplica também à correção dos 

valores anteriores a expedição destes.

Do exposto, julgo procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, a fim de condenar o INSS a:

a) implantar o benefício de prestação continuada aos autores, com DIB na DER e 
DIP em 01/11/2018;

b)  pagar as  prestações  vencidas,  assim  as  compreendidas  entre  a  DIB  e  DIP, 

conforme fundamentação acima, ressalvando que, com relação ao autor falecido, será pago o 

valor desde a DER até o óbito.

c)  implantar o  benefício,  no prazo de 10 dias,  com base no deferimento  liminar 

antecipatório,  art.  4º,  da  Lei  10.259/01,  considerando  a  natureza  alimentar  do  mesmo e  por 

estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Defiro a assistência judiciária gratuita. Condeno os réus ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 4.000,00.
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Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se com urgência para cumprimento.

Vilhena, 29 de novembro de 2018.

ANDRÉ DIAS IRIGON

Juiz Federal
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