
 
 
 

EMENTA
 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À
PESSOA  DEFICIENTE.  LOAS.  CAPUT  E  INCISO  V,  DO  ARTIGO  203  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  INCAPACIDADE
LABORAL ATESTADA. ESTADO DE MISERABILIDADE CONFIRMADO. ARTIGO
20 DA LEI Nº 8.742/93.
 
I. A questão controvertida cinge-se em saber se merece reparo a decisão proferida pelo
juízo a quo, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de conceder à agravada o
benefício mensal de assistência de prestação continuada à agravada, previsto pela lei n.º
8.742/93 (LOAS).
 
II. Preenchidas as premissas para a concessão do benefício previdenciário de prestação
continuada: pessoa portadora de deficiência, sem meios de ter provida a sua subsistência,
nos termos do caput e inciso V, do artigo 203, da Constituição Federal e artigo 20 da lei nº
8.742/93.
 
III. No caso em apreço, verifica-se que a agravada nascida em 25/08/1962, é portadora de
obesidade mórbida, o que acomete em especial seus membros inferiores, encontrando-se,
assim, com sua saúde debilitada, conforme documentos e fotografias juntadas aos autos,
não possuindo condições de desenvolver qualquer atividade laboral.
 
IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
 
 
 

ACÓRDÃO
 
 
 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda
Turma Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade, 
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NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
 
 
 
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018 (data do julgamento).
 

 
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator
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RELATÓRIO
 
 
(DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO GRANADO – RELATOR) Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de decisão proferida
pelo Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros/ES nos autos da ação ordinária (processo
nº  0000036-93.2018.8.08.0040),  que  deferiu  o  pedido  de  antecipação  de  tutela,  para
determinar a concessão do benefício mensal  de assistência de prestação continuada à
agravada, previsto pela lei n.º 8.742/93 (LOAS) .
 
O  agravante  alega  que  se  trata  de  caso  de  indeferimento  forçado,  haja  vista  que  o
interessado deixou de juntar documentos essenciais ao procedimento, impossibilitando a
análise do pleito e inviabilizando o reconhecimento do direito na via administrativa, o que
se traduz em fraude à necessidade de prévio requerimento administrativo. 
 
Complementa que “como a autora não promoveu a atualização do Cadastro Único, não
foi possível analisar o pedido na via administrativa”, configurando, desse modo, falta de
interesse de agir.
 
Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo às fls. 72/84.
 
Contrarrazões às fls. 95/104.
 
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do agravo às fls.
111/121.
 
É o relato do necessário. Peço dia.
 
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator

 
 
mia
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VOTO
 
 
 
(DESEMBARGADOR  FEDERAL  MARCELLO  GRANADO  –  RELATOR)
Preliminarmente, conheço do recurso, uma vez presentes os seus requisitos e pressupostos
processuais.
 
A questão controvertida cinge-se em saber se merece reparo a decisão proferida pelo juízo 
a quo, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de conceder à agravada o
benefício mensal de assistência de prestação continuada à agravada, previsto pela lei n.º
8.742/93 (LOAS).
 
Inexistindo fato novo desde a prolação da decisão liminar por esta relatoria que indeferiu o
pedido  de  efeito  suspensivo  do  INSS,  mantendo a  decisão  agravada  que  concedeu o
benefício previdenciário previsto no artigo 20 da lei n.º 8.742/93 (LOAS – Lei Orgânica da
Assistência Social), pela prevalência dos seus próprios fundamentos, passo a transcrever
em parte as razões anteriormente expostas, que passam a integrar o presente voto.
 
 

“ (...)
 

De início, vale consignar que o benefício de prestação continuada, no valor
de  um salário  mínimo,  foi  assegurado  pela  Constituição  Federal,  nos
seguintes termos:
 
 
Art.  203  –  A  assistência  social  será  prestada  a  quem dela  necessitar,
independentemente  de  contribuição  à  seguridade  social,  e  tem  por
objetivos:
 
(...)
 
V  –  a  garantia  de  um  salário  mínimo  de  benefício  mensal  à  pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
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prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei.
 
 
De igual modo, dispõe o regulamentado pelo artigo 20, da lei nº 8.742/93:
 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
§  1o  Para  os  efeitos  do  disposto  no caput,  a  família  é  composta  pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles,
a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros
e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§  2o  Para  efeito  de  concessão  do  benefício  de  prestação  continuada,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou  sensorial,  o  qual,  em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  
(...)
Com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, não é possível
inferir,  dos  documentos  que  instruem  a  inicial,  a  probabilidade  de
provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação (art. 995, parágrafo único, do NCPC).
 
Resta  verificada  a  hipótese  do  direito  reclamado  pela  demandante  –
amparo ao deficiente, julgando-se pelo seu quadro clínico, nos termos do
laudo médico de fl. 28, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – SUS –
Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES, em 26/12/20217, o qual atesta que a
requerente  sofre  de  obesidade  mórbida  –  115Kg,  tendo  evoluído  para
dorsalgia  crônica,  além de apresentar  edemas,  congestão sanguínea e
ferimentos  nos  membros  inferiores.  Acrescenta  que  a  paciente  não
apresenta condições para desempenhar suas atividades laborais.

 
A propósito (grifos nossos):
 
A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L .  B E N E F Í C I O  D E  P R E S T A Ç Ã O
CONTINUADA. DEFICIENTE. ART. 20,  § 3º,  DA LEI Nº 8.742/93.  
REEXAME NECESSÁRIO INCABÍVEL. MISERABILIDADE FAMILIAR
COMPROVADA.  ESTUDO  SOCIOECONÔMICO.  REQUISITOS
PREENCHIDOS.  BENEFÍCIO  DEVIDO.  APELAÇÃO  DO  INSS
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
-  O  Novo  CPC  modificou  o  valor  de  alçada  para  causas  que  devem
obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo
que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União
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em valores inferiores a 1.000 salários mínimos.
 -  A  concessão  do  benefício  assistencial  requer  o  preenchimento
concomitante do requisito de deficiência ou etário e de miserabilidade. In
casu,  restaram comprovados os  quesitos  deficiência e  hipossuficiência
familiar.
- No tocante à aventada inaptidão laboral da parte autora, do laudo médico
pericial elaborado aos 10/03/2015 - quando então contava com 34 anos de
idade - depreende-se que é portadora de "obesidade mórbida, ...com peso
equivalente a 228kg, ...existindo impedimento de longo prazo de natureza
física  de  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em igualdade  de
condições com as demais pessoas, ...encontra-se aguardando tratamento
cirúrgico...", constatada a incapacidade para o trabalho, de forma total e
temporária,  desde 09/01/2012.  E não é  despiciendo destacar que,  se  o
resultado pericial detalha os males de que padece a parte autora, o registro
fotográfico juntado em fl. 24 evidencia-os.
- O estudo social elaborado em 26/12/2014 revelara que o núcleo familiar
seria constituído pela parte autora, seus pai (74 anos) e mãe (68 anos),
ambos aposentados, além de 01 irmã (44 anos), desempregada. A família
residiria em casa erigida em madeira, alugada, dotada de 03 quartos, sala,
cozinha e banheiro, descrita como de traços modestos, guarnecida com
mobiliário básico,  simples e antigo.  As despesas relatadas seriam com
aluguel, água, luz, gás, alimentação e medicamentos. Segundo declarado à
assistente  social,  os  ganhos  obtidos  pela  família  corresponderiam  à
"aposentadoria por invalidez" percebida pelo genitor (desde 25/08/2004,
sob NB 502.273.274-9 - fl. 105) e ao "amparo social ao idoso" percebido
pela genitora (desde 24/10/2012, sob NB 700.301.730-0, fl. 105vº). Certo é
que ambas as rendas não podem ser aproveitadas no cômputo familiar, ou
seja, não integram a totalização da renda mensal, à luz do parágrafo único
do art. 34 da Lei nº 10.741/03, aplicado analogicamente.
- Reexame necessário não-conhecido (sic). - Apelação do INSS desprovida.
(APELREEX 00340573920164039999 – TRF3 – Oitava Turma – Relator:
Desembargador Federal DAVID DANTAS – Publ. 17/01/2017)
 
 
Igualmente,  o  estado  de  miserabilidade  se  confirma  pela  ausência  de
condições  econômicas  da  autora  para  a  própria  subsistência,  eis  que
incontestável o seu impedimento para exercer atividades laborativas.
 
Dito isso, certo é que se apresenta a plausibilidade do direito alegado, no
que diz respeito à sua incapacidade para o trabalho e ao seu estado de
miserabilidade, a despeito do argumento expendido pelo INSS, a respeito da
inviabilidade da análise do pleito, em via administrativa.
 (...)”
 

No caso  em apreço,  verifica-se  que  a  agravada  nascida  em 25/08/1962  (certidão  de
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nascimento à fl. 26), é portadora de obesidade mórbida (atestado médico à fl. 28), o que
acomete em especial  seus membros inferiores,  encontrando-se,  assim, com sua saúde
debilitada, conforme documentos às fls. 30/34 e fotografias às fls. 107/108, não possuindo
condições de desenvolver qualquer atividade laboral.
 
A propósito, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, como segue:
 
 

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL .   BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL  À  PESSOA  DEFICIENTE.  A  LOAS,  EM  SUA
REDAÇÃO ORIGINAL, NÃO FAZIA DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA
DA INCAPACIDADE, SE PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, TOTAL OU
PARCIAL.  ASSIM  NÃO  É  POSSÍVEL  AO  INTÉRPRETE  ACRESCER
REQUISITOS  NÃO  PREVISTOS  EM  LEI  PARA  A  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  ACÓRDÃO  QUE  MERECE  REPAROS.  RECURSO
ESPECIAL  DO  SEGURADO  PROVIDO  PARA  RESTABELECER  O
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA.
1. A Constituição Federal/1988 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a 
garantia  de um salário mínimo de benefício  mensal,  independente  de
contribuição à Seguridade Social, à pessoa com 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.
2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, em seu
art. 20, § 2o., em sua redação original dispunha que a pessoa portadora de
deficiência  é  aquela  incapacitada para  a  vida  independente  e  para  o
trabalho.
3.  Em sua redação atual, dada pela Lei 13.146/2015, considera-se pessoa
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas. 
4. Verifica-se que em nenhuma de suas edições a lei previa a necessidade de
capacidade  absoluta,  como  fixou  o  acórdão  recorrido,  que  negou  a
concessão do benefício ao fundamento de que o autor deveria apresentar
incapacidade total, de sorte que não permita ao requerente do benefício o
desempenho de qualquer atividade da vida diária e para o exercício de
atividade laborativa (fls. 155).
5.  Não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos do que
aqueles previstos na legislação para a concessão do benefício.
6.  Recurso Especial do Segurado provido para restaurar a sentença que
reconheceu que a patologia diagnosticada incapacita o autor para a vida
independente e para o trabalho.
(REsp  1404019  /  SP  –  STJ  –  Primeira  Turma  –  Relator:  Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Publ. 03/08/2017). (g.n.)
 

4



Desse modo, levando-se em conta os documentos trazidos aos autos, que demonstram se
tratar de pessoa portadora de deficiência e sem condições financeiras de arcar com o seu
sustento, impõe-se a manutenção da tutela deferida pelo juízo originário, que determinou a
concessão do benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no artigo 20 da lei
nº 8.742/93.
 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão
agravada pelos fundamentos expostos.
 
É como voto.
 

Desembargador Federal MARCELLO GRANADO
Relator
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