
 
PODER JUDICIÁRIO 

8ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 

 
PORTARIA Nº 002/2016 

 
MAURO HENRIQUE VIEIRA, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 8ª 
VARA FEDERAL – JEF CÍVEL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 

 
CONSIDERANDO os termos dos Ofícios nº 67/2016 – GAB/PFPA/PGF/AGU, 

de 11/07/2016 e nº 619/2016 NUPREV/PF-PA/AGU, de 14/09/2016, em que o INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL-INSS requer o depósito das contestações relativas às ações que versem sobre 
concessão ou restabelecimento dos benefícios de aposentadoria por idade rural, salário-maternidade 
rural, pensão por morte rural, auxílio-doença (urbano e rural), aposentadoria por invalidez (urbano e rural) 
e benefícios assistenciais (idoso e portador de deficiência); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de criar procedimentos alternativos, visando 

à otimização dos serviços. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Relativamente à matéria de direito, serão considerados contestados, 

na forma da resposta depositada em secretaria, todos os feitos ajuizados contra o INSS, cujo pedido seja 
a concessão ou restabelecimento dos benefícios concessão ou restabelecimento dos benefícios de 
aposentadoria por idade rural, salário-maternidade rural, pensão por morte rural, auxílio-doença 
(urbano e rural), aposentadoria por invalidez (urbano e rural) e benefícios assistenciais (idoso e 
portador de deficiência), dando-se, a autarquia previdenciária, por citada, na forma desta Portaria; 

 
Art. 2º - O INSS, no prazo legal, deverá aduzir outras razões de defesa, seja 

por petição, seja em audiência, tendo em vista as especificidades de cada caso.    
 
Parágrafo único – Ressalta-se que a autorização conferida no caput decorre da 

possibilidade de tratamento padrão para as matérias em questão, porém, não dispensa a manifestação 
individualizada do órgão sobre fatos e circunstâncias específicas a cada feito, sobretudo aquelas 
situações surgidas ou identificadas após a instrução ou depois da juntadas de laudos técnicos, como 
perícias médicas e ou sociais. 

 
Art. 3º - A secretaria fará constar do processo certidão atestando a citação e 

apresentação da resposta, na forma desta Portaria, procedendo ao lançamento das respectivas 
movimentações processuais; 

 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, cabendo a 

reaviliação de sua aplicação por este Juízo 12 (doze) meses após a citada data; 
 
Art. 6º - Encaminhe-se cópia desta Portaria à COGER – Corregedoria Geral da 

Justiça Federal da 1ª Região e COJEF – Coordenação dos Juizados Especiais Federais, 
disponibilizando ainda cópia desta portaria e contestações no site da JFPA.  

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Belém/PA, 18 de outubro de 2016.  

 
       

MAURO HENRIQUE VIEIRA 
Juiz Federal Titular da 8ª Vara – JEF Cível 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA   .ª 

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE 

BELÉM 

  

Processo n°  

Autor:  

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

 

 

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal da 

Advocacia-Geral da União (Função Essencial à Justiça cf. art. 131 da CF/88), vem, à 

presença de Vossa Excelência, pelo Procurador Federal signatário, com mandato ex 

lege, apresentar sua CONTESTAÇÃO à pretensão da parte autora, pelos motivos de 

fato e de direito que passa a esposar. 

 

I. SÍNTESE DA DEMANDA 

Trata-se de processo que versa acerca de concessão/restabelecimento do 

benefício AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, onde afirma a 

parte autora que tem qualidade de segurado, carência e que não tem capacidade para o 

trabalho, razão pela qual entende ilegal indeferimento/cessação administrativo(a) do 

beneficio. 

 

Em que pese os argumentos declinados, o pedido exordial não merece 

acolhimento, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, conforme se verá adiante. 
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II. DO MÉRITO 

a) Requisitos para os benefícios por incapacidade 

A concessão dos benefícios por incapacidade previstos na Lei n. 

8.213/91 depende da prova da qualidade de segurado, do cumprimento da carência e da 

perda ou redução da aptidão laborativa. 

 

Relativamente à qualidade de segurado, é imperativa sua 

manutenção no momento do surgimento da incapacidade. Essa manutenção se dá 

pela constância das situações fáticas ensejadoras da filiação, na forma dos artigos 10 a 

13, estendendo-se pelo período de graça tratado no artigo 15, todos daquela lei, não se 

olvidando das regras tratadas na Lei n. 8.212/91 relativamente ao recolhimento de 

contribuições. 

 

No tocante à carência, corresponde a 12 contribuições mensais ao 

tempo do evento, na forma dos artigos 24 e 25, I da Lei n. 8.213/91, dispensado seu 

cumprimento nos casos de incapacidade decorrente de acidentes de qualquer natureza 

ou doenças graves, na forma dos artigos 26, I e II e 151 da mesma norma. 

 

A incapacidade total e permanente, sem suscetibilidade de 

reabilitação profissional para outra atividade, pode dar ensejo à aposentadoria por 

invalidez, na forma do artigo 42.  A incapacidade total e temporária para a atividade 

habitual, por mais de 15 dias consecutivos, proporciona o auxílio-doença, ao modo do 

artigo 59. Já a redução de capacidade para o trabalho como sequela residual de acidente 

de qualquer natureza, viabiliza o auxílio-acidente, de caráter indenizatório, tal como 

previsto no artigo 86. Todos os dispositivos da Lei n. 8.213/91. 

 

Com efeito, os benefícios por incapacidade são concedidos somente 

quando a doença ou lesão acarreta perda real de capacidade laborativa, ou a sua redução 
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em relação à atividade profissional habitualmente exercida pelo segurado. Não basta, 

pois, o mero diagnóstico de uma doença; é imperioso, pois, que haja repercussão 

da doença na capacidade de o obreiro auferir rendimentos por conta própria. 

 

E, como corolário lógico, é oportuno dizer que o bem jurídico no qual 

está centrada a atenção do regime de proteção previdenciária não é tanto a integridade 

física ou orgânica do trabalhador, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo 

enquanto portador de uma determinada potencialidade de trabalho (rendimento).  

 

Assim, mesmo que exista lesão apurada em perícia, se esta não 

comprometer a capacidade laboral do segurado, não há se falar em direito a qualquer 

reparação pecuniária sob a forma de benefícios. 

 

É essencial, pois, que a parte requerente seja segurada à data da 

incapacitação e que a incapacidade seja constatada por meio de perícia médica. 

 

A exigência de perícia médica decorre das disposições do art. 42, § 1º, 

da Lei 8.213/1991, que dispõe: 

 

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. (grifei) 

 

Merece ser lembrado que os servidores do INSS são agentes públicos 

e, por isso, seus atos gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Logo, a decisão 

administrativa necessita ser prestigiada, pois acobertada pelo ordenamento jurídico 

vigente. 
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Com efeito, a decisão da perícia médica do INSS que não reconheceu 

a redução da capacidade laboral constitui ato administrativo perfeitamente legal e 

válido, gozando de todos os atributos que lhes são inerentes, tais como imperatividade, 

auto-executoriedade e presunção de legitimidade e veracidade. A respeito deste último, 

a doutrina assim se manifesta:  

 

...inverte-se, sem dúvida nenhuma, o ônus de agir, já que a parte interessada 

é que deverá provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato...1 

 

Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a 

transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para 

quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou 

ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo 

do impugnante, e até a sua anulação o ato terá plena eficácia.2 

 

Como é cediço, uma vez que se insurge o autor contra um ato 

administrativo, deverá provar o vício que o inquina, consoante a melhor doutrina, e sem 

olvidar-se a regra do art. 373, I do NCPC, segundo a qual cabe ao autor provar os fatos 

constitutivos do seu direito. 

 

Pois bem, a única prova capaz ilidir a presunção de legitimidade e 

veracidade da decisão da perícia médica dos quadros do Réu seria o laudo pericial 

produzido pelo perito do juízo. 

 

Por sua vez, as provas referentes à qualidade e à carência devem ser 

feitas a partir de provas materiais, pessoais e contemporâneas dos fatos, e a 

incapacidade mediante laudo técnico pericial atual, balizado por exames clínico-

                                                 
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 

2007, p. 184. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. Malheiros: São 

Paulo, 2006, p. 158. 
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laboratoriais.  

 

Ora, caso tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado, o não 

cumprimento da carência ou mesmo não havendo incapacidade laborativa, não detém a 

parte autora o(s) requisito(s) necessário(s) para o referido benefício, imposto(s) pela 

legislação. 

 

Portanto, não há como se afastar, na hipótese, os reflexos jurídicos da 

ausência de requisito legal: eles devem ser aplicados, e, em assim sendo, revela-se 

indevido o benefício ora pleiteado. 

 

b) Da obrigatoriedade de fixação do prazo estimado para a duração do 

benefício (MP 739/2016) 

A Medida Provisória nº 739/2016, que altera a Lei Nº 8.213/91, 

promoveu algumas alterações nos benefícios aposentadoria por invalidez, auxílio-

doença e no tempo de carência dos benefícios em geral.  

 

Inicialmente, cabe salientar a introdução do § 4º ao art. 43 da Lei nº 

8.213/91, reforçando a possibilidade de o INSS convocar a qualquer momento o 

segurado aposentado por invalidez: 

 

§ 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a 

qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o 

afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, observado o disposto no art. 101”.  

 

Ademais, as alterações em especial as inclusões dos parágrafos 8º e 9º 

no art. 60 da Lei, dispõem sobre a obrigatoriedade de que o ato de concessão ou de 
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reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, fixe prazo estimado para a 

duração do benefício, sempre que possível: 

 

Art. 60 (...) 

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. 

 

Além disso, o § 9º prevê ainda que, no caso de não ser fixado 

judicialmente o prazo, o benefício será cessado em 120 (cento e vinte) dias, contados da 

concessão ou reativação, salvo se o segurado requerer sua prorrogação junto ao INSS: 

 

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua 

prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o 

disposto no art. 62. 

 

Dessa forma, com a nova previsão do § 8º no art. 60, tornou-se 

imprescindível que os peritos judiciais, ao elaborarem o laudo, informem ao juiz a data 

estimada em que o periciando estará curado da enfermidade. 

 

Ou seja, tornou-se quesito obrigatório nos laudos periciais produzidos 

nos processos judiciais a data da possível alta do segurado, sendo esta informação 

indispensável para que o magistrado possa fixar a data de cessação do benefício (DCB), 

conforme exige o § 8º do art. 60 da Lei nº 8.213/91. 
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Caso o perito não aponte a data da possível alta do segurado deve o 

magistrado intimá-lo para complementar a perícia, permitindo o cumprimento do 

comando legal supracitado.  

 

c) Nova regra para cumprimento do período de carência em caso de perda da 

qualidade de segurado (MP 739/2016) 

O artigo 24 da Lei nº 8.213/91 dispõe que “Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça 

jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências”. 

 

A Medida provisória nº 739/2016 revogou o parágrafo único do 

art. 24 da Lei nº 82.213/91, que assim previa: 

 

Art. 24 (...) 

Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as 

contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de 

carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à 

Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de 

contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido. 

 

Além disso, foi prevista nova regra para o cumprimento do requisito 

carência em caso de perda da qualidade de segurado, com o acréscimo de um parágrafo 

único ao artigo 27: 

 

Art. 27. (...) 
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Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de segurado, para 

efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, 

de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado 

deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com 

os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25. 

 

Portanto, também foi objeto de alteração a regra de carência para os 

benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade, com a 

revogação do parágrafo único do art. 24 e a inclusão do parágrafo único do art. 27, 

devendo o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os 

períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25”. 

 

III. QUANTO À DIB (data de início do benefício) E A JUROS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA 

a) Data de início do benefício por incapacidade. Perícia judicial. Juntada do 

laudo.  

Na eventualidade da concessão da prestação, o que se admite apenas 

para fins de argumentação, o termo inicial da mesma deve ser fixado somente na data 

em que comprovado o preenchimento de todos os requisitos para tanto exigidos na 

legislação reguladora da matéria, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que 

atualmente tal prestação já seja devida.  

 

Assim, o benefício será devido a partir da data do laudo médico que 

concluir pela incapacidade do requerente. Tal entendimento já está pacificado na 

jurisprudência no tocante aos benefícios por incapacidade quando não há elementos 

para saber se a incapacidade já existia, o que, com as devidas adaptações, é aplicável a 

casos como o posto à apreciação. Neste sentido é a jurisprudência recente do Superior 

Tribunal de Justiça: 
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BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIËNCIA. 

TERMO INICIAL. 

1. Tendo sido constatada a invalidez somente em juízo e não tendo o 

acórdão recorrido informado que o laudo pericial concluíra que a 

incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, é, então, a 

data da juntada da perícia médica aos autos que marca o termo inicial do 

benefício assistencial concedido a pessoa portadora de deficiência. 

2.Recurso especial do qual se conheceu pela alínea a e ao qual se deu 

provimento (RESP 811.261/SP, Rel. Min. Nilson Naves, 05/06/2006,STJ – 

Sexta Turma)(grifos aditados). 

 

Por conseguinte, se somente no decurso do procedimento judicial vier 

a ser demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da prestação 

pleiteada, faz-se mister que a data de início do benefício seja aquela em que juntado aos 

autos o imprescindível Laudo Médico Pericial.  

 

Aposentadoria por invalidez. Requisitos. Súmula 7. Termo inicial. Juntada 

do laudo pericial em juízo. 

1. Tendo o tribunal de origem, com base nas provas e nos fatos da causa, 

considerado comprovados os requisitos necessários à concessão da 

aposentadoria por invalidez, não cabe ao Superior Tribunal alterar essa 

conclusão. Incidência da Súmula 7. 

2. Diz nossa dominante jurisprudência que o termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento 

da incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada do 

laudo pericial aos autos. 

3. Recurso especial do qual se conheceu em parte e ao qual se deu 

provimento nessa parte. (STJ. RESP 698770. 6ª Turma. DJ 05.11.2007. Rel. 

Min. Nilson Naves) 
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b) Dos juros e da correção monetária 

Na hipótese de deferimento da pretensão do demandante, o que só se 

admite por argumentação, requer o INSS que seja observado o disposto no art. 1º-F da 

Lei 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei 11.960/2009: 

Art. 1o-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (grifos do Réu) 

 

Ou seja, a partir de 29/06/2009, data da vigência do novel diploma, 

incidirão os índices oficiais de remuneração e juros de mora aplicáveis à caderneta de 

poupança. De se destacar que este novo regramento aplicar-se-á mesmo às ações 

judiciais intentadas antes da nova Lei, conforme já decidiu o STF no julgamento do RE 

559.445, de 26.05.2009, em caso análogo: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE 

MORA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA 

LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. 

CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. 1. É constitucional 

a limitação de 6% (seis por cento) ao ano dos juros de mora devidos em 

decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública para pagamento de 

verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos. 

Precedentes. 2. Aplicação imediata da lei processual aos processos em 

curso. 3. Agravo regimental improvido. 

 

Nesse sentido, passagem do voto da Ministra Ellen Gracie: 

Quanto à alegada retroatividade da MP 2.180-35, melhor sorte não 

socorre à parte agravante, pois de retroatividade não se trata, sim de 

incidência imediata da lei processual sob a tutela do princípio 
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processual tempus regit actum, de forma a não atingir situações jurídico-

processuais consolidadas pelo regime anterior, mas alcançando os 

processos pendentes que se regem pela lei nova. 

 

No que se refere aos juros porventura incidentes sobre a condenação, 

requer que estes tenham como termo inicial a data em que o Instituto foi constituído em 

mora, ou seja, a data da citação. 

 

IV. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer o INSS: 

1. Seja a presente contestação recebida e processada, por 

tempestiva e regular; 

2. Sejam declarados improcedentes os pedidos formulados na 

exordial, por ausência de direito à concessão dos benefícios 

pretendidos, ficando, desde logo, prequestionados todos os 

artigos constitucionais e/ou legais mencionados; 

3. Em caso de eventual procedência, requer: 

a. a fixação do termo inicial do benefício na data do laudo 

pericial que constatou a suposta incapacidade; 

b. que conste expressamente do dispositivo sentencial a 

fixação do prazo para a duração do benefício (DCB-

data de cessação do benefício) conforme a Lei 

8.2213/91 na redação da Medida Provisória 

739/2016; 

c. que a correção monetária se dê de acordo com o 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação 

determinada pela Lei 11.960/2009; 
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Protesta ainda pelo depoimento pessoal do(a) Autor(a), pela oitiva de 

testemunhas, juntada de documentos e pela realização de perícia médica. 

São os termos em que aguarda deferimento.  
Belém/PA, na data em que protocolada esta petição.  
 

 
ELI MENESES BESSA 
Procurador Federal/AGU 

Coordenador do NUPREV da PF/PA-AGU 
 

AUXILIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

QUESITOS DO INSS PARA A PERÍCIA MÉDICA  

 
1- O(A) periciando(a) é portador de doença/lesão/deficiência física ou mental? Se 

afirmativa a resposta, qual o diagnóstico literal, o respectivo CID e a sua origem 
(degenerativa, inerente à faixa etária, hereditária, congênita, adquirida ou outra 
causa)? 

 
 

2- A moléstia apresentada pelo periciando isenta o período de carência? [1] 
 
 

3- Sendo portador(a) de doença é possível definir a data do seu início? Qual? Caso 
negativo explicar o porquê. 

 
 

4- Essa doença/lesão/deficiência está produzindo incapacidade para o trabalho ou 
para as atividades habituais do(a) periciando(a)? Se afirmativo descreva 
brevemente as limitações físicas e/ou mentais impostas. [2] 

 

 
5- É possível definir a data do início da incapacidade? Qual? Caso negativo explicar 

o porquê. [3] 
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6- A incapacidade decorreu de acidente ou de doença inerente ao trabalho (doença 

profissional ou do trabalho)? Se positivo encontram-se consolidadas as lesões? 
Qual a data da consolidação? [4] 

 

 
7- Trata-se de doença hereditária, congênita ou adquirida, antes do ingresso do(a) 

periciando(a) no mercado de trabalho (ou da filiação na Previdência Social)? Em 
caso positivo, é possível afirmar se a incapacidade decorreu de progressão ou 
agravamento? [5]  

 
 

8- A incapacidade do(a) periciando(a) é total (para toda e qualquer atividade) ou 
parcial (apenas para a atividade habitual)? Temporária ou definitiva? 

 
 

9- Se definitiva a incapacidade para o exercício da atividade habitual, é o(a) 
periciando(a) suscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 
garanta a subsistência? [5]  

 
10- Havendo incapacidade temporária, qual o tempo necessário para a recuperação ou 

para a reavaliação do benefício? Justifique tecnicamente. 
 
 

11- Descreva os dados técnicos nos quais o(a) Senhor(a) Perito(a) Judicial 
fundamentou a sua convicção pela existência de incapacidade para o trabalho. Em 
especial informar se os dados e critérios foram extraídos: a) do exame clínico 
(anamnese, história ocupacional, exame físico entre outros); e/ou b) de exame(s) 
complementar(es) (laboratoriais, de imagens e outros aceitos na prática médica); 
e/ou c) de documento médico-hospitalar (laudos, diagnósticos firmados, 
tratamentos, internações e cirurgias). 

 
 

12- Tratando-se de incapacidade total, necessita o(a) periciando(a) de ajuda de 
terceiros para o exercício das atividades do dia a dia? Em caso de resposta 
positiva, em qual das situações existentes no Anexo I, do Decreto 3.048/99 
enquadra-se o periciando? [6]  

 
 

13- Caso o(a) Senhor(a) Perito(a) Judicial estivesse realizando exame admissional ou 
retorno ao trabalho na empresa, consideraria o periciando apto para admissão ou 
retorno as suas atividades ocupacionais? Justifique de maneira detalhada com 
considerações contextuais (considerando os achados da história clínica, exame 
objetivo, documentação analisada e diagnóstico) e aptidão ou não para a atividade 
a exercer ou que já exerce (retorno ao trabalho). 
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14- Outras observações/comentários. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Perito(a) 
 

 
[1] Conforme o parágrafo2º do artigo 71 do Decreto 3048/99 e artigo 151 da Lei 8.213/91 
[2] O estudante, a dona de casa, o desempregado e os demais segurados facultativos, ainda que não 
possam ser qualificados como trabalhadores, podem se incapacitar para as suas atividades habituais, 
hipótese em que farão jus ao benefício previdenciário. 
[3] Fazer menção a qualquer acidente, ainda que não se trate de acidente do trabalho, já que o artigo 86 
assegura a concessão do auxílio acidente em caso de acidente qualquer natureza ou causa. 
[4] Apenas o segurado insuscetível de reabilitação fará jus à aposentadoria por invalidez. Havendo 
suscetibilidade de reabilitação, o segurado perceberá auxílio-doença até ser reabilitado para outra 
atividade. 
[5] Nem sempre a data de início da incapacidade coincide com a data de início da doença ou lesão. É o 
que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de progressão ou agravamento. 
[6] Nesses casos, o artigo 45 da Lei 8.213/91 prevê a concessão de um acréscimo de 25% ao valor da 
aposentadoria por invalidez. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 
 

 
Processo n.º 

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
 
 

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
INSS, autarquia federal representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal da 
Advocacia-Geral da União (Função Essencial à Justiça cf. art. 131 da CF/88), vem, à 
presença de Vossa Excelência, pelo Procurador Federal signatário, com mandato ex lege, 
apresentar sua CONTESTAÇÃO à pretensão da parte autora, pelos motivos de fato e de 
direito que passa a esposar. 

 

 

SÍNTESE DO PEDIDO E DAS ALEGAÇÕES 

 

Pretende o (a) Autor(a) obter o amparo social previsto na Lei 8.742/93. 

 

Julga ter direito a tal prestação assistencial por preencher os requisitos para 

a concessão do benefício.  

 

Nesse passo, intenta ver condenada a Autarquia à concessão do benefício 

em apreço. 

 

Porém, sua investida não há de prosperar, porquanto não há respaldo fático 

e argumentos jurídicos que possam conferir-lhe o reconhecimento de suas pretensões. 

 

I - DO MÉRITO 

 

O amparo assistencial reclamado é devido ao idoso ou ao deficiente 

físico incapaz de prover o seus próprio sustento, que se encontrar em situação de carência 
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econômica extrema, caracterizada pela renda familiar per capita inferior a 1/4 de salário 

mínimo pelo critério da Lei 8.742/93 Confiram-se os dispositivos pertinentes à espécie: 

Constituição Federal: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição à seguridade social. E tem por 

objetivos: 

(...) 

V - garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. 

 

A lei em epígrafe é a Lei 8.742/93, a qual dispõe: 

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. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

 

§ 2o  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
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inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela 

Lei nº 12.435, de 2011) 

 

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 5o  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência 

não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao 

benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, 

de 2011) 

 

§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência 

e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação 

médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por 

assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

 § 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência 

do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o 

seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal 

estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

 

§ 8o  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.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)        

 

§ 9º  A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz 

não será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste 

artigo.      (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 

2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos.      (Inclído pela Lei nº 12.470 

 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
Procuradoria Federal no Estado do Pará – Núcleo Previdenciário e de Assistência Social  

Av. Assis de Vasconcelos, nº 625, Belém/PA, CEP 66.017-070 – Fone: (91) 3216-3244 – pfpa.nuprev@agu.gov.br 
 

4 
 

 

  Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 

(dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem. (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

 

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem 

superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do 

beneficiário. 

 

 § 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na 

sua concessão ou utilização. 

§ 3o  O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou 

educacionais e a realização de atividades não remuneradas de 

habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de 

suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. 

(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

  

§ 4º  A cessação do benefício de prestação continuada concedido à 

pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde 

que atendidos os requisitos definidos em regulamento.     (Redação 

dada pela Lei nº 12.470, de 2011)        

 

 

Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada será suspenso pelo 

órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade 

remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 

individual.     (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

§ 1o  Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que 

trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de 

pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido 

direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a 

continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de 

realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de 
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incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no 

caput do art. 21.      (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não 

acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 

(dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. 

(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

I.1 – Do conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de percepção do 

benefício assistencial 

 

O INSS pugna que a parte autora somente seja considerada pessoa com 

deficiência caso preencha todos os requisitos postos na Lei 8.742/93.  

Importante frisar que esta nova redação da lei que trata do 

benefício assistencial decorre do fato de que em 09/07/2008 o Congresso Nacional 

ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência firmada pelo Brasil, 

a qual se incorporou no direito interno como emenda constitucional, conforme assegura 

o art. 5o, § 3o, da Constituição Federal. 

 

O art. 1°da referida convenção anuncia: 

 

Artigo 1 

Propósito 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
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sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. 

 

Segundo o preceito ora transcrito, essa forma de caracterização da 

deficiência substitui o requisito da incapacidade para o trabalho para a vida independente, 

e introduz no ordenamento jurídico outro conceito, de acordo com os seguintes 

elementos:  

 

 - os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial; e, 

 - interação com barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva 

na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

Em relação ao critério científico de análise das pessoas com deficiência, 

é importante registrar que a Organização Mundial da Saúde – OMS promoveu a revisão 

da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Limitações (ICIDH) e, 

na 54ª Assembléia Mundial de Saúde, aprovou a criação de uma nova linguagem 

unificada, padronizada e uma estrutura que descreva a saúde e os estados relacionados à 

saúde: a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF1. 

Trata-se de estudos e práticas internacionais, portanto compreendidos como fonte 

material do Direito Internacional Público.  

 

A CIF, que complementa a CID – Classificação Internacional de 

Doenças, utiliza os domínios da saúde e domínios relacionados à saúde, descrevendo-os 

no que toca à análise das funções e estruturas do corpo, e atividades e participação, bem 

como a interação desses domínios com uma relação de Fatores Ambientais, os quais são 

avaliados na forma das referidas barreiras, que se destinam a avaliar as medidas que 

                                           
1  CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/[Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde 
para a Família de Classificações Internacionais,org.; coordenação da tradução Cássia Maria Buchalla].- São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2003. 
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devem ser adotadas pelos Estados Partes para assegurar a acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência, cuja proteção encontra fundamento no Art. 9 da referida 

Convenção. 

ART. 9 ACESSIBILIDADE. 

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com 

autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da 

vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas 

apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comunicação, inclusive aos 

sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem 

como a outros serviços e instalações abertos ou propiciados 

ao público, tanto na zona urbana como na rural. Estas 

medidas, que deverão incluir a identificação e a eliminação 

de obstáculos e barreiras à acessibilidade, deverão ser 

aplicadas, entre outras, a:  

a. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações 

internas e externas, inclusive escolas, moradia, instalações 

médicas e local de trabalho; e  

b.     Informações, comunicações e outros serviços, inclusive 

serviços eletrônicos e serviços de emergência; 

A CIF, com efeito, instaura novos termos, que substituem aqueles 

utilizados previamente, como “deficiência”, “incapacidade” e 

“limitação”, ampliam o escopo da classificação para permitir a 

descrição de experiências positivas2.  

 

                                           
2  Ibid., p. 13. 
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Nesse sentido, os referidos estudos formaram definições3 e 

descreveram perspectivas do corpo, do indivíduo e da sociedade, com estudo de três listas 

básicas: Funções e Estruturas do Corpo; Atividade e Participação e Fatores Ambientais, 

que podem ter uma influência negativa sobre seu desempenho enquanto membro da 

sociedade, sobre a capacidade do indivíduo de executar ações ou tarefas, ou sobre a 

função ou estrutura do corpo do indivíduo. 

 

Assim os Fatores Ambientais se referem ao ambiente físico, social e de 

atitudes nas quais as pessoas vivem e conduzem sua vida:  

 

a) Individual: no ambiente imediato do indivíduo, inclusive espaços 

como o domicílio, o local de trabalho e a escola. Esse nível inclui 

as características físicas e materiais do ambiente em que o indivíduo 

se encontra, bem como o contato direto com os outros indivíduos 

como família, conhecido, colegas e estranhos. 

 

b) Social; estruturas formais e informais, regras de conduta ou 

sistemas predominantes na comunidade ou sociedade que têm um 

impacto sobre os indivíduos. Este nível inclui organizações e 

serviços relacionados ao ambiente de trabalho, atividades 

comunitárias, órgãos governamentais, serviços de comunicação e 

de transporte e redes sociais informais bem como leis, 

regulamentações, regras formais e informais, atitudes e ideologias. 

 

                                           
3  Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas do corpo (inclusive funções psicológicas). Estruturas do 
corpo são as partes anatômicas do corpo como órgãos, membros e seus componentes. Deficiência são problemas nas funções ou nas 
estruturas do corpo como um desvio significativo ou uma perda.  Atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. 
Participação é o envolvimento em situação de vida diária. Limitações de atividade são dificuldades que um indivíduo pode encontrar 
na execução de atividades. Restrição de participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situações 
de vida. Fatores ambientais compõem o ambiente físico, social e de atitude no qual as pessoas vivem e conduzem sua vida. 
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Dessa forma, os ambientes em que o indivíduo se encontra interagem 

com os domínios das Funções e Estruturas do Corpo e de Atividades e Participação, na 

forma de análise quanto à existência de barreiras. O critério analítico consiste em 

examinar o indivíduo a partir de unidades de classificação específicas e qualificá-las, 

tendo, ao final, o resultado de cada um dos citados domínios e a conclusão sobre 

deficiência.  

 

 Convém ressaltar que as unidades de classificação – circunstâncias a 

serem analisadas - estão já previstas na CIF, são internacionais e devem ser conhecidos 

por toda a comunidade científica de médicos e assistentes sociais, da mesma forma os 

qualificadores “que especificam a extensão ou magnitude da funcionalidade ou 

incapacidade naquela categoria, ou a extensão na qual um fator ambiental é um 

facilitador ou uma barreira”4. 

 

Assim é que a Convenção e os critérios da CIF estão sendo aplicados à 

luz da realidade brasileira. De logo a União Federal promoveu estudos da CIF na análise 

do benefício assistência à pessoa com deficiência. Nesse sentido, foi constituído Grupo 

de Trabalho Interministerial (GTI) pela Portaria n.1, de 15 de junho de 2005, expedida 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério da 

Previdência Social (MPS).  

 

Posteriormente, o Decreto 6.214/2007, com a redação dada pelo 

Decreto 7617/2011, regulamentou a matéria nos seguintes termos: 

   

Art. 4o  Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, 

considera-se: 

I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais; 

                                           
4  CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS, 2003, p. 22. 
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II - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas;  (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.617, de 2011) 

... 

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência 

ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 

impedimento, com base nos princípios da Classificação 

Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e 

Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização 

Mundial da Saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembleia 

Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.  (Redação dada pelo 

Decreto nº 7.617, de 2011) 

§ 1o  A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será 

realizada por meio de avaliação social e avaliação 

médica.  (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011) 

§ 2o  A avaliação social considerará os fatores ambientais, 

sociais e pessoais, a avaliação médica considerará as 

deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas 

considerarão a limitação do desempenho de atividades e a 

restrição da participação social, segundo suas 

especificidades.  (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011) 

§ 5o  A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem 

por objetivo: (Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011) 

I - comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial; e (Incluído pelo 

Decreto nº 7.617, de 2011) 
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II - aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva 

da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da 

interação dos impedimentos a que se refere o inciso I com 

barreiras diversas. (Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011) 

 

Em face da realidade brasileira, foram identificadas quais poderiam ser 

as unidades de classificação dos domínios, procedimentos e instrumentos de avaliação 

das pessoas com deficiência para acesso ao Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC), a serem utilizados em uma avaliação médica e social5. 

 

Diante disso, o INSS já não mais avalia a incapacidade para a vida 

independente apenas quando o usuário é incapaz de desempenhar as atividades 

relacionadas ao autocuidado, focalizando apenas a capacidade em vestir-se, comer e fazer 

a higiene pessoal e evitar riscos. A nova avaliação inclui o indivíduo no contexto 

biopsiquicossocial.  

 

Na prática, a análise consiste em avaliar os domínios, que estão 

representados em três listas básicas: funções e estruturas do corpo; atividades e 

participação; e fatores ambientais.  

 

Em cada um desses domínios, são avaliadas as unidades de 

classificação, que se referem às circunstâncias que foram identificadas na CIF como de 

conhecimento necessário à avaliação da pessoa com deficiência.  Essa avaliação ocorre 

pela pontuação dos qualificadores, que especificam a extensão ou magnitude da 

funcionalidade ou incapacidade em cada um dos domínios, sob a forma da extensão de 

grau de deficiência, dificuldade e extensão de barreiras (0 a 4% - nenhuma -1; 5 a 24%- 

                                           
5  AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. UM NOVO INSTRUMENTO BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome Ministério da Previdência Social, 2007.  
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leve -2; 25 a 49% - moderada – 3; 50 a 95% - grave - 4 e 96 a 100% - completa - 5). Ao 

final, a conjugação do grau e das circunstâncias analisadas, de caráter experimental, 

permite identificar ou não a deficiência. 

 

A pontuação de cada uma das unidades de classificação e, ao final, dos 

domínios, demonstra a lógica e a clareza dos fundamentos científicos.  É compreensível 

que, muito embora sejam utilizados códigos e números para definir as unidades de 

classificação e o respectivo qualificador, na realidade, os profissionais analisam o grau 

de afetação e várias circunstâncias, assim estabelecem uma avaliação conclusiva quanto 

à deficiência. 

  

A título de exemplo, no domínio FUNÇÕES DO CORPO, caso as 

Funções Mentais sejam afetadas, as circunstâncias Funções da consciência são 

classificadas internacionalmente pelo código (b110). Ao ser inserido um ponto seguido 

do qualificador (0 a 4), significa informar a todos da comunidade científica que, nessa 

unidade de classificação, o resultado b110.4  avalia o indivíduo com deficiência completa 

nas Funções da consciência, com perda de 95  a 100% dessa função. É de se observar que, 

sobre funções de consciência são analisadas outras tantas unidades de classificação (nível 

de consciência, continuidade de consciência, qualidade da consciência etc), bem como, 

sobre Funções Mentais, além das funções de consciência, são analisadas funções da 

orientação, funções intelectuais, funções psicossociais globais, funções do temperamento 

e da personalidade, etc. 

 

Trata-se, sobretudo, de avaliação científica e complexa de médico e 

assistente social, uma vez que cabe ao primeiro examinar as funções e estruturas do corpo, 

e a atividade e participação, quanto ao grau de deficiência e dificuldade. Já ao assistente 

social cabe examinar a atividade e participação, e os fatos ambientais, quanto ao grau de 

dificuldade e extensão de barreiras.  
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Neste sentido, seguem os qualificadores utilizados pela CIF, que 

permitem avaliar cada unidade de classificação, domínios e o resultado final: 

 

 

 Funções do corpo 

 

Atividades e participação Fatores Contextuais 

0 a 4 Nenhuma deficiência (0) Nenhuma dificuldade (0) Nenhuma barreira (0) 

5 a 24 Deficiência leve (1) Dificuldade leve (1) Barreira leve (1) 

24 a 49  Deficiência moderada (2) Dificuldade moderada (2) Barreira moderada (2) 

50 a 95 Deficiência grave (3) Dificuldade grave (3) Barreira grave (3) 

 

Nada obstante, é importante também ressaltar que a nova emenda bem 

como a CIF não vulnera nem se sobrepõe à valorização social do trabalho, fundamento 

da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, c/c art. 193 da CF/88). Antes o protege e o 

revigora, como se depreende dos seguintes dispositivos: 

 

ARTIGO 24 - EDUCAÇÃO. 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com 

deficiência à educação. Para realizar este direito sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os 

Estados Partes deverão assegurar um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao 

longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:  

a. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 

dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito 

pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela 

diversidade humana;  
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b. O desenvolvimento máximo possível personalidade e dos 

talentos e criatividade das pessoas com deficiência, assim de 

suas habilidades físicas e intelectuais;  

c. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma 

sociedade livre.  

... 

ARTIGO 27 - TRABALHO E EMPREGO. 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com 

deficiência de trabalhar, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. Este direito abrange o direito à 

oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre 

escolha ou aceito no mercado laboral em ambiente de 

trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com 

deficiência. Os Estados Partes deverão salvaguardar e 

promover a realização do direito ao trabalho, inclusive 

daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, 

adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com 

o fim de, entre outros:  

 

É preciso deixar bem claro que Deficiência não é incompatível com o 

trabalho, daí por que se pode observar a necessidade de que os impedimentos da pessoa 

com deficiência sejam de longo prazo. Por outro lado, também se observa que não 

interessa à comunidade internacional tutelar os direitos humanos excluindo a pessoa com 

deficiência da construção de uma sociedade justa e democrática (art. 3º, I, CF/88). A 

proteção social adequada deve ser conferida pelas medidas inclusivas do poder público, 

haja vista o caráter analítico e programático das normas constitucionais que devem se 
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harmonizar com os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência6, e não simplesmente serem desconsideradas. 

 

O indeferimento, portanto, do requerimento administrativo encontra 

respaldo científico e jurídico, haja vista que o INSS aplicou os critérios conformados pelo 

sistema jurídico internacional de tutela dos direitos humanos, ao analisar e qualificar os 

domínios da saúde e domínios relacionados à saúde. Utilizou de parâmetros, 

procedimentos e instrumentos, no que toca à análise das funções e estruturas do corpo, e 

atividades e participação, bem como a interação desses domínios com uma relação de 

Fatores Ambientais (barreiras), levando a efeito os princípios da CIF7 disciplinados pelo 

art. 1º da multicitada Convenção, que se constituem fundamentos do ato administrativo.   

 

Por tais razões, a análise fático-jurídica dos elementos constantes no art. 

1º dessa Convenção deve seguir metodologia própria à CIF, de modo que a realização da 

prova técnica deve recair em profissionais habilitados: o perito médico e o assistente 

social, os quais estão incumbidos de conhecer, descrever e aplicar os critérios próprios da 

CIF, sob pena de manifesta inconstitucionalidade.  

 

DOS REQUISITOS CUMULATIVOS 

 

Contudo, a avaliação da deficiência de acordo com os corolários da 

CIF não se confunde com a constatação do preenchimento do requisito legal 

                                           
6  A igualdade de oportunidades e a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade são princípios gerais previstos no art. 3º da 
Convenção. 
7  Ibid., p. 31 “A CIF foi aceita como uma das classificações sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), e incorpora Normas 
Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. É adotada por 191 países, entre os quais o Brasil, como nova 
norma internacional para descrever e avaliar a funcionalidade, a incapacidade e a saúde, constituindo, portanto, um instrumento apropriado 
para implementar normas internacionais relativas aos direitos humanos, assim como as legislações nacionais.”.... “ Foram analisados os 
procedimentos da Bolívia (Concepto de Minusvalía y su Valoración), Colômbia, Cuba, Equador (Regulamento de la Ley de Discapacidades), 
Espanha e outros países da Europa (Definition of Disability in Europe. A Comparative Analysis – Social Security & Social Integration, 

Employment & Social Affairs – European Commission). 
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socioeconômico. Enquanto uma está ligada à eventual obstrução da participação 

plena e efetiva da sociedade, outra está relacionada ao poder econômico. 

 

Os requisitos, portanto, são cumulativos, não podendo uma pessoa com 

deficiência ou o idoso ser contemplado com o benefício assistencial acaso não comprove 

que sua renda é inferior ao limite legal. 

 

I.2 - Da necessidade de produção de prova médico-pericial 

 

Tendo em vista o exposto supra, é imperiosa a realização de perícia 

médica, pois se trata de demanda que exige uma avaliação técnica por profissional 

habilitado, para fins de enquadramento do Demandante.  

 

DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

 

A INCAPACIDADE PARCIAL, RELATIVA OU TEMPORÁRIA, por si só, não 

deve conduzir a concessão do benefício assistencial destinado às pessoas portadoras de 

deficiência, pois não constitui campo de aplicação da Assistência Social a cobertura do risco 

incapacidade dos trabalhadores que exercem suas atividade na informalidade, o que pode ter 

ocorrido na espécie.  

    Não havendo os dois requisitos (incapacidade TOTAL e 

PERMANENTE) não se caracteriza a "invalidez", POR MAIORES QUE SEJAM AS RAZÕES DE 

ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL QUE ESTEJAM A FAVOR DO PRETENDENTE do benefício 

assistencial, já que estas razões não militam apenas em seu favor, mas também em favor de 

grande parte dos brasileiros. A falta de trabalho, embora lastimável, não constitui uma situação 

de marginalização exclusiva do requerente, nem decorre unicamente do mal que o aflige. 

Não se deve enquadrar, como se fosse pessoa com deficiência, 

alguém que padece de doença passível de melhora mediante tratamento e que se encontra 
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incapacitada apenas TEMPORARIAMENTE, como afirmado pelo próprio perito 

judicial.  

 
Neste sentido, também tem decidido a Turma Recursal dos Estados do 

Pará e Amapá. Vejamos: 

PROCESSO: 0022810-50.2014.4.01.3900 

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS 

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES JESUS OLIVEIRA 

 

E M E N T A - V O T O 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 

1. Insurge-se o INSS contra sentença que reconheceu a deficiência da 

parte autora para fins de concessão de benefício assistencial. 

 

2. A incapacidade que autoriza a concessão do benefício assistencial é 

apenas aquela de longa duração (art. 20, §10) e de amplitude 

omniprofissional, quer seja decorrente de causa exclusivamente médica 

ou desta em associação com outras de natureza sócio-cultural. 

 

3. No caso em apreço, o laudo judicial informa que a autora, 61, do lar, 

é portadora de osteoartrose e hipertensão arterial, que lhe conferem 

incapacidade temporária para o trabalho, mas com possibilidade de 

reabilitação em 120 dias, o que não se enquadra no conceito de 

deficiência acima explicitado, sendo indevido o benefício.  

 

4. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo elaborado pelo 

perito judicial, é certo que, não havendo elementos nos autos que sejam 
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aptos a afastar suas conclusões, tal prova deverá ser prestigiada, uma 

vez que equidistante do interesse das partes. Nesse sentido: (TRF – 1.ª 

Região, AC 5668/MG, e-DJF1 de 03/06/2008, p.1514 e TRF – 1.ª 

Região, AC 16048/MG, e-DFF1 de 25/05/2010, p. 103). 

 

5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem 

custas e sem honorários.  

 

A C Ó R D Ã O 

VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Juízes da 1ª 

Turma Recursal, DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do 

voto do Relator. 

Belém, data do registro. 

Flávio Bittencourt de Souza   

3º Relator da 1ª Turma Recursal 

 

 

I.3 - Do princípio da supletividade da Assistência Social 

 

Importante aqui apreciar o princípio da supletividade ou subsidiariedade 

da Assistência Social. 

Diferentemente da Previdência Social, a Assistência Social não tem 

natureza contributiva, de modo que a proteção social do Estado deve ser deflagrada como 

mecanismo supletivo da atividade individual. 

Dentro da normalidade, cabe ao indivíduo prover a própria subsistência e 

a de sua família, através do seu trabalho. 

Essa conclusão decorre da interpretação do nosso sistema constitucional: 

o valor social do trabalho é fundamento da República, sendo por essa razão livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. A ordem econômica funda-se na 
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valorização do trabalho humano e tem como um dos seus princípios a busca do pleno 

emprego. 

Não é por outro motivo que o caput do art. 203 é expresso ao referir que 

“a assistência social será prestada a quem dela necessitar”. Nessa mesma linha de 

raciocínio o caput do art. 6º dispõe ser um direito social a assistência aos desamparados. 

Ou seja, somente quando o indivíduo não pode, com seus próprios meios 

e o de sua família, debelar os efeitos da necessidade causada por uma contingência social 

é que a Assistência Social estatal deve intervir.  

É exatamente por isso que a Constituição Federal dispõe que o benefício 

ora buscado se destina a quem não possui meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família. 

Por outro lado, a Carta Magna disciplina como obrigatória a mútua 

assistência entre pais e filhos (art. 229). 

Nada mais justo! Não há como sustentar ser ônus da sociedade a supressão 

da indigência de um indivíduo se a sua família, podendo, se nega, criando a situação de 

desamparo. 

Somente após verificada a impossibilidade de atendimento da 

contingência social pelo próprio indivíduo e pela sua família, de forma supletiva, é que 

poderá haver a condenação da sociedade na prestação da renda mensal de um salário 

mínimo, prevista no art. 20, da Lei nº 8.742/93. 

Tanto que já foi decidido que por mais que o postulante de benefício 

assistencial tenha uma condição de vida modesta, não é esse fato que gera direito à 

percepção do benefício. Foi reconhecida ainda a supletividade da prestação estatal. 

Confira-se:  

 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20 DA 

LEI 8.742/93. 

REQUISITO ECONÔMICO NÃO PREENCHIDO. ATUAÇÃO 

APENAS SUPLETIVA DO ESTADO NA ESPÉCIE. RECURSO 

PROVIDO. 
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1. a 2. omissis... 

3. O requisito econômico, porém, de fato não restou evidenciado. A 

perícia sócio-econômica (fls. 49) atestou que a família, composta pela 

requerente e sua mãe, mantém-se com o ganho de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais, obtido pela mãe da autora como auxiliar 

de serviços gerais. Tal montante, por si já ultrapassaria o parâmetro 

legal. De toda sorte, ainda que se abatam os gastos com medicamentos, 

verifica-se que o pai da criança tem vínculo empregatício junto 

Secretaria de Segurança (fls. 111), podendo e devendo, portanto, 

responsabilizar-se na participação para a manutenção da 

requerente. 

4. Veja-se que, tratando-se de benefício sem contribuição e sem 

descontos, sua concessão há de ser apurada com bastante cautela, sendo 

a atuação do Estado apenas reservada para os casos em que a pobreza é 

absoluta, sem outras vias de sustento, ameaçando a própria 

sobrevivência do incapaz. Assim, mesmo que, na hipótese, o genitor 

não esteja prestando alimentos, certo é que, demonstrada a aptidão 

de prover ele o sustento de sua filha incapaz, não cabe substituir 

alimentos por benefício assistencial, onerando toda a sociedade, 

quando o suprimento de alimentos configura garantia legal para o 

incapaz e obrigação parental primeira. 

5. a 7. omissis... 

(TR-BA, 2007.33.00.710417-0, Juíza Federal Relatora Rosana Noya 

Weibel Kaufmann, Julgamento: 17.09.2008) 

 

 I. 4 - Da necessidade de avaliação da situação socioeconômica do(a) requerente 

 

Como conseqüência de tudo o que foi exposto supra, revela-se patente a 

necessidade de produção de prova pericial, com a realização de um estudo 

socioeconômico, por profissional devidamente habilitado, no caso um Assistente Social. 
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Ora, não é por outra razão que outros juízos, nos casos de pedidos de 

concessão do benefício assistencial, determinam a produção da prova pericial de estudo 

social, para atestar ou não a miserabilidade do postulante. 

Enunciado de Súmula nº 56 das Turmas Recursais do 

Rio da Janeiro: 

Nos processos cujo objeto seja a concessão do benefício assistencial 

previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, é indispensável a realização de 

investigação sócio-econômica da parte autora, ainda que realizada por 

mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça.  

*Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 20/08/2007, e publicado 

no D.O.E.R.J. de 14/09/2007, pág. 54, Parte III 

 

Noutra senda, confira-se o disposto na Lei n° 8.662/93 de 07 de junho de 

1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências: 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 

... 

XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

... 

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

 

Também não é por outra razão que, no tocante aos pedidos de concessão 

do benefício assistencial na via administrativa, o INSS submete o requerente a uma 

avaliação social. 

Dessa feita, não entendendo Vossa Excelência pelo indeferimento de 

pronto da demanda, o INSS requer a produção de prova pericial de estudo 

socioeconômico envolvendo o(a) autor(a) e sua família, a fim de esclarecer-se se o 

mesmo preenche os requisitos delineados no §3° do art. 20 da Lei n° 8.742/93. 
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I.5 - Da ausência de miserabilidade no caso concreto a permitir concessão do 

benefício 

O STF entendeu no RE 567.985/MT (julgado em 18/04/2013) que 

somente é possível deferir o benefício de prestação continuada (LOAS) caso a parte 

autora demonstre estar atravessando situação de miserabilidade: 

 

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 inconstitucionalização dos 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
Procuradoria Federal no Estado do Pará – Núcleo Previdenciário e de Assistência Social  

Av. Assis de Vasconcelos, nº 625, Belém/PA, CEP 66.017-070 – Fone: (91) 3216-3244 – pfpa.nuprev@agu.gov.br 
 

23 
 

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 se 

contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de 

se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com 

entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis 

que estabeleceram critérios mais elásticos para a 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 

do 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. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 

nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento 
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No caso concreto não foi comprovada a apontada miserabilidade. Não foi 

comprovado nenhum gasto elevado a autorizar deferimento do benefício. A família da 

autora tem logrado êxito em sobreviver com dignidade. 

Outrossim, não se pode perder de vista a realidade brasileira, já que a 

situação econômica do pretendente do benefício de prestação continuada deve, para que 

faça jus ao benefício, destoar dos demais membros da sociedade, evidenciando que o 

requerente faz por merecer a fruição deste especial instrumento de inclusão social, sob 

pena de não conseguir superar as barreiras sociais e econômica que enfrenta. Ou seja, sem 

o benefício assistencial, seria relegado à pobreza extrema. 

Dessa forma, importante que o julgador tenha em mente a realidade 

econômica atual, que podemos aferir por meio das pesquisas levadas a efeito pelos 

institutos especializados, sendo de se destacar o estudo feito pelo IBGE, que aponta, no 

censo 2010, que 9,2% da população do Brasil, vive com até ¼ do salário mínimo, e outros 

18,5% vivem com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo (gráfico abaixo): 
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Diante desse quadro, tem-se que a massa da população que realmente 

faria jus ao benefício excepcional de assistência social (LOAS) são apenas aqueles que 

se situam na faixa mais baixa de renda da população (1/4 do salário mínimo).  

Ainda que se considere eventuais peculiaridades do grupo familiar em 

estudo (comprometimento da renda com medicamentos regulares, etc), não se poderia, 

em hipótese alguma, cogitar de estender tal benefício aqueles que têm renda familiar 

acima da segunda faixa (até ½ do salário mínimo). 

Outro parâmetro de comparação é o índice utilizado pela ONU, que, por 

meio do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-, entende que 

vive abaixo da linha da pobreza quem vive com menos de U$ 1,25 por dia , o que se gira 

em torno de R$ 80,00 por mês, ou seja, próximo de 1/8 do salário mínimo . 

Assim excedendo a renda familiar os parâmetros acima mencionados, 

não se pode considerar preencha o requerente o requisito sócio-econômico, não sendo 

outra a solução senão o julgamento de improcedência do pedido. 

Desta forma, fica claro que a parte autora não faz jus ao benefício 

pleiteado, pois não preenche os requisitos necessários para a concessão do mesmo. 

Ou seja, abrir brecha para o subjetivismo do Judiciário na concessão do 

amparo assistencial causa ou pode causar uma gritante desproporção, qual seja, alocar 

mais dinheiro para atender um número bem menor de pessoas socialmente vulneráveis, 

fazendo com que as verbas orçamentárias destinadas à assistência social sejam gastas de 

acordo com o critério pessoal de cada Juiz e não conforme a política pública estabelecida 

pelo Executivo para tanto, tudo em patente descompasso com a separação dos Poderes.  

 

I.6 Pedido eventual: início do benefício na data da sentença em caso de condenação  

 

Ainda que se considere que o benefício de amparo social ao deficiente ou 

idoso é devido ao autor, o que se admite apenas em observância ao princípio da 
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eventualidade, não há que se cogitar a retroação dos efeitos financeiros do benefício à 

data da cessação. 

É que os servidores do INSS, na condição de agentes públicos, na análise 

dos requerimentos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais, devem 

pautar sua atuação na obediência ao princípio da legalidade estrita.  

O princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição 

Federal em seu art. 37, caput, que dispõe que ‘’a administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência’’. Encontra-se fundamentado ainda no art. 5º, II, da mesma carta, prescrevendo 

que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da 

lei”. 

Assim, tendo em vista que o autor não preenche do requisito econômico 

previsto no art. 20, §3º, da Lei 8.742/93, não seria possível a concessão do benefício na 

seara administrativa. 

Se é permitido ao magistrado afastar a aplicação do critério objetivo 

previsto art. 20, §3º, da Lei 8.742/93, utilizando-se de outros parâmetros para a aferição 

do estado de hipossuficiência econômica do requerente de benefício assistencial, o 

mesmo não se pode dizer dos servidores do INSS, que devem se ater estritamente ao que 

dispõe a legislação, não sendo dada a eles a faculdade de se aventurar em interpretações 

divergentes da adotada pela Administração Pública.  

Posto isso, requer o INSS que, em caso de condenação, o termo inicial do 

benefício (DIB) seja fixado na data da prolação da sentença, ou, na pior das hipóteses, na 

data da última perícia realizada. 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer o réu sejam julgados totalmente improcedentes 

os pedidos, com a condenação da parte autora nos consectários da sucumbência. 
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Se eventualmente procedente o pedido, o que se cogita apenas por força 

do princípio da eventualidade, requer o réu que a data de início do benefício seja fixada 

na data da sentença ou, na pior das hipóteses, na data da última perícia realizada. 

 

Protesta o réu pela produção de todas as provas admitidas em direito, 

especialmente a pericial, seguindo em anexo a esta petição os quesitos do INSS. 

 

São os termos em que aguarda deferimento.  
Belém/PA, na data em que protocolada esta petição.  
 
 

 
ELI MENESES BESSA 
Procurador Federal/AGU 

Coordenador do NUPREV da PF/PA-AGU 
 

Procurador Federal 

 

 

QUESITOS PARA PERÍCIA MÉDICA 

 

1. O expert funciona ou já funcionou recentemente como médico do(a) 

examinado(a)? 

2. Descreva o perito o histórico médico do paciente, trazendo considerações sobre a 

evolução da doença/lesão e seu tratamento, eficácia dos medicamentos utilizados, 

possibilidade de alteração de dosagens ou tipo de droga, etc. 

3. O examinado está incapacitado para o exercício de algum tipo de atividade 

remunerada que lhe possa garantir a subsistência? Desde quando? 
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4. Pede-se ao ilustre perito que descreva o exame físico realizado no(a) examinado(a) 

e aponte, com base nele e nos demais exames (laboratoriais, de imagem etc.), 

quais o elementos objetivos que lhe permitiram concluir pela existência de 

incapacidade. 

5. Qual o grau de limitação do autor para o trabalho? Descrever os tipos de atividades 

que o autor não está apto a exercer. 

6. Quanto às atividades sociais (ir à escola, igreja, jogo de futebol, bares, festas de 

aniversário etc), existe algum tipo de limitação imposto pela doença? Quais são? 

7. Descreva o perito a situação do autor quanto ao desempenho em aprender, aplicar 

o conhecimento aprendido, pensar, resolver problemas e tomar decisões (ler, 

escrever, observar, ouvir, usar ferramentas). 

8. O examinado é capaz de realizar a rotina diária (administrar o tempo para executar 

as atividades e deveres ao longo do dia)? 

9. O examinado é capaz de lidar com o estresse e outras demandas psicológicas, tais 

como lidar com responsabilidades, gerenciar e controlar crises, etc? 

10. O examinado possui algum tipo de limitação relacionadas à comunicação com 

outras pessoas? Descreva? 

11. Quanto à mobilidade, descreva o perito as eventuais limitações relacionadas com: 

a) mudança e manutenção da posição do corpo (na cama, cadeira, cadeira de 

rodas, agachado e ajoelhado; autotransferir-se) 

b) manuseio, movimentação, deslocamento e carregamento de objetos (esforço 

físico, movimentos finos etc.) 

c) Andar (mover-se a pé, por curtas ou longas distâncias, sem auxílio de pessoas, 

equipamentos ou dispositivos) 

d) Deslocar-se utilizando equipamento ou dispositivo específico para facilitar a 

movimentação (andador, cadeira de rodas, muletas e outros)  

12. Quanto ao autocuidado, descreva o perito as eventuais limitações relacionadas 

com: 

a) Cuidados com o corpo (lavar, secar, cuidar das mãos, dentes, unhas, nariz, 

cabelos e/ou higiene após excreção) 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
Procuradoria Federal no Estado do Pará – Núcleo Previdenciário e de Assistência Social  

Av. Assis de Vasconcelos, nº 625, Belém/PA, CEP 66.017-070 – Fone: (91) 3216-3244 – pfpa.nuprev@agu.gov.br 
 

29 
 

b) Vestir-se (vestir, tirar e escolher roupas e calçados apropriados) 

c) Cuidar da própria saúde (conforto físico, dieta, prevenção de doenças e 

busca de assistência) 

13. Esclareça o perito qual a causa da deficiência (congênita, complicações no parto, 

doença, acidente/violência, dependência química, etc) 

14.A incapacidade no caso concreto implica impedimentos do(a) periciado(a) por 
tempo igual ou superior a 2 (dois) anos, de modo a impedir ou dificultar sobremaneira 
sua participação no contexto social, em condições equivalentes às das demais pessoas 
de seu convívio? 

 

 

 

 

QUESITOS PARA PERÍCIA SÓCIO-ECONÔMICA 
 

 

1. Informe o Sr(a) perito(a) o nome completo, data de nascimento, profissão 

e renda mensal das pessoas que residem com o (a) examinado(a); 

 

2. Qual o grau de parentesco de cada uma delas com o(a) examinado(a); 
 

3. O examinado já exerceu algum tipo de trabalho? Qual? 
 

4. Quais são as fontes de renda da família? A renda mensal é superior a ¼ 

de salário mínimo por pessoa? Existe correlação entre os rendimentos 

fixos dos membros do grupo familiar e suas despesas fixas? 

 

5. A parte autora é beneficiada por algum outro programa assistencial de 

natureza pública ou privada (ex: bolsa família, cesta básica, 

medicamentos, etc)? 

 

6. Descreva o perito a situação do examinado no tocante à disponibilidade 

de produtos ou substâncias para consumo pessoal (há alimentação/dieta 

suficiente e/ou adequada, medicação disponível, entre outros?) 
 

7. Descreva o perito a situação do examinado no tocante à necessidade e 

disponibilidade de produtos ou objetos necessários para facilitar sua 

mobilidade na vida diária (ex: órtese/prótese, bolsa coletora, sonda 
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nasogástrica, nasoenteral ou de gastrostomia, nebulizador, instrumentos 

para cuidados e higiene pessoal, fralda descartável, cama hospitalar, 

cadeira de rodas para banho e/ou locomoção, andador, bengala e outros)  
 

8. Descreva o perito a situação de moradia do examinado, ressaltando se a 

residência ou instituição é adaptada ao grau de deficiência do autor. 
 

9. Descreva o perito se a casa é de alvenaria, madeira, taipa, se possui laje 

de concreto, etc. 
 

10. Descreva o perito quais são os tipos e o estado dos equipamentos 

existentes na casa (televisão, geladeira, fogão, microondas, DVD, som, 

jogo de sofá, camas, etc). 
 

11. Descreva o perito se a residência é própria, alugada, cedida, de favor, 

ocupada, ou se o examinado vive em assentamento ou é morador de rua. 
 

12.  Existe algum aspecto climático ou evento natural ou de causa humana 

que sejam um problema para o examinado? (ex: morro, córrego, possível 

desabamento, inundações ou tempestades, poluição e/ou elevada 

violência) 
 

13.   O examinado dispõe de apoio físico, emocional, afetivo e proteção da 

família? É satisfatório? Fundamente. 
 

14.  Descreva a situação do examinado quanto a seu relacionamento com 

conhecidos, companheiros, colegas, vizinhos e membros da comunidade. 
 

15. Descreva o perito as condições familiares que possam interferir na 

disponibilidade de apoio e relacionamentos (ex: existência de idosos, 

crianças, pessoas doentes, deficientes ou dependentes químicas na 

família). 
 

16. Esclareça o perito se o examinado necessita de algum tipo de escola 

especial, ou se estuda/estudou em escolas normais. Sob este aspecto o 

desenvolvimento intelectual do examinado se aproxima das demais 

pessoas com as mesmas condições sócio-econômicas? 
 

17. O examinado tem dificuldade em obter acesso, realizar ou participar de 

atividades e cumprir as responsabilidades relacionadas à escola (inclusive 

curso profissionalizante e educação de jovens e adultos), interagindo com 

os demais alunos, professores e funcionários? 
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18. O examinado tem dificuldade em realizar transações econômicas básicas, 

utilizando dinheiro para efetuar compras ou trocas de mercadorias? 
 

19.  Descreva o perito a situação do examinado quanto eventual dificuldade 

em realizar atividades e ter responsabilidades relacionadas à vida 

doméstica e de cooperar com os demais membros da família (ex: 

administrar a casa, cuidar de objetos pessoais, da casa e de animais, entre 

outros). 
 

20. O examinado possui alguma limitação para manter relações interpessoais 

e controlar comportamentos de maneira contextual e socialmente 

estabelecida (respeito, afeto, tolerância, atitude crítica, contato físico 

contextual e apropriado, reações adequadas) 
 

21.  Autor possui alguma dificuldade relacionada com o controle de emoções, 

impulsos, agressões verbais e/ou físicas? Interage com outras pessoas 

conforme as regras sociais? 
 

22. O autor tem dificuldade em participar de reuniões comunitárias, 

cerimônias sociais, associações e grupos sociais? (igrejas, cultos etc) 
 

23. O autor tem dificuldade em participar de atividades recreativas e de lazer 

compatíveis com as realizadas por pessoas do mesmo grupo sócio 

econômico? (Ex: jogos, esportes, cinema, museus e outras atividades 

culturais). 
 

24. O autor tem dificuldade em participar da vida política e cidadania? 

(Desfrutar dos direitos, proteções, prerrogativas legais e deveres 

associados a este papel, inclusive em relação ao voto) 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ  
 
 
Processo nº  
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

 
 
 
Súmula - STJ - n.º 149: “A prova exclusivamente testemunhal 
não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da 
obtenção de benefício previdenciário”.  
 
TNU - Sumula n.º 34: “Para fins de comprovação do tempo de 
labor rural, o inicio de prova material deve ser 
contemporânea à época dos fatos a provar”. 
 
Art. 408 do CPC: 
“As declarações constantes do documento particular escrito e 
assinado  ou  somente assinado, presumem-se verdadeiras em 
relação ao signatário”  
 

 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União 
(Função Essencial à Justiça cf. art. 131 da CF/88), vem, à presença de Vossa Excelência, pelo 
Procurador Federal signatário, com mandato ex lege, apresentar sua CONTESTAÇÃO à pretensão 
da parte autora, pelos motivos de fato e de direito que passa a esposar. 

 
I-  SÍNTESE 

 
Requer a autora benefício de salário-maternidade rural, alegando 

preencher todos os requisitos necessários para a concessão de tal benefício. 
 

II- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
2.1 - DA NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL E DA CARÊNCIA LEGAL - 
DO NÃO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PRESCRITAS NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

Há que se destacar que a Lei nº 8.213/91, no artigo 55, §3º, exige 
início de prova material para comprovação do tempo de serviço, não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal, salvo nas hipóteses excepcionais da ocorrência de força maior ou 
caso fortuito (o que não é o caso). Por sua vez, o artigo 62, caput, do Decreto nº 3.048/99 
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(Regulamento da Previdência Social) exige que a documentação apresentada seja contemporânea 
com os fatos que se pretende provar. 

 
Sendo assim, considerando tais pressupostos, bem como o disposto 

na legislação previdenciária e o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a Autora 
efetivamente não faz jus ao benefício perseguido. 
 

Com efeito, para a fruição do benefício de Salário-maternidade a 
segurada especial, há que ser comprovado o exercício de atividade rural nos últimos dez meses 
imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. 

 
In casu, considerando que a Autora pleiteia o Salário-maternidade 

em função do nascimento de seu filho(a), há que se ter comprovada a atividade rural durante toda 
a carência, isto é, nos últimos dez meses imediatamente anteriores ao requerimento do 
benefício. 

 
Ocorre que toda a documentação trazida aos autos não comprova o 

exercício de atividade rural durante o período de carência. Com efeito, a documentação 
apresentada pela requerente não demonstra sequer a qualidade de segurada especial, nem muito 
menos o preenchimento da carência.  

 
2.2 – DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA: 
 

Na exordial a parte autora aduz que comprovou o cumprimento de 
todos os requisitos exigidos por lei, para ter direito ao salário-maternidade, todavia, ela não 
juntou documentos que sejam idôneos para comprovar o exercício de atividade rural pelo tempo 
necessário para fazer jus ao benefício. 
 

A propósito, o INSS na tentativa de estabelecer rotinas para agilizar e 
uniformizar o reconhecimento de direito dos segurados, com observância na Lei, no Decreto e 
Art.37 da Constituição Federal, exemplificativamente, a saber, estabelece um rol de documentos 
com vista a comprovação da atividade do segurado especial, consoante Art.47 e 54 da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº. 77/PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015:           
 

Art. 47. A comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial, observado o 
disposto nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos:  
I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, cujo período da atividade 
será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do 
documento em cartório;  
II - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o 
caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo INSS;  
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III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR ou qualquer outro documento emitido 
por esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; 
IV - bloco de notas do produtor rural;  
V - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 
empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;  
VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto 
de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;  
VII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da 
comercialização da produção;  
VIII - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural;  
IX - comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade Territorial 
Rural – DIAC ou Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a propriedade 
Territorial Rural – DIAT entregue à RFB;  
X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer outro documento 
emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma agrária; 
ou  
XI - certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, 
observado o § 2º do art. 118.  
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I e III a X do caput devem ser considerados para 
todos os membros do grupo familiar, para o período que se quer comprovar, mesmo que de 
forma descontínua, quando corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar, sendo 
indispensável a realização de entrevista e, restando dúvidas, deverão ser tomados os 
depoimentos de testemunhas.  
§ 2º Os documentos referidos nos incisos I e III a X do caput, ainda que estejam em nome do 
cônjuge, do companheiro ou companheira, inclusive os homoafetivos, que não detenham a 
condição de segurado especial, poderão ser aceitos para os demais membros do grupo familiar, 
desde que corroborados com o documento de que trata o inciso II do caput..  
§ 3º Para fins de comprovação do exercício de atividade rural a apresentação dos documentos 
referidos neste artigo não dispensa a apreciação e confrontação dos mesmos com as informações 
constantes nos sistemas corporativos da Previdência Social e dos órgãos públicos.  
§ 4º Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar o tamanho da 
área, contínua ou descontínua, ou da embarcação utilizada, para desenvolvimento da atividade, 
assim como para comprovar a identificação do proprietário por meio do nome e CPF, deverá ser 
apresentada declaração de propriedade rural constante do anexo XLIV. 48  
§ 5º No caso de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, 
pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade, o segurado especial poderá apresentar 
um dos documentos de que trata o caput deste artigo, independente de apresentação de 
declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, de sindicato dos pescadores ou colônia de 
pescadores, desde que comprove que a atividade rural vem sendo exercida nos últimos doze 
meses, dez meses ou no período que antecede a ocorrência do evento, conforme o benefício 
requerido. 
 
Art. 54. Considera-se início de prova material, para fins de comprovação da atividade rural, entre 
outros, os seguintes documentos, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro dado 
que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, 
observado o disposto no art. 111:  
I - certidão de casamento civil ou religioso; 
II - certidão de união estável;  
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III - certidão de nascimento ou de batismo dos filhos;  
IV - certidão de tutela ou de curatela;  
V - procuração;  
VI - título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral;  
VII - certificado de alistamento ou de quitação com o serviço militar;  
VIII - comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do 
trabalhador ou dos filhos;  
IX - ficha de associado em cooperativa;  
X - comprovante de participação como beneficiário, em programas governamentais para a área 
rural nos estados, no Distrito Federal ou nos Municípios;  
XI - comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento de empresa de 
assistência técnica e extensão rural;  
XII - escritura pública de imóvel;  
XIII - recibo de pagamento de contribuição federativa ou confederativa;  
XIV - registro em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha, 
autor ou réu;  
XV - ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde ou do programa dos 
agentes comunitários de saúde;  
XVI - carteira de vacinação;  
XVII - título de propriedade de imóvel rural;  
XVIII - recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas;  
XIX - comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural;  
XX - ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao sindicato de trabalhadores 
rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores ou outras entidades congêneres;  
XXI - contribuição social ao sindicato de trabalhadores rurais, à colônia ou à associação de 
pescadores, produtores rurais ou a outras entidades congêneres;  
XXII - publicação na imprensa ou em informativos de circulação pública; 
XXIII - registro em livros de entidades religiosas, quando da participação em batismo, crisma, 
casamento ou em outros sacramentos;  
XXIV - registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, 
desportivas ou religiosas;  
XXV - Declaração Anual de Produto – DAP, firmada perante o INCRA;  
XXVI - título de aforamento;  
XXVII - declaração de aptidão fornecida para fins de obtenção de financiamento junto ao 
Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar – PRONAF; e  
XXVIII - ficha de atendimento médico ou odontológico.  
§ 1º Para fins de comprovação da atividade do segurado especial, os documentos referidos neste 
artigo, serão considerados para todos os membros do grupo familiar.  
§ 2º Serão considerados os documentos referidos neste artigo, ainda que anteriores ao período a 
ser comprovado, em conformidade com o Parecer CJ/MPS nº 3.136, de 23 de setembro de 2003. 

 
Além dos documentos pessoais, a parte autora apresentou alguns 

poucos documentos como PROVA DÉBIL E ESCASSA, no mais, são documentos emitidos por 
associações corporativas ou de particulares que, como se sabe, não gozam de qualquer 
idoneidade moral e jurídica para fazer provas da efetiva atividade rural.  São documentos de teor 
meramente declaratórios e como tal, devem ser submetidos as críticas e analises do Art. 408 do 
CPC: “As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. 
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É de se ter em mente que o benefício em questão independe de 
contribuição para ser concedido no valor mensal de um salário mínimo, fato que, por si só, por 
constituir exceção ao Princípio da Contributividade, deve ser levado em consideração a fim de se 
dar interpretação restritiva às suas respectivas regras. Afinal, sendo exceção, os requisitos devem 
ser rigorosamente analisados, sob pena de, caso haja relativizações, haver enormes prejuízos aos 
já combalidos cofres públicos. 
 
2.3 – DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNAL: 

 
A sistemática aplicável ao caso em comento veda o deferimento de 

benefício rural com base em prova exclusivamente testemunhal, conforme vedado pela legislação 
previdenciária, implementada pela interpretação irretocável firmada no verbete sumular nº. 149 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ: 
 

Súmula do STJ - n.º 149: “A prova exclusivamente testemunhal não 
basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 
de benefício previdenciário”.  
 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR 
IDADE. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA 
LITERAL DE LEI E ERRO DE FATO. ART. 485, INCISOS V E IX do CPC. 
I    - (...omissis...). 
II – Declarações de particulares e extemporâneas ao tempo de 
atividade reclamado não servem de início de prova. Precedente. 
III –(...omissis...).  
IV – Ação rescisória julgada improcedente.(Acórdão AR 1947/SP- 
2001/0114442-7, Terceira Seção,  Relator Min.Gilson Dipp, DJ : 
04.08.2003, Data da Decisão: 23/10.2002) 

 
 

Por outro lado, contudo, a própria legislação impunha a necessidade 
de comprovação idônea do exercício de atividade rural, exigindo prova material corroborada por 
testemunha:  

 
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida 
no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às 
atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o 
art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de 
segurado: 
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 
inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 
disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início 
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de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 
fortuito, conforme disposto no Regulamento. 

 
 

2.4 – DA PROVA CONTEMPORÂNEA: 
 
Relativamente à atividade rural, depois da Lei nº 9.063/95, que 

alterou a redação do art. 143 supramencionado, o trabalhador rural deve comprovar o exercício 
de atividade rural, ainda que descontínuo, no período imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, outro não é o 
entendimento do STJ e Turma Nacional de Uniformização. Senão vejamos:   

 
Sumula da TNU n.º 34: “Para fins de comprovação do tempo de 
labor rural, o inicio de prova material deve ser contemporânea à 
época dos fatos a provar”. 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA RURAL. 
ACÓRDÃO QUE APONTA A FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, EM FACE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA QUE 
NÃO SE REDUZ A CURTO PERÍODO.IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
1.  Para  fins  de  comprovação  da  condição  de  rurícola,  faz-se 
necessária  a  apresentação de início de prova material, 
corroborado por robusta prova testemunhal. 
2.   No caso,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  que  não  houve 
preenchimento  dos  requisitos necessários à aposentadoria por 
idade como  rurícola,  na  medida  em  que  a prova testemunhal 
mostrou-se frágil  e  contraditória,  apontando o exercício de 
atividade urbana pelo  autor  por  longo  período  durante  a  carência  
necessária à concessão do benefício. 
3.  (...omissis...). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 832.286/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 13/04/2016) 

 
In casu, os documentos juntados pela parte autora em nenhuma 

hipótese comprovam o exercício de atividade rural pelo período mínimo de carência 
imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, além de não guardarem 
contemporaneidade com o lapso temporal exigido e significarem meros testemunhos despidos de 
conteúdo material suficiente. 
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A Turma Nacional de Uniformização definiu que a 
contemporaneidade das provas é relevante e deve ser observada: 
 

Ementa:  
                        SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO 
DE CARÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL.SÚMULA Nº 149 DO STJ. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO 
PROVIDO  
1. Impõe-se, para fins de concessão do salário-maternidade à 
segurada especial, a comprovação do exercício da 
atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores ao 
requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, a teor 
do art.93, § 2º, do Dec. nº 3.048/99.  
2. O exercício efetivo de atividade rural deve ser demonstrado por 
meio de razoável início de prova material, corroborado pela prova 
testemunhal.  
3. Adunada aos autos a Declaração do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista/BA, emitida em 
30/06/2003 (fls.08/09), e a certidão de casamento, datada de 
24/11/2000 (fl. 25), verifica-se que a prova material produzida é 
posterior ao nascimento da filha da autora, ocorrido em 
14/06/2000 (fl. 26), não sendo hábil a demonstrar a condição de 
trabalhadora rural da autora no período de carência, qual seja, nos 
dez meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício. 
Ademais, o contrato de comodato acostado, malgrado revele a 
condição de trabalhadora rural da autora, não é suficiente à 
comprovação do período de carência necessário à concessão do 
benefício pleiteado, tendo em vista que o respectivo documento 
somente fora registrado em 30/12/1999, há menos de 10 meses do 
nascimento da filha da postulante.  
4. (...omissis...).  
5. Recurso a que se dá provimento. 6. Sem condenação em 
honorários advocatícios; por tratar-se de recorrente vencedor, e em 
virtude da concessão da assistência judiciária gratuita em favor da 
autora. PEDILEF 200433007589257. Salvador/Ba, 25 de outubro de 
2004. CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA LOPES JUÍZA RELATORA. 

 
Também inerente à contemporaneidade da prova material, é a 

inadmissibilidade de documentos que tenham sido produzidos em períodos imediatamente 
anteriores à data do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação, a fim de conferir 
mais segurança à prova, sob pena de se desconfigurar o próprio requisito. 
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Outra vez socorre-se do escólio jurisprudencial do E. STJ: 

 
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PROVA. 
DECLARAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 
SÚMULA 149/STJ. 
I - A DECLARAÇÃO DE SINDICATO RURAL CONTEMPORÂNEA AO 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO SE PRESTA A COMPROVAÇÃO DE 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL, NÃO PODENDO SER 
CONSIDERADA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 
II – (...omissis...). 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 712825/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 07.04.2005, DJ 16.05.2005 p. 406) (G.N.) 

 
Em seu voto condutor, o Min. Felix Fischer leciona: 

 
Por análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão entendeu que 
restou comprovado a condição de rurícola do recorrido, alicerçado 
no documento de fls. 09. 
Entretanto, tal documento não tem o condão de comprovar o labor 
rural, uma vez que é contemporâneo ao ajuizamento da ação, não se 
prestando, portanto, como início de prova material. 
Ademais, entende-se que depoimentos testemunhais não servem, 
por si, para demonstrar o exercício da profissão. É necessário um 
início de prova material, que não existe nos autos. 
In casu, pela análise do acima exposto, verifica-se que o v. acórdão 
recorrido lastreou-se unicamente em depoimentos testemunhais, o 
que contraria o entendimento firmado por este Tribunal, conforme 
dispõe a Súmula 149/STJ, in verbis: 
"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 
atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 
previdenciário." 
[...] 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto. (G.N) 

 
A  TNU,  valorando   as declarações   rurais  emitidas por  entidade de 

classe,  somente  reconhece  as  homologadas  pelo INSS  ou  Ministério Público;  veja:  
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EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA 
PARTE AUTORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALÁRIO-
MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. LABOR RURAL. INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. RESTABELECIMENTO 
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO INCIDENTE. 1.Pedido de concessão 
de salário-maternidade.  
2. (...); 
12. A Turma Nacional de Uniformização já decidiu que as 
declarações em geral, salvo as emanadas de Sindicato de 
Trabalhadores Rurais devidamente homologadas pelo Ministério 
Público ou pelo INSS, são inservíveis como início de prova material. 
Citam-se os seguintes precedentes: PEDILEF nº 2006.83.03.501599-
0/PE; PEDILEF nº 2007.72.55.009096-5/SC; PEDILEF nº 
2008.32.00.703599-2/AM; PEDILEF nº 2007.83.00.526657-4/PE; 
PEDILEF nº 2006.83.02.503892-0/PE; PEDILEF nº 2006.70.95.014573-
0/PR; e PEDILEF nº 2006.83.00.521010-2/PE. 13. Conhecimento e 
provimento do incidente de uniformização de jurisprudência. 14. 
Restabelecimento da sentença de procedência do pedido. PEDILEF 
nº. 200581015000624. Rel: JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA  DE 
MELO. DOU 11/05/2012. 

 
 
Ora, conforme se observa, a parte autora não traz  documentação 

idônea que ateste a sua condição de trabalhadora rural, no período imediatamente anterior ao 
requerimento. 

 
Na verdade, a análise da documentação acostada aos autos atua no 

sentido de não haver direito à obtenção do benefício pleiteado. Com efeito, a autora juntou aos 
autos documentos frágeis para legitimar sua pretensão. 

 
Dessa forma, a parte autora não preenche os requisitos acima 

delineados, na medida em que, descumprindo o ônus processual do art.434 c/c art. 373, I, 
ambos do CPC, não produz documentação hábil para a comprovação de sua atividade rural para 
fins de concessão do benefício a segurado especial, tendo, por este motivo, seu pedido 
administrativo sido indeferido. 
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III. DO REQUERIMENTO 
    
Diante do exposto, o INSS requer a V. Exª. a total improcedência dos pleitos de aposentadoria da 
parte autora como trabalhadora rural segurado especial. 

Protesta pelo depoimento pessoal da parte autora. 
 

São os termos em que aguarda deferimento.  
Belém/PA, na data em que protocolada esta petição.  
 
 

 
ELI MENESES BESSA 

Procurador Federal/AGU 
Coordenador do NUPREV da PF/PA-AGU 

 
 
 

ROSSIMAR CARVALHO DOS REIS 
Procurador Federal –PF/PGF/AGU 

SIAPE 0259908 - OAB/PA 6562 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ  
 
 
 
Processo nº  
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

 
 

Súmula - STJ - n.º 149: “A prova exclusivamente 
testemunhal não basta a comprovação da 
atividade rurícola, para efeito da obtenção de 
benefício previdenciário” 
 
TNU - Súmula n.º 34: “Para fins de comprovação 
do tempo de labor rural, o inicio de prova material 
deve ser contemporânea à época dos fatos a 
provar” 
 
Súmula da TNU n.º 54: “Para a concessão de 
aposentadoria por idade de trabalhador rural, o 
tempo de exercício de atividade equivalente à 
carência deve ser aferido no período 
imediatamente anterior ao requerimento 
administrativo ou à data do implemento da idade 
mínima”  
 
Art. 408 do CPC: 
“As declarações constantes do documento 
particular escrito e assinado ou somente assinado, 
presumem-se verdadeiras em relação ao 
signatário”  

 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal da 
Advocacia-Geral da União (Função Essencial à Justiça cf. art. 131 da CF/88), vem, à 
presença de Vossa Excelência, pelo Procurador Federal signatário, com mandato ex 
lege, apresentar sua CONTESTAÇÃO à pretensão da parte autora, pelos motivos de 
fato e de direito que passa a esposar. 
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I-  SÍNTESE 
 

Trata-se de processo que versa acerca da concessão do 
benefício de APOSENTADORIA POR IDADE A SEGURADO ESPECIAL, onde afirma a parte 
autora preencher os requisitos ensejadores ao direito ora pleiteado. 
 

Em que pese a argumentação declinada, o pedido 
exordial não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não atende aos 
requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 
especialmente em vista da ausência da demonstração da qualidade de segurado 
especial e/ou comprovação do preenchimento da carência. 
  
II - DO DIREITO 
 
2.1- DOS  REQUISITOS DE ACESSO  AO BENEFÍCIO: 
 

A concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador 
rural está condicionada ao preenchimento de três requisitos, cf. arts. 39, I, 48, §§ 1o e 
2o, 55, § 2º, 142 e 143 da Lei n. 8.213/91: 

 
A)-  idade mínima de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher;  
B)- cumprimento de carência equivalente ao número de meses 
efetivamente trabalhados correspondentes à carência da 
aposentadoria por idade (180 meses ou o número de meses previsto 
na tabela do art. 142 da Lei n. 8.213/91, se já era trabalhador em 24-
7-1991);  
C)- comprovação do exercício de atividade rural em regime de 
economia familiar, ainda que descontínua, no período 
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, no prazo de 
carência.  

 
2.2 – DO INÍCIO DE PROVA MATERIAL ALEGADO, MAS NÃO CUMPRIDO: 
 

 Na exordial a parte autora aduz que comprovou o 
cumprimento de todos os requisitos exigidos por lei, mas não juntou documentos que 
sejam idôneos para comprovar o exercício de atividade rural pelo tempo necessário 
para fazer jus ao benefício. 
 

A propósito, o INSS na tentativa de estabelecer rotinas 
para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direito dos segurados, com 
observância na Lei, no Decreto e Art.37 da Constituição Federal, exemplificativamente, 
a saber, estabelece um rol de documentos com vista a comprovação da atividade do 
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segurado especial, consoante Art.47 e 54 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 
77/PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015:           
 

Art. 47. A comprovação do exercício de atividade rural do segurado 
especial, observado o disposto nos arts. 118 a 120, será feita 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:  
I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, 
cujo período da atividade será considerado somente a partir da 
data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 
cartório;  
II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 
trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 
pescadores, desde que homologada pelo INSS;  
III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA, através do Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural – CCIR ou qualquer outro documento emitido por esse 
órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; 
IV - bloco de notas do produtor rural;  
V - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do 
art. 225 do RPS, emitidas pela empresa adquirente da produção, com 
indicação do nome do segurado como vendedor;  
VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à 
cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 
indicação do segurado como vendedor ou consignante;  
VII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência 
Social decorrentes da comercialização da produção;  
VIII - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 
renda proveniente da comercialização de produção rural;  
IX - comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural – ITR, Documento de Informação e Atualização 
Cadastral do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural – DIAC ou 
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a 
propriedade Territorial Rural – DIAT entregue à RFB;  
X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou 
qualquer outro documento emitido por esse órgão que indique ser o 
beneficiário assentado do programa de reforma agrária; ou  
XI - certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio 
como trabalhador rural, observado o § 2º do art. 118.  
§ 1º Os documentos de que tratam os incisos I e III a X do caput 

devem ser considerados para todos os membros do grupo familiar, 
para o período que se quer comprovar, mesmo que de forma 
descontínua, quando corroborados com outros que confirmem o 
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vínculo familiar, sendo indispensável a realização de entrevista e, 
restando dúvidas, deverão ser tomados os depoimentos de 
testemunhas.  
§ 2º Os documentos referidos nos incisos I e III a X do caput, ainda 
que estejam em nome do cônjuge, do companheiro ou companheira, 
inclusive os homoafetivos, que não detenham a condição de 
segurado especial, poderão ser aceitos para os demais membros do 
grupo familiar, desde que corroborados com o documento de que 
trata o inciso II do caput..  
§ 3º Para fins de comprovação do exercício de atividade rural a 
apresentação dos documentos referidos neste artigo não dispensa a 
apreciação e confrontação dos mesmos com as informações 
constantes nos sistemas corporativos da Previdência Social e dos 
órgãos públicos.  
§ 4º Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para 
comprovar o tamanho da área, contínua ou descontínua, ou da 
embarcação utilizada, para desenvolvimento da atividade, assim 
como para comprovar a identificação do proprietário por meio do 
nome e CPF, deverá ser apresentada declaração de propriedade rural 
constante do anexo XLIV. 48  
§ 5º No caso de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-
doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão e 
salário-maternidade, o segurado especial poderá apresentar um dos 
documentos de que trata o caput deste artigo, independente de 
apresentação de declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, de 
sindicato dos pescadores ou colônia de pescadores, desde que 
comprove que a atividade rural vem sendo exercida nos últimos doze 
meses, dez meses ou no período que antecede a ocorrência do 
evento, conforme o benefício requerido. 
 
Art. 54. Considera-se início de prova material, para fins de 
comprovação da atividade rural, entre outros, os seguintes 
documentos, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro 
dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja 
contemporâneo ao fato nele declarado, observado o disposto no art. 
111:  
I - certidão de casamento civil ou religioso; 
II - certidão de união estável;  
III - certidão de nascimento ou de batismo dos filhos;  
IV - certidão de tutela ou de curatela;  
V - procuração;  
VI - título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral;  
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VII - certificado de alistamento ou de quitação com o serviço militar;  
VIII - comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata 
ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos;  
IX - ficha de associado em cooperativa;  
X - comprovante de participação como beneficiário, em programas 
governamentais para a área rural nos estados, no Distrito Federal ou 
nos Municípios;  
XI - comprovante de recebimento de assistência ou de 
acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão 
rural;  
XII - escritura pública de imóvel;  
XIII - recibo de pagamento de contribuição federativa ou 
confederativa;  
XIV - registro em processos administrativos ou judiciais, inclusive 
inquéritos, como testemunha, autor ou réu;  
XV - ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos 
de saúde ou do programa dos agentes comunitários de saúde;  
XVI - carteira de vacinação;  
XVII - título de propriedade de imóvel rural;  
XVIII - recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas;  
XIX - comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade 
rural;  
XX - ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao 
sindicato de trabalhadores rurais, colônia ou associação de 
pescadores, produtores ou outras entidades congêneres;  
XXI - contribuição social ao sindicato de trabalhadores rurais, à 
colônia ou à associação de pescadores, produtores rurais ou a outras 
entidades congêneres;  
XXII - publicação na imprensa ou em informativos de circulação 
pública; 
XXIII - registro em livros de entidades religiosas, quando da 
participação em batismo, crisma, casamento ou em outros 
sacramentos;  
XXIV - registro em documentos de associações de produtores rurais, 
comunitárias, recreativas, desportivas ou religiosas;  
XXV - Declaração Anual de Produto – DAP, firmada perante o INCRA;  
XXVI - título de aforamento;  
XXVII - declaração de aptidão fornecida para fins de obtenção de 
financiamento junto ao Programa Nacional de Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF; e  
XXVIII - ficha de atendimento médico ou odontológico.  
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§ 1º Para fins de comprovação da atividade do segurado especial, os 
documentos referidos neste artigo, serão considerados para todos os 
membros do grupo familiar.  
§ 2º Serão considerados os documentos referidos neste artigo, ainda 
que anteriores ao período a ser comprovado, em conformidade com 
o Parecer CJ/MPS nº 3.136, de 23 de setembro de 2003. 

 
Além dos documentos pessoais, a parte autora 

apresentou alguns poucos documentos que são um início débil de prova, no mais são 
documentos emitidos por sindicatos/associações corporativas ou por particulares que, 
como se sabe, não gozam de fé pública para fazer prova da efetiva atividade 
rural/pesca.  São documentos de teor declaratório, conforme art. 408 do CPC: “As 
declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou  somente 
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”  

 
2.3 – DA PROVA DA ATIVIDADE DE SEGURADO ESPECIAL SEGUNDO A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE: 
 
2.3.1 – DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNAL: 

A sistemática aplicável ao caso em comento veda o 
deferimento da aposentação com base em prova exclusivamente testemunhal, 
conforme vedado pela legislação previdenciária, implementada pela Súmula 149 do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça–STJ: Súmula do STJ - n.º 149: “A prova 
exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para 
efeito da obtenção de benefício previdenciário”.  

 
 
2.3.2 – DA PROVA CONTEMPORÂNEA: 

 
Relativamente à atividade rural, depois da Lei nº 9.063/95, que 

alterou a redação do art. 143 supramencionado, o trabalhador rural deve comprovar o 
exercício de atividade rural, ainda que descontínuo, no período imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
referido benefício, outro não é o entendimento do STJ e Turma Nacional de 
Uniformização:  

Sumula da TNU n.º 34: “Para fins de comprovação do 
tempo de labor rural, o inicio de prova material deve ser 
contemporânea à época dos fatos a provar”. 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 
APOSENTADORIA RURAL. ACÓRDÃO QUE APONTA A 
FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, EM 
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FACE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA QUE NÃO SE 
REDUZ A CURTO PERÍODO.IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
1.  Para  fins  de  comprovação  da  condição  de  
rurícola,  faz-se necessária  a  apresentação de início de 
prova material, corroborado por robusta prova 
testemunhal. 
2.   No caso,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  que  não  
houve preenchimento  dos  requisitos necessários à 
aposentadoria por idade como  rurícola,  na  medida  em  
que  a prova testemunhal mostrou-se frágil  e  
contraditória,  apontando o exercício de atividade urbana 
pelo  autor  por  longo  período  durante  a  carência  
necessária à concessão do benefício. 
3.  (...omissis...). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 832.286/SP, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 
13/04/2016) 

 
In casu, os documentos juntados pela parte autora em 

nenhuma hipótese comprovam o exercício de atividade rural pelo período mínimo de 
carência imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, além de não 
guardarem contemporaneidade com o lapso temporal exigido e significarem meros 
testemunhos despidos de conteúdo material suficiente. 
 
2.3.3 – DA PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
IDADE: 

 

A parte autora não junta qualquer prova robusta e definitiva de que 
esteve laborando na atividade rural/pesca, ao completar a idade mínima para requerer 
a sua aposentaria, fato que, por si só, nas lições da TNU e do STJ, espanca 
completamente a pretensão da parte autora.   

Sumula da TNU n.º 54: “Para a concessão de 
aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo 
de exercício de atividade equivalente à carência deve ser 
aferido no período imediatamente anterior ao 
requerimento administrativo ou à data do implemento 
da idade mínima”.  

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.908 - SP (2012/0247219-3) 
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
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RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
- INSS REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
RECORRIDO : AZELI DE SOUZA JORGE ADVOGADOS : 
HERMES ARRAIS ALENCAR ADALBERTO TIVERSON 
MARTINS SÉRGIO COELHO REBOUÇAS EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA 
ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 
PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. 
REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 
CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.  
1. Tese delimitada em sede de representativo da 
controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado 
com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 
segurado especial tem que estar laborando no campo, 
quando completar a idade mínima para se aposentar por 
idade rural, momento em que poderá requerer seu 
benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 
48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar 
de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra 
transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 
idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 
critérios legalmente previstos para a aquisição do 
direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em 
que o segurado especial preencheu ambos os requisitos 
de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 
Recurso especial do INSS conhecido e provido, 
invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do 
art. 543-C do Código de Processo Civil. 

 
 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. 
ABANDONO DA LIDE CAMPESINA ANTERIORMENTE AO 
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. PERDA DA 
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. PROVIMENTO 
NEGADO. 
1. No julgamento do REsp n. 1.354.908/SP, submetido 
ao rito do art. 543-C do CPC, entendeu a Primeira Seção 
desta Corte que o segurado especial, ao completar a 
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idade mínima, deve estar laborando no campo para 
fazer jus à aposentadoria rural por idade. 
2. Hipótese em que a agravante, ao completar o 
requisito etário, já havia perdido a condição de segurada 
especial, por haver declarado em seu depoimento que 
deixou as lides rurais ao completar 50 anos de idade. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1291062/MG, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, 
DJe 25/02/2016) 

 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE 
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO MINISTRO RELATOR. 
ART. 557, CAPUT, DO CPC. RURAL. ACÓRDÃO QUE 
APONTA O ABANDONO DAS ATIVIDADES CAMPESINAS 
ANTES DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
1. (...omissis...). 
2. Para fins de obtenção de aposentadoria rural por 
idade, o segurado especial deve estar exercendo 
atividade rurícola no momento em que implementar o 
requisito etário (REsp 1.354.908/SP, Rel.Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10/02/2016 ). 
3. (...omissis...). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 602.583/SP, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 
30/06/2016) 
 
 
A VERDADE É QUE NÃO HÁ NOS AUTOS OS ÍNDICIOS 

QUE COMPROVEM, PELO PERÍODO EXIGIDO EM LEI, SER A PARTE AUTORA  
TRABALHADORA  RURAL/PESCADOR PARA FAZER  JUS  APOSENTADORIA,  isto  é;  
não  há  provas materiais contemporâneas  e  robustas  ao exercício da atividade rural 
pelo lapso temporal, consoante  artigo 142,  da  Lei nº.8.213/91.  
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DO REQUERIMENTO 

    
Diante do exposto, o INSS requer a V. Exª. a total improcedência dos pleitos de 
aposentadoria da parte autora como trabalhadora rural segurado especial. 
Protesta pelo depoimento pessoal da parte autora. 
 

São os termos em que aguarda deferimento.  
Belém/PA, na data em que protocolada esta petição.  
 
 

 
ELI MENESES BESSA 

Procurador Federal/AGU 
Coordenador do NUPREV da PF/PA-AGU 

 
 
 

ROSSIMAR CARVALHO DOS REIS 

Procurador Federal –PF/PGF/AGU 
SIAPE 0259908 - OAB/PA 6562 
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EXMO(a). SR(a). DR(a). JUIZ(a) FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 

 

Processo n.º  

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
  
 

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
INSS, autarquia federal representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal da 
Advocacia-Geral da União (Função Essencial à Justiça cf. art. 131 da CF/88), vem, à 
presença de Vossa Excelência, pelo Procurador Federal signatário, com mandato ex lege, 
apresentar sua CONTESTAÇÃO à pretensão da parte autora, pelos motivos de fato e de 
direito que passa a esposar. 
 

I – O PEDIDO E O REGRAMENTO LEGAL PARA A PENSÃO POR MORTE 

 A autora alega ter direito a PENSÃO POR MORTE DE PESSOA 

QUE TERIA SIDO SEGURADA ESPECIAL. 

Por se tratar no caso de modelo de petição de contestação que 

deve abarcar o maior número possível de alegações atinentes à matéria de Pensão por Morte 

de segurado especial, o INSS passa a expor as diversas situações mais corriqueiras nas ações 

que veiculam esse pedido. 

 

A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do 

segurado, que falecer, aposentado ou não, conforme previsão do art. 201, V, da Constituição 

Federal, regulamentada pelos arts. 74 a 79 da Lei 8.213/91:  

 

        Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 
contar da data:   (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
         I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois 
deste;          (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 
         II - do requerimento, quando requerida após o prazo 
previsto no inciso anterior;       (Incluído pela Lei nº 9.528, de 
1997) 
         III - da decisão judicial, no caso de morte 
presumida.      (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
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§ 1o  Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em 
julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha 
dolosamente resultado a morte do segurado.           (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015) 
§ 2o  Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o 
companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer 
tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, 
ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir 
benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no 
qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
        Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem 
por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por 
invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no 
art. 33 desta lei.        (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        Art. 76. A concessão da pensão por morte não será 
protelada pela falta de habilitação de outro possível 
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que 
importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá 
efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 
        § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 
morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus 
ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante 
prova de dependência econômica. 
        § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou 
de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em 
igualdade de condições com os dependentes referidos no 
inciso I do art. 16 desta Lei. 
        Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um 
pensionista, será rateada entre todos em parte 
iguais.       (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
         § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo 
direito à pensão cessar.       (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995) 
         § 2o  O direito à percepção de cada cota individual 
cessará:           (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
         I - pela morte do pensionista;       (Incluído pela Lei nº 
9.032, de 1995) 
         II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de 
ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo 
se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 
2015)       (Vigência) 
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         III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da 
invalidez;          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
         IV -  pelo decurso do prazo de recebimento de pensão 
pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 
5º.           (Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 
2014)       (Vigência)         (Vide Lei nº 13.135, de 2015) 
V - para cônjuge ou companheiro:           (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 
a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez 
ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos 
mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e 
“c”;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado 
tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos 
de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;          (Incluído 
pela Lei nº 13.135, de 2015) 
c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo 
com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 
óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições 
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento 
ou da união estável:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de 
idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos 
de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos 
de idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de 
idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e 
três) anos de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 
idade.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na 
alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso 
V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de 
qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de 
casamento ou de união estável.           (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 
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 § 2o-B.  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde 
que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano 
inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, 
correspondente à expectativa de sobrevida da população 
brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, 
novas idades para os fins previstos na alínea “c” do inciso V 
do § 2o, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, 
limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores 
ao referido incremento.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 
          § 3º Com a extinção da parte do último pensionista a 
pensão extinguir-se-á.       (Incluído pela Lei nº 9.032, de 
1995) 
          § 4o  (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 
13.135, de 2015) 
         § 5o  O tempo de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) será considerado na contagem das 
18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas 
“b” e “c” do inciso V do § 2o.          (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 
        § 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual, não impede a 
concessão ou manutenção da parte individual da pensão do 
dependente com deficiência intelectual ou mental ou com 
deficiência grave.         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 
        Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela 
autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de 
ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta 
Subseção. 
        § 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus 
dependentes farão jus à pensão provisória independentemente 
da declaração e do prazo deste artigo. 
        § 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o 
pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os 
dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. 
        Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao 
pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. 
 

Vê-se, portanto, que conforme o art. 74 da Lei nº. 8.213/91, a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data (1) do óbito, quando requerida até noventa dias depois 
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deste; (2) do requerimento, quando requerida após este prazo; ou (3) da decisão judicial, no 

caso de morte presumida.  

 

Ademais, de acordo com o inciso I do art. 16 do citado diploma 

legal, são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 

do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 

 

Neste contexto, cabe verificar, de início, se a parte autora 

preenche os requisitos necessários à fruição da pensão por morte, quais sejam: a) 

qualidade de dependente; b) o óbito; c) a manutenção, pelo de cujus, da qualidade de 

Segurado ou satisfação dos requisitos legais do benefício de aposentadoria. 

 

II – QUANTO À FALTA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DA 

PESSOA FALECIDA 

 

No presente caso, observa-se pelos pouquíssimos documentos 

juntados aos autos que nenhum deles serve de início de prova material da qualidade de 

segurado especial do(a) de cujus. Isso porque não são contemporâneos ao tempo que se busca 

comprovar e foram produzidos de forma unilateral pela parte demandante, sem qualquer 

valor probatório. 

 

Ressalte-se que, conforme entendimento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, “A PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO 

BASTA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURICOLA, PARA EFEITO DA 

OBTENÇÃO DE BENEFICIO” (Súmula 149). 
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III – PARA OS CASOS DE PLEITOS DE PENSÃO A 

CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) 

 

Deve-se atentar para o novo regramento sobre Pensão por 

Morte, trazido a lume através da edição da Medida Provisória nº 664/2014, em vigor desde 

1º de março do ano corrente, posteriormente convertida na Lei nº 13.125, de 17/06/2015, 

que estabeleceu novos prazos de duração do benefício, a depender da presença de dois 

elementos nos casos em que o dependente é cônjuge ou companheiro, a saber: a) carência 

de 18 meses de contribuição, b) tempo mínimo de 2 anos de casamento ou união estável.  

 

Desatendidos tais requisitos, os dependentes ainda terão 

direito ao benefício, contudo apenas pelo prazo de 4 meses. 

 

Estabeleceu-se, como visto, mudança quanto à duração do 

benefício nos casos de dependente cônjuge ou companheiro, passando esta a variar de acordo 

com a expectativa de vida do beneficiário, nos termos da seguinte tabela: 

  

Idade do beneficiário Duração do benefício 

Até 21 anos   3 anos 

21 a 26 anos   6 anos 

27 a 29 anos   10 anos 

30 a 40 anos   15 anos 

41 a 43 anos   20 anos 

Maior que 44 anos  Vitalícia 
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IV – A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU UNIÃO ESTÁVEL NA DATA DO 

ÓBITO DO INSTITUIDOR 

 

No presente caso, a parte autora alega ter vivido em união 

estável a pessoa falecida mas não provou, por início de prova material e testemunhas. 

Observe-se que a dependência econômica do companheiro(a) é presumida; entretanto, a 

relação de companheirismo deve ser comprovada. Nesse sentido: 

 

ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - 

COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL COMO ENTIDADE 

FAMILIAR NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - 

ART. 16, I E §3º, DA LEI Nº 8.213/91 E ART. 13, I E §§5º E 

6º, DO DECRETO Nº 611/92. [...] 

II - No entanto, a qualificação de companheira, cuja 

dependência econômica é presumida, depende da 

comprovação da existência de união estável como entidade 

familiar com o segurado, a teor do disposto no §3º do artigo 16 

da Lei nº 8.213/91 e nos §§5º e 6º do Decreto nº 611/92. [...] 

III - Apelação e remessa necessária providas.  

(TRF 2ª R. - AC 1999.50.01.001256-7 - 6ª T. - Rel. Des. Fed. 

Sérgio Schwaitzer - DJU 20.08.2003 - p. 232) JCF.226 

JCF.226.3 

 

Para a comprovação da relação de união estável, o § 3º do art. 

16 da Lei 8.213/91 prevê que “Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem 

ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º 

do art. 226 da Constituição Federal”. 
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O § 3º do art. 226 da CF/88 foi regulamentado pela Lei 

9.278/96, que assim dispôs: 

Art.1º - É reconhecida como entidade familiar a convivência 

duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. 

 

O referido diploma legal definiu quais são os requisitos 

necessários para o efetivo reconhecimento do que seja uma união estável: convivência 

duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituição de uma família.     

 

O Decreto 3.048/99, em seu art. 22, mantendo as exigências 

dos antigos Decretos 2.172/97 e 611/92, enumera quais são as provas materiais hábeis 

para comprovar a existência de vida em comum, bem como a dependência econômica. 

  

“Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do 

benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - para os dependentes preferenciais: 

a) cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento; 

b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidão de casamento com 

averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já 

tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; 

c) equiparado a filho - certidão judicial de tutela e, mediante declaração do segurado, em se 

tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, 

observado o disposto no § 3° do art. 16;  

II - pais - certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos; 

III - irmão - certidão de nascimento.  

(...) 

 

 

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser 

apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
Procuradoria Federal no Estado do Pará – Núcleo Previdenciário e de Assistência Social  

Av. Assis de Vasconcelos, nº 625, Belém/PA, CEP 66.017-070 – Fone: (91) 3216-3244 – pfpa.nuprev@agu.gov.br 
 

9 

I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 

II - certidão de casamento religioso; 

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu 

dependente; 

IV - disposições testamentárias; 

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, feita pelo órgão competente; 

VI - declaração especial feita perante tabelião; 

VII - prova de mesmo domicílio; 

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos 

atos da vida civil; 

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

X - conta bancária conjunta; 

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente 

do segurado; 

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa 

interessada como sua beneficiária; 

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado 

como responsável; 

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente; 

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; 

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.(...)” 

 

Como se observa dos documentos acostados aos autos, 

verifica-se que a parte demandante não atendeu ao comando inserto no §3º do art. 22 do 

Decreto 3048/99, porquanto teria que apresentar no mínimo 3 documentos da respectiva 

lista, o que não ocorreu no caso em apreço. 
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Resta evidente que a parte autora não se desincumbiu do ônus 

de comprovar os requisitos legais para o direito alegado, eis que deixou de demonstrar a 

união estável. 

Além disso, ainda que este MM. Juízo entenda provada a 

relação de união estável da parte autora com o instituidor da pensão, na data do óbito, 

não restou provada essa união pelo PRAZO DE DOIS ANOS, de modo que, em caso 

de procedência do pedido, o benefício do cônjuge ou companheiro(a) deve ter a duração 

de apenas 04 (quatro) meses. 

  

V – PARA OS CASOS DE PENSÃO PLEITEADA POR FILHO(A) DE 21 ANOS DE 

IDADE OU MAIS, QUE ALEGA INVALIDEZ 

 

No caso dos autos, a parte autora não era comprovadamente 

inválido(a) à época do óbito de seu genitor(a), razão pela qual não tem direito subjetivo 

ao benefício pleiteado. É que o filho maior de 21 anos de idade só receberá pensão se 

demonstrar, por perícia médica a cargo do INSS, invalidez, deficiência intelectual ou 

mental, ou deficiência física grave. Não é o caso dos autos. 

 

Portanto, à luz do artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/91, o direito do benefício 

previdenciário ao filho maior em virtude da morte de seu genitor, depende da comprovação 

de que À DATA DO ÓBITO DESTA, era o filho total e definitivamente INVÁLIDO, bem 

como de que era economicamente dependente do pai. 

 

Nesse sentido ensina Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar 

Junior em Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, 4ª ed. rev.atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004: 

 

“ Os filhos são considerados dependentes até a idade de vinte 

e um anos, quando saudáveis, ou até cessar a invalidez, quando 
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inválidos, desde que não sejam emancipados. A invalidez 

deve preexistir ao óbito do segurado.” 

 

Assim, apenas se preenchidos os requisitos legais acima é que a parte 

autora teria direito ao benefício de pensão por morte. 

  

Com efeito, a decisão da perícia médica do INSS constitui ato 

administrativo perfeitamente legal e válido, gozando de todos os atributos que lhes são 

inerentes, tais como imperatividade, auto-executoriedade e presunção de legitimidade e 

veracidade.  

 

Como é cediço, uma vez que se insurgiu a parte autora contra um ato 

administrativo, deveria ter provado o vício que o inquina, pois o ato administrativo praticado 

pelo agente do INSS goza de PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. Portanto, não tendo 

logrado comprovar seu enquadramento na hipótese legal de garantia do benefício, não tem, 

a parte autora direito à pensão por morte, razão pela qual seu pedido está a merecer rejeição. 

Na prática, essas mesmas considerações acerca da invalidez/deficiência, 

que deve ser comprovada, valem também para o irmão do segurado falecido, previsto  no 

inciso III do mesmo artigo 16 da Lei 8.213/91, inclusive com redação idêntica à do filho 

maior de 21 anos, porém o irmão deve, claro, comprovar sua dependência econômica em 

relação ao irmão segurado morto. 

 

Em assim sendo, tendo em vista que a parte autora não comprovou a 

própria condição de invalidez e a situação de dependência em relação ao falecido, quando 

do óbito deste, impossível reconhecer direito à percepção do benefício ora pleiteado, motivo 

pelo qual se impõe seja julgada improcedente a ação. 
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VI – PARA OS CASOS EM QUE A PARTE AUTORA É MÃE ou PAI DO DE CUJUS 

– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

 

O pai e a mãe do segurado falecido estão previstos no inciso II 

do artigo 16 da Lei 8.213/91 e, como tal, devem comprovar sua dependência econômica em 

relação ao segurado morto, conforme §4º do artigo 16 da mesma lei. 

Essa dependência econômica é verificada pelo auxílio-

financeiro que o segurado em vida prestava ao pai e/ou à mãe, com habitualidade e 

relevância. 

Registre-se que uma ajuda eventual e/ou de qualquer monta 

não configura a dependência econômica. 

Para que a dependência econômica se manifeste, é 

necessário que o filho segurado ajudasse mãe e/ou pai de maneira habitual e relevante, 

com uma quantia significativa de recursos. Isto é, o pai e/ou a mãe jamais poderiam 

sobreviver dignamente sem a ajuda do filho. 

A dependência econômica da mãe não é presumida, menos ainda se 
confunde com ajuda eventual  do filho para o sustento da família, conforme se observa:  
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AOS FILHOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.  
1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer aposentado ou não (Lei 8.213/91, art. 18, II 
e art. 74, com redação da lei 9.628/1997), enquanto os pais 
somente são beneficiários do regime geral de Previdência Social, 
na condição de dependente, com prova da dependência 
econômica (Lei 8.213/1991, art. 16, I, com redação da Lei 
12.470/2011 e art. 16, §4º).  
2. O óbito é certificado (ocorrido em 13/12/2003 - f. 12). Faleceu 
solteiro sem deixar bens ou filhos. As testemunhas Ocimar 
Antonio dos Santos em Antonio Fernando Bolina Batista, 
ouvidas em audiência dia 29/5/2007 (f. 103107) confirmam que 
o filho falecido ajudava nas despesas da casa, inclusive na 
compra de mantimentos que fazia com tickets refeição, mas 
acrescentam que a autora trabalha como funcionária municipal. 
Confirmam que moravam na mesma casa.  
3. Mas a ajuda financeira não se mostra suficiente para o sustento 
da autora e a caracterização de sua dependência econômica, 
tendo em vista que representa em parte a compensação pelas 
despesas que o próprio filho maior tinha por morar no mesmo 
teto (AC 0019677-16.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, 
PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.723 de 17/03/2015)  
4. A pensão por morte exige prova da dependência 
econômica entre os genitores e o segurado falecido, não podendo 
ser presumida" (AgRg no REsp 1.360.758/RS, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
28/5/2013, DJe 3/6/2013; no mesmo sentido: AgRg no AREsp 
586.745/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)  
5. A comprovação da real dependência econômica dos pais em 
relação aos filhos não se confunde com o esporádico reforço 
orçamentário e tampouco com a mera ajuda de manutenção 
familiar, não tendo a autora se desincumbido satisfatoriamente, 
de forma extreme de dúvidas, de comprovar que era dependente 
econômica de seu falecido filho" (AC 1998.38.00.029737-
8/MG, Rel. Conv. Juiz Federal Iran Velasco Nascimento, 2ª 
Turma,e-DJF1 p.120 de 07/04/2008; no mesmo sentido, (AMS 
0007284-04.2004.4.01.3800 / MG, Rel. Conv. Juiz Federal 
Cleberson José Rocha, 2ª Turma, e-DJF1 p.8 de 27/02/2015)  
6. Não provimento à apelação.  
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Na inaugural está consignado pela parte autora de que recebia 

uma “ajuda” de seu filho, mas essa ajuda não configura montante habitual nem relevante 

para o sustento dos genitores. 

Conclui-se que não havia dependência econômica.  

 

VII - REQUERIMENTOS DO INSS 

Diante do exposto, o INSS requer: 

1 – sejam julgados improcedentes os pleitos da petição inicial, ou, em se tratando de pensão 

a cônjuge/companheiro(a), que seja fixado que o casamento/união estável não tinha mais de 

dois anos e/ou que o de cujus não tinha 18 contribuições mensais, o que deve levar esse 

douto Juízo a determinar a concessão/pagamento de parcelas vencidas pelo período de 

apenas 4 (quatro) meses, pedido subsidiário que desde logo se faz. 

2 – em qualquer caso de condenação o INSS pugna pela observância da regra da prescrição 

quinquenal do Decreto 20.910/32; 

3 – que, em caso de condenação, a correção monetária se dê de acordo com o disposto no 
art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei 11.960/2009. 
 

São os termos em que aguarda deferimento.  
Belém/PA, na data em que protocolada esta petição.  
 
 

 
ELI MENESES BESSA 
Procurador Federal/AGU 

Coordenador do NUPREV da PF/PA-AGU 


