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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em razão da decisão
da 11ª Junta de Recursos, que conheceu e deu provimento ao recurso ordinário do interessado, THIAGO DA SILVA
GONCALVES, nos termos do Acórdão nº 2985/2018, pois verificou que a renda per capita se mostra superior a um
quarto do salário mínimo devido ao tio ser economicamente ativo, porém havendo presunção absoluta da
miserabilidade do grupo familiar. E reativou o benefício de amparo ao deficiente.

 

O INSS, em seu Recurso Especial, argumenta que restou comprovada que a renda per capita da família do interessado
não é inferior a ¼ do salário mínimo.

 

O interessado apresentou contrarrazões, e afirma que mora com seus tios e 3 primos, sendo que a renda familiar é
proveniente somente do trabalho de seu tio.

 

O interessado juntou folha de resumo do Cadastro único, em que o grupo familiar é composto por Hercília da Rocha
Pimentel, Jorge Pimentel da Silva, Juliane da Rocha Pimentel, Domingos Samuel da Rocha Pimentel, Elizer da Rocha
Pimentel.

 

Entretanto, à fl. 27, consta que Bárbara Damiana da Rocha Pimentel também faz parte do grupo familiar.

 

Diante da divergência de informações de quais pessoas e quantas pessoas compõem o grupo familiar de THIAGO DA
SILVA GONCALVES, solicitou-se: O processamento de Pesquisa Externa para verificar quais são as pessoas que fazem
parte do grupo familiar do interessado, no período de 27/03/2007 até os dias atuais.

 

É o Relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 23/09/2019 para sessão nº 0609/2019, de 14/10/2019.

Voto

EMENTA:
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
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MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR DO INTERESSADO NÃO ESTÃO ELENCADOS NO ART. 20, §1° DA LEI
8742/93. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RENDA PER CAPITA DO GRUPO FAMILIAR ACIMA DO LIMITE
DEFINIDO NO ART. 20, §3°, LEI N° 8742/93. REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Presentes os pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso, passa-se à análise do mérito.

 

O benefício assistencial de prestação continuada no caso em tela é previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal que tem como objetivos: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei

 

Diante disso, a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência deve preencher o requisito de
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e também o requisito de
hipossuficiência econômica, na qual a renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ do salário mínimo, conforme art. 20,
§3° da Lei n° 8742/93[1].

 

Sendo que de acordo com o art. 20, §1° da Lei 8742/93, o grupo familiar é composto por:

 

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) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) (Vigência)

§1° 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.     

 

No caso dos autos, os autos foram baixados em diligência para efetuar pesquisa externa e verificar quem são os
membros familiares do grupo familiar do interessado.

 

Ao evento 31, consta pesquisa em que se apurou que na data do requerimento, o grupo familiar do interessado era
composto por Hercília Rocha Pimentel e Jorge Pimentel da Silva (guardiães-tios); Elizer da Rocha Pimentel, primo, DN
27/10/1999; Carlos Roberto da Rocha Pimentel, primo, DN 20/12/1989; Josiane Braz da Rocha Pimentel, prima, DN
12/07/1995; Domingos Samuel Rocha Pimentel, primo, 17/08/1991; Juliane da Rocha Pimentel prima - 24/10/1997 e
Barbara Damiana da Rocha Pimentel, prima, DN 19/10/1986.

 

Em 13/06/2008, Barbara Damiana da Rocha Pimentel se casou indo morar em outro local (vide certidão anexa) em
19/07/2013 e Josiane Braz da Rocha Pimentel se casou indo morar em outro local. Alegam os guardiães que Carlos
Roberto da Rocha Pimentel desde que fora trabalhar na cidade do Rio de Janeiro por volta do ano de 2015 não reside
no local.

 

A partir disso, verifica-se que o grupo familiar do interessado é composto por seus tios e seus primos. Sendo que tais
membros não estão elencados no rol de membros do grupo familiar do art. 20, §1° da Lei 8742/93.

 

Portanto, não há que se falar em renda per capita maior que ¼ do salário mínimo, pois o grupo familiar do interessado
não é caracterizado pelos membros do grupo familiar do art. 20, §1° da Lei 8742/93.

 

Assim, é possível a reativação do benefício de prestação continuado à pessoa com deficiência.

 

Ante o exposto, conheço do Recurso do INSS, para no mérito, negar-lhe provimento.

[1] “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
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nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§2° Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§3° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)”.

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9858 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO INSS, POR UNANIMIDADE, de
acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) MARIA LIGIA SORIA.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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