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Relatório

 

Recurso especial interposto pela interessada, DORCÍLIA DE OLIVEIRA NAVES GONÇALVES (Evento 16 – data de
interposição: 06.07.2018), por não concordar com a decisão proferida pela Colenda 2ª Composição Adjunta da 27ª
Junta de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº 1.252/2019, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-
lhe provimento.

 

O amparo social à pessoa idosa foi requerido em 24.08.2017.

 

Diante do fato de que o cônjuge da requerente, Sr. Antônio Claret Gonçalves, é beneficiário de Aposentadoria por Idade
(NB 41/153.654.013-4, com Data de Início do Beneficio – DIB em 22.11.2010), a unidade julgadora manteve o
indeferimento inicial, haja vista que a renda per capita familiar é superior a ¼ do salário mínimo vigente.

 

A recorrente argumenta que a única renda do grupo familiar foi declarada no CadÚnico, mas nunca foi suficiente para a
manutenção das necessidades básicas com dignidade. Destaca que o benefício assistencial deve ser concedido a
quem dele precisa para sobreviver. Afirma que a Junta de Recursos não observou o requerimento formulado nas razões
de recurso ordinário no sentido de flexibilizar o entendimento quanto ao requisito renda e de acolher a tese de exclusão
da renda do cônjuge idoso. Aponta julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e ressalta que o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, por omissão parcial, do parágrafo único do artigo 34 da Lei nº
10.741/2003. Requer, pois, a reforma do aresto impugnado.

 

Sem contrarrazões do INSS, uma vez que expirado o prazo legal.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 02/09/2019 para sessão nº 0532/2019, de 09/09/2019.

Voto

EMENTA:
AMPARO SOCIAL À PESSOA IDOSA. §§ 3º DO ARTIGO 20 DA LEI Nº 8.742/1993. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº 0004265-82.2016.4.03.6105/SP COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. EXCLUSÃO DO CÁLCULO DA
RENDA PER CAPITA FAMILIAR DO BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CONCEDIDO A OUTRO ENTE
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FAMILIAR IDOSO OU DEFICIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO –
DER PARA 18.10.2017. ÓBITO DO CÔNJUGE DA REQUERENTE. PENSÃO POR MORTE
PREVIDENCIÁRIA CONCEDIDA COM DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB EM 26.04.2019.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL ATÉ 25.04.2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE AO SEGURADO

 

Conhece-se do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Portanto, passa-se à análise do mérito.

 

A decisão proferida pela Colenda 2ª Composição Adjunta da 27ª Junta de Recursos deve ser reformada, senão veja-se.

 

O amparo social à pessoa idosa é um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal[1] e concedido aos
idosos que comprovem não possuir meio de prover sua subsistência ou de tê-la provida pela família.

 

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) foi responsável pela regulamentação do dispositivo
constitucional, juntamente com o Decreto nº 6.744/1995, então revogado pelo Decreto nº 6.214/2007 que, por seu turno,
foi alterado pelo Decreto nº 7.617/2011.

 

De acordo com a legislação mencionada, são requisitos para a concessão do benefício assistencial: : a comprovação da
condição de pessoa idosa; a renda familiar mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente; desvinculação a
qualquer regime de previdência social; ausência de qualquer espécie de benefício. Veja-se o teor do artigo 20 da Lei nº
8.742/1993, com redação dada pelas Leis nºs 12.435/2011 e 13.146/2015[2].

 

No caso vertente, na Data de Entrada do Requerimento – DER (24.08.2017) o grupo familiar era composto por duas
pessoas (a requerente e seu cônjuge) e auferia renda proveniente da Aposentadoria por Idade (NB 41/153.654.013-4,
com Data de Início do Beneficio – DIB em 22.11.2010) recebida pelo Sr. Antônio Claret Gonçalves.

 

Ressalta-se que, tratando-se de Benefício de Prestação Continuada – BPC, ou seja, de obrigação de trato continuado
com prestações sucessivas, o amparo social em análise poderá ser concedido mediante reafirmação da Data de
Entrada do Requerimento – DER com fundamento na sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº
0004265-82.2016.4.03.6105/SP, com abrangência nacional, que determina a exclusão do cálculo da renda per capita
familiar do benefício de um salário mínimo concedido a outro ente familiar idoso ou deficiente. Confira-se a parte
dispositiva da decisão que foi publicada em 18.10.2017:

 

“[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I do CPC para determinar ao INSS em
âmbito nacional que, na análise do requerimento de benefício assistencial de prestação continuada, não seja
computado na renda per capta do grupo familiar o benefício de um salário mínimo concedido a outro ente familiar
idoso ou deficiente, nos termos da fundamentação supra, bem como para que o réu promova a publicidade ao ora
determinado com a fixação de cartazes e informativo em todas as suas agências, adotando as medidas necessárias ao
cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada situação de
descumprimento. Tendo sido proposta pelo Ministério Público Federal a presente ação, não há condenação em
honorários, nos termos da Lei n. 7.347/1985. P.R.I.” (grifado).

 

É oportuno salientar o real alcance da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, cuja finalidade precípua é a
erradicação da pobreza e a garantia dos mínimos sociais. Por essa razão, o aplicador do direito deve agir de modo a
respeitar, precipuamente, a dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional absoluto que há de prevalecer
sobre qualquer outro valor ou princípio[3].

 

Diante de fato superveniente consubstanciado no óbito do cônjuge da interessada, Sr. Antônio Claret Gonçalves, e na
consequente concessão de Pensão por Morte Previdenciária (NB 21/192.689.724-0, com Data de Início do Benefício –
DIB em 26.04.2019), consigna-se que o amparo social em referência deve ser mantido até 25.04.2019, véspera da
concessão da pensão.

 

Nesse sentido, é o presente para autorizar a concessão do amparo social em comento mediante reafirmação da
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Data de Entrada do Requerimento – DER para 18.10.2017, data de publicação da sentença judicial que exclui o
benefício previdenciário de 1 (um) salário mínimo do cômputo da renda per capita do grupo familiar concedido a outro
ente familiar idoso ou deficiente, com Data de Cessação do Benefício – DCB em 25.04.2019.

 

Diante do acima exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA
INTERESSADA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos moldes acima mencionados.

[1] “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”.

 

[2] “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão 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.

§ 3º 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios
da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.” (grifado).

 

[3] Nelson Rosenvald, em sua obra “Dignidade Humana e Boa-Fé no Direito Civil” (São Paulo: Saraiva, 2005) menciona
que “a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana no Título I, como fundamento da República Federativa do
Brasil, demonstra sua precedência – não apenas topográfica, mas interpretativa – sobre todos os demais capítulos
constitucionais.”.

Enfatiza o aludido autor que “a fim de que o princípio da dignidade da pessoa humana detenha real efetividade, não é
suficiente que sua atuação seja restrita a uma dimensão defensiva de ‘último reduto’ de tutela de direitos fundamentais
da pessoa. Essencial é que se instale um compromisso acerca de um conteúdo indisponível de bens essenciais e
primários que não possam ser de maneira alguma alijados de qualquer ser humano, sob pena de imediato recurso ao
Poder Judiciário, a fim de que o mínimo existencial seja imediatamente suprido. Cuida-se de direito subjetivo em que
nada há a ponderar, pois a dignidade não atuará a maneira dos princípios, mas como regra que demanda a sua eficácia
positiva. O acesso à saúde básica, ensino fundamental e assistência social – independente de contribuição
previdenciária –, não se prende à fixação de políticas públicas ou opções democráticas do legislador, sendo portanto
imune a questão da escassez de recursos. O núcleo da dignidade é aquele perímetro abaixo do qual deixamos de ser
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pessoas, posto conduzidos à condição desumana.” (grifos acrescidos).

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 8472 / 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 DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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