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VOTO/EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 

INADMITIDO. AGRAVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. DEVER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPOSTO À FAMÍLIA, À 

SOCIEDADE E AO ESTADO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 

INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUESTÃO DE 

ORDEM N. 20, DA TNU.  

1. O INSS interpõe agravo contra decisão, proferida pelo MM. Juiz Federal Presidente 

da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, que inadmitiu Pedido de 

Uniformização de Interpretação da Legislação Federal, porque o acórdão paradigma não 

guarda similitude fática e jurídica com o acórdão recorrido (questão de ordem n. 22, da 

TNU), uma vez que foram analisadas as condições pessoais do segurado para concessão 

do benefício, nos termos do enunciado n. 47, da súmula da jurisprudência da TNU. 

2. Nas suas razões recursais, o INSS afirma que o acórdão, prolatado em julgamento de 

recurso inominado, diverge de entendimento da Primeira Turma Recursal da Seção 

Judiciária da Bahia (recurso n. 2007.33.00.710417-0). Aduz que a Primeira Turma 

Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco teria julgado procedente pedido para 

concessão de benefício de prestação continuada, desconsiderando a renda auferida pela 

genitora da demandante, a qual não faz parte do seu núcleo familiar, ao passo que o 

entendimento a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia é no sentido de que a 

atuação do Estado, no que atine ao benefício assistencial, é supletiva.  
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3. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 

Nacional de Uniformização. 

4. Em juízo de admissibilidade do recurso, verifico que, no acórdão impugnado, foi 

afirmada a miserabilidade econômica da parte autora, pois a renda familiar per capita 

seria inferior a ¼ do salário-mínimo. Para tanto, a Turma Recursal de origem afirmou 

que deveria ser desconsiderada a renda da sua irmã casada, com quem a autora 

coabitava, e de sua mãe, titular de benefício de pensão por morte, que morava em local 

distinto, à luz da interpretação dada ao art. 20, §1º, da Lei n. 8.742/93, na redação 

anterior à dada pela Lei n. 12.453/01, c/c art. 16, da Lei n. 8.213/91. Em contrapartida, a 

Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, no acórdão paradigma (recurso n. 

2007.33.00.710417-0), analisou questão em que a parte autora não residia com seu pai, 

que mantinha vínculo empregatício e podia “participar da manutenção da autora”. 

Aquele colegiado, ao interpretar o art. 20, §1º, da Lei n. 8.742/93, deu provimento ao 

recurso inominado interposto pelo INSS para julgar o pedido improcedente e deixou 

assente que: “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. Embora o acórdão paradigma não contenha expressa referência à alteração promovida 

pela Lei n. 12.345/01 no texto do art. 20, §1º, da Lei n. 8.213/91, observo que o cerne da 

divergência não perdeu relevância depois da modificação efetuada, persistindo a 

necessidade de uniformização da interpretação relacionada à questão controversa, qual 

seja: o benefício assistencial de prestação continuada somente deve ser concedido se o 

requerente não puder ter afastada sua condição de miserabilidade mediante a prestação 

de alimentos civis pelos devedores legais. 
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6. Portanto, demonstrado o dissídio jurisprudencial e presentes os demais pressupostos 

processuais, conheço o Pedido de Uniformização e passo à análise do seu mérito. 

7. O benefício assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição da República 

de 1988, será pago, no valor de um salário mínimo, à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso incapaz de manter a própria subsistência ou tê-la provida por sua família. A sua 

disciplina legal segue o disposto pelo art. 20, da Lei nº 8.742/93, com a redação dada 

pelas Leis nºs 12.435/11 e 12.470/11, que define os conceitos de família (§1º) - grupo, 

que viva em coabitação, formado 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 os 

enteados solteiros e os menores tutelados” – e de pessoa portadora de deficiência (§2º). 

O art. 20, da Lei nº 8.742/93, também fixa o patamar etário mínimo para descrição de 

pessoa idosa (65 anos) e o limite de ¼ do salário-mínimo vigente per capita, como 

parâmetro para aferição de miserabilidade da família. 

8. A Constituição da República de 1988, a par do dever estatal de assistência social, 

dispõe que “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” 

(art. 229), bem como que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). Essas disposições 

constitucionais estão relacionadas à concorrência comum da família, da sociedade e do 

Estado no desenvolvimento e manutenção de laços de cooperação que possam assegurar 

as condições mínimas de existência digna às pessoas em situação de vulnerabilidade. As 

condições fáticas e jurídicas que possam conformar o conjunto dessas prestações não 

impedem que seja destacada a relevância da graduação constitucional, expressa no art. 

230, dos deveres de assistência expressamente impostos sucessivamente à família, à 

sociedade e ao Estado.  
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9. A conjugação das atividades prestacionais do Estado com aquelas desempenhadas 

pela família e pela sociedade deve observar imposições conjuntas dos princípios da 

solidariedade e da subsidiariedade, sendo este relacionado a uma maior continência do 

Estado nas hipóteses em que as forças sociais estejam igualmente capacitadas para 

prestação de assistência (cf. Ernest Benda. “El Estado social de Derecho” in Manual de 

Derecho Constitucional. 2. ed. Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, Heyde. Madrid: Marcial 

Pons, 2001, p. 540). A despeito da importante análise da evolução histórica e do 

conteúdo ético e jurídico da noção de subsidiariedade, nela estão reunidos os sentidos 

de “complementariedade” e “suplementariedade”, de sorte que “a intervenção da 

autoridade seja e eventual e cesse tão logo os particulares recuperem a capacidade para 

resolver o problema sem ajuda alheia” e que “quando alguma tarefa pode ser cumprida 

pelo homem ou grupos sociais, bem como pelo Estado, deve-se dar preferências aos 

primeiros” (José Alfredo de Oliveira Baracho. “O princípio da subsidiariedade: 

conceito e revolução. Revista de Direito Administrativo, 200 (1995), pp. 36, 44 e 51).   

10. Nesse sentido, a interpretação do art. 20, §1º, da Lei n. 8.742/93, conforme as 

normas veiculadas pelos arts. 203, V, 229 e 230, da Constituição da República de 1988,  

deve ser no sentido de que a assistência social estatal não deve afastar a obrigação de 

prestar alimentos devidos pelos parentes da pessoa em condição de miserabilidade 

sócio-econômica (arts. 1694 e 1697, do Código Civil), em obediência ao princípio da 

subsidiariedade.  

11. Posto isso, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Pedido de 

Uniformização para fixar a tese de que: o benefício assistencial de prestação continuada 

pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar 

alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção. Ante a necessidade de nova análise das 

condições fáticas, anulo o acórdão impugnado e determino o retorno dos autos à Turma 

Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso inominado, em 
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obediência à tese jurídica firmada pela Turma Nacional de Uniformização (Questão de 

Ordem n. 20, da TNU). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 

indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

veiculado pelo INSS, nos termos do voto/ementa do Relator. 

 

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2016. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal Relator 
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Processo nº 0517397-48.2012.4.05.8300 

Origem:      PE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

Adv./Proc.: PROCURDORIA-GERAL FEDERAL 

Recorrida: MARTA TENÓRIO DOS SANTOS 

Adv./Proc.:  LUCIANO ALENCAR MACEDO                                              OAB-PE 

24943 

Relator: Juiz Federal FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

 

VOTO-VISTA 

I. Pedido de vista para melhor exame. O voto condutor é no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ante acórdão da 

1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, pelo qual deu provimento ao 

recurso da ora recorrida e reformou a sentença de improcedência do pedido de 

Benefício Assistencial (LOAS), de modo a anular o acórdão de origem e determinar, na 

forma da Questão de Ordem nº 20 da Turma Nacional de Uniformização a realização de 

novo julgamento. O entendimento baseia-se, em suma, na adoção do princípio da 

subsidiariedade que entende indispensável à solução adequada da controvérsia, paro o 

que explicita a tese nos termos a seguir realçada: 

 

“(...) o benefício assistencial de prestação continuada pode ser indeferido se ficar 

demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos civis sem prejuízo 

de sua manutenção.” 

 

II. De início, sabemos que a Lei nº 8.742/1993 no art. 20, § 1º, dispõe: 
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§ 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) 

III. Sob a ótica do princípio da subsidiariedade ressaltado pelo eminente Relator, não se 

identifica desarmonia interpretativa entre a regramento expressado nos §§ 1º e 2º do art. 

20 da conhecida LOAS, e o arcabouço constitucional e infraconstitucional invocado no 

voto condutor (arts.  203, inciso V, 229 e 230, da Constituição da República, 

conjugados com os arts. 1.694 e 1.697 do Código Civil). 

 

IV. Isso porque, frise-se, a normatividade constante dos §§ 1º e 2º da Lei nº 8.742/1993 

hão de  ser interpretados contextualmente. Essa a compreensão, registre-se, norteou a 

edição das Súmulas nº 79 e nº 80 da TNU. E não poderia diferente, tendo em conta a 

predominância da matéria fática a permear, invariavelmente, o debate assistencial. 

 

V. Tal o cenário, voto em conformidade com o relator. 

 

                Brasília, 23 de fevereiro de 2017. 

BOAVENTURA JOÃO ANDRADE 

Juiz Federal 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1

