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Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.  
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. (g.n.) 
O benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, foi assegurado pela Constituição 

Federal, nos seguintes termos: 
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
(...) 
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. 

De igual modo, dispõe o regulamentado pelo artigo 20 da lei nº 8.742/93: 
Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

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

§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.   (...) 

Diversamente do que entendeu o INSS (fl. 20 dos autos originários), o demandante é portador de 
esquizofrenia, doença psiquiátrica crônica, conforme laudos médicos às fls. 23, de modo que não possui 
condições para desempenhar atividades laborais. 

A propósito (grifos nossos): 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIENTE. ART. 20, § 3º, DA LEI 

Nº 8.742/93. REEXAME NECESSÁRIO INCABÍVEL. MISERABILIDADE FAMILIAR COMPROVADA. ESTUDO 
SOCIOECONÔMICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 
SENTENÇA MANTIDA.  

- O Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem obrigatoriamente ser submetidas ao 
segundo grau de jurisdição, dizendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da 
União em valores inferiores a 1.000 salários mínimos. 

 - A concessão do benefício assistencial requer o preenchimento concomitante do requisito de 
deficiência ou etário e de miserabilidade. In casu, restaram comprovados os ques itos deficiência e 
hipossuficiência familiar.  

- No tocante à aventada inaptidão laboral da parte autora, do laudo médico pericial elaborado aos 
10/03/2015 - quando então contava com 34 anos de idade - depreende-se que é portadora de "obesidade 
mórbida, ...com peso equivalente a 228kg, ...existindo impedimento de longo prazo de natureza física de 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, ...encontra -se 
aguardando tratamento cirúrgico...", constatada a incapac idade para o trabalho, de forma total e 
temporária, desde 09/01/2012. E não é despiciendo destacar que, se o resultado pericial detalha os males 
de que padece a parte autora, o registro fotográfico juntado em fl. 24 evidencia-os.  

- O estudo social elaborado em 26/12/2014 revelara que o núcleo familiar seria constituído pela parte 
autora, seus pai (74 anos) e mãe (68 anos), ambos aposentados, além de 01 irmã (44 anos), 
desempregada. A família residiria em casa erigida em madeira, alugada, dotada de 03 quart os, sala, cozinha 
e banheiro, descrita como de traços modestos, guarnecida com mobiliário básico, simples e antigo. As 
despesas relatadas seriam com aluguel, água, luz, gás, alimentação e medicamentos. Segundo declarado à 
assistente social, os ganhos obtidos pela família corresponderiam à "aposentadoria por invalidez" percebida 
pelo genitor (desde 25/08/2004, sob NB 502.273.274-9 - fl. 105) e ao "amparo social ao idoso" percebido 
pela genitora (desde 24/10/2012, sob NB 700.301.730-0, fl. 105vº). Certo é que ambas as rendas não 
podem ser aproveitadas no cômputo familiar, ou seja, não integram a totalização da renda mensal, à luz do 
parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/03, aplicado analogicamente.  

- Reexame necessário não-conhecido (sic). - Apelação do INSS desprovida. 
(APELREEX 00340573920164039999 – TRF3 – Oitava Turma – Relator: Desembargador Federal DAVID 

DANTAS – Publ. 17/01/2017). 
No que tange ao estado de miserabilidade, este se confirma pelos comprovantes de entrega de 

declaração de imposto de renda, conforme extrato fl. 14 dos autos originários, corroborando a ausência de 


