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RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como finalidade discorrer acerca dos benefícios 
previdenciários e de sua natureza como direitos fundamentais de segunda geração, 
os quais exigem uma prestação estatal frente às necessidades sociais da 
população. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado torna-se 
responsável objetivamente pelos danos causados aos segurados e beneficiários da 
Previdência Social, dispensando-se a culpa enquanto elemento caracterizador da 
obrigação de indenizar. Lado outro, a abordagem do corrente estudo implicará na 
conceituação de dano moral, bem como na sua delimitação acerca da legitimidade e 
dos fixadores do quantum indenizatório. A par disto, propõe o trabalho apresentar a 
aplicabilidade do dano moral previdenciário frente a vícios – como verbi gratia, 
recusa imotivada e arbitrária de benefícios previdenciários, suspensão e descontos 
indevidos –, e demonstrar e precedentes que condenaram o Estado a indenizar 
moralmente os segurados e beneficiários que tiveram sua moral ofendida. 
Finalmente, observar-se-á que embora seja instituto novo na jurisprudência pátria, o 
reconhecimento do dano moral previdenciário pelos Tribunais Superiores conduz à 
garantia e obediência do princípio da dignidade humana e à Constituição Federal. 
 
 
Palavras-chave: Dano Moral Previdenciário. Responsabilidade Objetiva do Estado. 
Segurados. Beneficiários. INSS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os direitos previdenciários são considerados direitos sociais fundamentais, visto 

serem essenciais à mantença da vida humana. E, nesta condição, seriam direitos 

elementares para a sobrevivência do ser humano, que dignifica sua existência. 

Ainda, são conquistas históricas, frutos de evoluções e revoluções. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, estabelece que são direitos 

sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados e, a previdência social, objeto do presente estudo. 

 

A evolução dos direitos fundamentais e, por conseguinte, dos direitos 

previdenciários, propiciou a identificação de suas características, como a 

historicidade, a inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, dentre outras.  

 

Em se tratando de inalienabilidade, os direitos previdenciários não possuem cunho 

patrimonial disponível, não podendo ser alienados por seu titular. Quanto à 

imprescritibilidade, não são perecíveis quando do decurso do tempo, ressalvadas as 

consequências patrimoniais. Finalmente, quanto à irrenunciabilidade, o segurado e 

seus dependentes não possuem autonomia para abdicarem definitivamente sobre os 

supramencionados direitos, visto serem indisponíveis, salvo os efeitos patrimoniais. 

 

As características ora abordadas servem como forma de proteção e garantia aos 

direitos fundamentais previdenciários, uma vez que atuam para evitar que o 

segurado ou seus dependentes sofram perturbações que possam comprometer seu 

uso. 

 

Inobstante, além das características dos direitos previdenciários buscarem proteger 

os seus titulares, atribuem-se à esses direitos o caráter alimentar, uma vez que 

custeiam as necessidades elementares do segurado e seus dependentes, 
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conservando a dignidade da pessoa humana no momento em que se faz necessário, 

ou seja, no período em que seus titulares estão sob contingências.  

 

Sendo assim, os benefícios previdenciários erigem-se como contraponto às 

adversidades, de modo que caso o Estado se oponha imotivadamente à concessão 

dos mesmos, há grave ofensa à dignidade da pessoa humana, inerente aos 

segurados. 

 

Os vícios que acarretam prejuízos na concessão de benefícios previdenciários são 

oriundos de arbitrariedade no momento do processo administrativo, do ato 

administrativo ou durante a análise dos requisitos exigidos na legislação. 

Consequentemente, recusas imotivadas ou ilegais ferem o patrimônio moral do 

segurado ou beneficiário. Saliente-se que o simples indeferimento de benefícios não 

enseja a indenização por danos morais, há de ser comprovado qualquer dos vícios 

supramencionados. 

 

A par disto, a teoria da responsabilidade objetiva é adota para a responsabilização 

do Estado frente às condutas ilícitas de seus agentes que lesionam os segurados 

previdenciários. Assim, para a condenação à indenização por danos morais do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são necessários a presença apenas dos 

seguintes elementos: condutas ilícita/abusiva - caracterizadas por recusas e 

retiradas imotivadas, bem como por concessões à menor -, dano e nexo causal 

entre estes, dispensando-se a culpa.  

 

Embora a condenação por dano moral esteja fartamente presente na jurisprudência 

pátria, a decorrente de vícios na concessão de benefícios previdenciários é instituto 

novo, ganhando cada vez mais reconhecimento nos Tribunais Superiores. 

 

Diante de tantos erros na condução processual administrativa, como indeferimentos 

arbitrários, demora imotivada na conclusão de processos que visem à concessão de 

benefícios previdenciários e descontos indevidos em tais benefícios, o presente 

estudo aborda a responsabilidade civil do Estado quando de vícios administrativos 

que lesionam e acarretam demasiado sofrimento aos segurados e beneficiários da 

Previdência Social. 
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2 OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E SUA CARACTERIZAÇÃO COMO 

DIREITO FUNDAMENTAL 

 

 

2.1 Breve contextualização histórica do direito previdenciário no Brasil 

 

 

Preliminarmente, cumpre apresentar um breve histórico do direito previdenciário, a 

fim de demonstrar sua relevância no contexto social brasileiro ao longo do tempo. 

 

No início do século XIX, anteriormente à independência brasileira, Dom Pedro I 

promulgou a primeira lei referente à previdência social. Essa lei concedia uma 

aposentadoria aos professores que possuíssem 30 (trinta) anos de serviços 

prestados. 

 

Posteriormente, em 1888, mediante decreto de nº. 9.912-A, os servidores dos 

CORREIOS que possuíssem, além dos 30 (trinta) anos de serviços prestados, 60 

(sessenta) anos de idade, teriam também direito à aposentadoria. 

 

Já em 1890, foi criada a aposentadoria “[...] para os empregados da Estrada de 

Ferro Central do Brasil, benefício depois ampliado a todos os ferroviários do Estado 

[...]” (BACHUR, 2014, p. 54). Em 1891, a primeira Constituição Federal da República 

trouxe o termo “aposentadoria”, prelecionando que os funcionários públicos que 

viessem a ficar inválidos em serviço à Pátria a ela teriam direito.  

 

Com prevalência de posições doutrinárias, o marco inicial da previdência social – 

que se difere de simples aposentadoria, uma vez que a primeira remete a todos os 

benefícios aos quais o segurado teria direito e a segunda, apenas em casos de 

tempo de contribuição, idade e invalidez – no Brasil deu-se a partir do Decreto 

Legislativo de nº 4.862/23, também conhecido como “Lei Eloy Chaves”, o qual previa 
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a criação das “Caixas de Aposentadoria e Pensões nas Rodovias”, implantando, 

desta forma, a Previdência Social.  

 

Após a normatização do decreto supramencionado, os benefícios concernentes a 

ele foram estendidos aos empregados portuários e marítimos (1926); empregados 

de serviços telegráficos e radiotelegráficos (1928); empregador de serviços públicos 

concedidos ou explorados pela Administração Pública (1931); empregador de 

empresas de mineração (1932). 

 

Em 1934, com a promulgação da então nova Constituição Federal, a Previdência 

Social tornou-se mantida pelo tríplice custeio, ou seja, pela União, Empregados e 

Empregadores. 

 

Em seguida ao advento da Constituição Federal de 1946, que trouxe nos termos da 

lei a expressão “previdência social”, a Lei Orgânica da Previdência Social (1960) 

congregou toda a legislação esparsa existente. Ademais, as Constituições de 1967 e 

1969 não trouxeram significativas alterações para o estudo em questão. 

 

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 modificou drasticamente a matéria 

legislativa, estatuindo à Seguridade Social e seus seguimentos – previdência social, 

assistência social e saúde – um capítulo exclusivo, determinando que para a 

participação na previdência é necessária filiação, bem como contribuição. 

 

 

2.2 Os direitos previdenciários como direitos fundamentais de 2ª geração 

 

 

O direito à previdência está previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo 

considerado como direito social e, por conseguinte, direito fundamental ao ser 

humano neste mesmo sentido, leciona Wânia Alice Ferreira Lima Campos (2013, p. 

40) “[...] são fundamentais à existência do ser humano, eis que são básicos, 

essenciais e elementares à sua vida e sobrevivência”. 
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Como direitos de segunda geração, haja vista consistirem verdadeiras prestações 

estatais satisfativas das necessidades sociais, tais direitos previdenciários objetivam 

a igualdade. Ora, mesmo respeitando os ideais de liberdade individual resguardados 

pelos direitos de primeira geração, fez-se e faz-se necessário a proteção dos 

cidadãos em um âmbito coletivo, proteção esta a cargo do Estado e de toda 

sociedade, consoante o princípio da solidariedade previsto no art. 3º, I, da 

Constituição Federal. 

 

Assim, a Constituição Federal prevê que: 

 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 

 

Noutro espeque, os direitos previdenciários, enquanto direitos fundamentais, 

apresentam características que contribuem para sua aplicação e sua construção no 

decorrer dos anos. 

 

A primeira característica ora apresentada é a historicidade, a qual significa apontar 

que os direitos previdenciários apresentam uma história e estão em constante 

evolução. Não são direitos imutáveis, visto que sua interpretação ocorre de maneira 

móvel para que seu desígnio – dignificação da vida humana – seja logrado com 

êxito. Tal característica, verbi gratia, impediria o retrocesso dos direitos 

previdenciários. 

 

Neste sentido, leciona Wania Alice (2013, p. 44): 

 

Novas formas de proteção aos direitos fundamentais ou fortalecimento de 
velhas formas de proteção de direitos fundamentais é marca característica 
da historicidade dos direitos. Por isso, a proteção da reparação por dano 
moral em caso de violação de direitos previdenciários constitui uma forma 
de evidenciar a historicidade destes direitos. A reparação por dano moral é 
instituto antigo no Direito, mas, de certa forma, novidade na área 
previdenciária, constituindo, pois, uma nova maneira de perceber esses 
direitos. 

 

A segunda característica perfaz-se no tocante a inalienabilidade, uma vez que são 

direitos – em sua essência – sem disposição econômica. Significa afirmar que os 
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próprios direitos são indisponíveis, mas seus reflexos podem ter atribuições 

patrimoniais disponíveis. 

 

A terceira característica é a imprescritibilidade, pois não há a perda do direito em si 

pelo seu não exercício em tempo hábil. O que ocorre é apenas perda patrimonial. 

Para exemplificar referida característica: determinado caso em que uma dependente 

não requer a pensão no prazo de 30 (trinta) dias a contar da morte do segurado, 

esta não perde este direito. O que acontecerá é que a mesma receberá os valores 

devidos a partir do requerimento, e não do falecimento do segurado supradito, como 

a princípio lhe seria assegurado. 

 

A quarta característica diz respeito à irrenunciabilidade, que exprime que o 

segurado/beneficiário não é capaz de renunciar definitivamente de seus direitos. 

 

A universalidade, como quinta característica, é a abrangência dos direitos 

previdenciários, significando dizer que todos os seres humanos são destinatários 

destes, como restará demonstrado no princípio da universalidade de cobertura e 

atendimento adiante exposto. 

 

Nota-se, portanto, que referidos direitos pretendem ser ou se faz necessário que 

sejam efetivos, e não apenas positivados e distantes da realidade das pessoas, 

porquanto elementares à mantença humana.  

 

 

2.3 Princípios fundamentais do direito previdenciário 

 

 

Os princípios fundamentais do direito previdenciário precedem àqueles originários 

da Constituição Federal, insculpidos no artigo 194, parágrafo único desta. Tais 

princípios são diretrizes à Seguridade Social. 

 

No presente trabalho, delimitar-se-á o foco da análise aos princípios concernentes à 

previdência social, certo de que os mesmos podem ser aplicados a todos os 
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seguimentos da seguridade social, quais sejam: previdência social, assistência 

social e saúde. 

 

Referido artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal determina que o Poder 

Público estabeleça preceitos, através de ações, em conjunto com a sociedade, que 

garantam aos cidadãos os direitos constantes na lei maior, determinando, a partir 

daí quais são os princípios fundamentais do direito previdenciário. Arrolando-os, 

todos, em número de sete, elencados nos incisos de I a VII, in verbis: 

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)(BRASIL, 1988) 

 

Ademais, consta em apartado ao artigo supramencionado outro princípio do direito 

previdenciário, registrado no artigo 195, §5º da Constituição Federal, certificando 

que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado 

ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”(BRASIL, 1988), 

estabelecendo, portanto, o chamado princípio da contrapartida, que será explanado 

oportunamente. 

 

Assim, vencida a etapa de ilustrar quais são e onde estão elencados os princípios 

concernentes ao direito previdenciário, mister elucidar suas respectivas 

especificidades e aplicabilidades. 
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2.3.1 Princípio da universalidade de cobertura e do atendimento 

 

 

O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento estabelece que a 

Seguridade Social, em todos os seus seguimentos, deve garantir proteção às 

ocorrências sociais que provoquem necessidades básicas humanas, todas e 

quaisquer. 

 

Lecionam Alexandro Menezes Farineli e Fabia Maschietto (2013, p. 29), em seu livro 

Dano Moral Previdenciário Teoria e Prática que: 

 

A universalidade da cobertura significa que a Seguridade deve contemplar 
todas as contingências sociais que geram necessidade de proteção social 
das pessoas, tais como: maternidade; velhice; doença; acidente; invalidez; 
reclusão e morte. Já a universalidade do atendimento significa dizer que 
todas as pessoas serão indistintamente acolhidas pela Seguridade Social. 

 

No tocante ao direito previdenciário, importante ressaltar que referido princípio não 

garante a todos os benefícios previdenciários, uma vez que estes últimos possuem 

caráter contributivo. Isso quer dizer que, devido a tal caráter, somente aqueles que 

mantêm a qualidade de segurados ou dependentes, em consonância com a 

legislação em vigor, é que terão direito aos benefícios previdenciários. 

 

Assim, à luz da perspectiva da Previdência Social, conclui-se que o princípio da 

universalidade de cobertura e do atendimento garante a todos os cidadãos o direito 

a participarem dos planos do regime previdenciário sem qualquer restrição. 

Garantindo-lhes, contudo, a qualidade de segurados em benefício próprio ou de 

seus dependentes, mediante contribuição pecuniária ou requisitos pré-estabelecidos 

na legislação. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

2.3.2 Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais 

 

 

O princípio em epígrafe estabelece que todos os benefícios e serviços prestados à 

população urbana sejam também prestados com uniformidade e equivalência às 

populações rurais. 

 

Cumpre salientar que os benefícios deverão possuir igual valor econômico e 

qualidade, uma vez que a equivalência é concernente ao valor. Entretanto, o 

doutrinador Bachur (2014, p. 88) leciona que “[...] A ideia de “mesmo valor” significa 

que os benefícios serão calculados da mesma forma e não que todos os benefícios 

concedidos aos urbanos e rurais terão o mesmo valor.”. 

 
Finalmente, o princípio ora em estudo coaduna com o artigo 7º da Constituição 

Federal, o qual prevê que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais são 

igualitários e visam melhorias na condição social destes. 

 

 

2.3.3 Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços 

 

 

O princípio da Seletividade e Distributividade na prestação dos benefícios e serviços 

implica dizer que nem todos os segurados – sejam obrigatórios ou facultativos – 

fazem jus a todos os benefícios e serviços existentes. Ora, a premissa é que o 

sistema ampare àqueles que de fato necessitem. 

 

Noutro espeque, imprescindível também analisar o conceito doutrinário de 

Seletividade e Distributividade, conforme entendimento de Farineli e Maschietto 

(2013, p.31): 
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Seletividade deve prestigiar a justiça social, proporcionando a todos 
melhores condições de vida, devendo a justiça social ser distribuída para 
que a desigualdade social possa ser reduzida. 
Distributividade exige que o legislador escolha os benefícios e serviços com 
maior quota de distributividade, ou seja, os que abranjam as maiores 
situações de risco. 

 

Vencidos os conceitos de seletividade e distributividade, concluímos que o princípio 

em tela é uma diretriz ao legislador, para que este defina quais serão os benefícios e 

serviços que propiciem melhores condições de vida à população, a fim de suprimir a 

desigualdade social e abranger as maiores contingências vivenciadas pelos 

cidadãos. 

 

 

2.3.4 Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios 

 

 

O princípio da Irredutibilidade do valor dos benefícios é harmonizado com artigo 201, 

§4º da Constituição Federal, bem como com o artigo 58 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), segundo os quais os valores dos benefícios 

previdenciários não podem sofrer desvalorização monetária. 

 

Neste sentido, é encargo do legislador, mediante indexadores de valor real, garantir 

que as necessidades básicas dos segurados/beneficiários sejam satisfeitas pelos 

respectivos benefícios, vedada a perda do valor de compra destes. 

 

 

2.3.5 Princípio da equidade na forma de participação no custeio 

 

 

O princípio da Equidade na forma de participação no custeio é baseado na premissa 

que se devem tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 

de suas desigualdades. 

 

No âmbito da área previdenciária, isso quer dizer que, segundo Farineli e Maschietto 

(2013, p. 32), “[...] quem tem maior capacidade contributiva irá contribuir com mais e 
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quem tem menor capacidade com menos [...]”, a fim de garantir que sejam 

respeitadas as reais condições econômicas de cada cidadão. 

 

Em suma, para que haja, de fato, a equidade quanto à participação no custeio 

previdenciário, quem ganha mais acaba por contribuir mais. 

 

 

2.3.6 Princípio da diversidade da base de financiamento 

 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 195, caput, estabelece que “A Seguridade 

Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei [...]” (BRASIL, 1988).  

 

Assim, mister ressaltar, que referido princípio possui como objetivo elucidar que toda 

a sociedade, bem como União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios é que 

mantêm a previdência social, conjuntamente. 

 

Preleciona Bachur (2014, p. 90): 

 

Didaticamente, pode-se dividir a base de financiamento em objetiva 
(diversidade de fatos geradores de contribuição social) e subjetiva (maior 
número possível de contribuintes para a Seguridade Social).  
A diversidade da base de financiamento pode ser objetiva quando se referir 
aos fatos geradores da obrigação de pagar contribuições sociais [...]. É 
subjetiva, a base de financiamento, quando se tratar das pessoas que 
devem participar do financiamento. 

 

Em síntese, é de encargo do legislador estipular o máximo de fatos geradores de 

contribuição social viáveis, bem como repartir o ônus financiável da Seguridade 

Social ao maior número factível de pessoas. 
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2.3.7 Princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite 

 

 

O princípio em tela dispõe que as classes dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Poder Público devem indicar seus respectivos representantes 

para atuarem na efetivação de seus direitos, em consonância com o art. 10 da 

CF/88 que assevera que “é assegurada a participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 

profissionais ou previdenciários sejam objetos de discussão e deliberação”.  

(BRASIL, 1988). 

 

Diante o exposto, constata-se que toda a sociedade deve participar do 

gerenciamento da Seguridade Social e dos seus seguimentos, com uma atuação 

presente dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do próprio 

Poder Público. 

 

 

2.3.8 Princípio da contrapartida 

 

 

O princípio da regra da contrapartida ampara-se no art.195, §5º da Constituição 

Federal e estatui que só possam ser criados ou estendidos benefícios e serviços, 

diante prévia indicação da fonte de custeio total. O doutrinador Bachur (2014, p. 91) 

elucida que: 

 
Por esse princípio, busca-se tornar a Seguridade Social financeiramente 
equilibrada, à medida em que orienta a ação do legislador no sentido de que 
a toda despesa criada deve corresponder uma receita respectiva para fazer 
face ao gasto instituído. 

 

Assim, em apertada síntese, referido princípio esclarece que para cada saída deverá 

haver uma entrada, a fim de se garantir o equilíbrio financeiro do sistema 

previdenciário. 
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2.4 Espécies de benefícios previdenciários 

 

 

2.4.1 Aposentadoria por Invalidez 

 

 

A aposentadoria por invalidez está prevista no artigo 18, I, bem como no artigo 42 e 

seguintes, da Lei nº. 8.213/91 e é devida aos segurados que, independente de 

estarem em gozo de auxílio-doença, forem considerados incapazes e insusceptíveis 

de reabilitação para o seu trabalho. Insta salientar que o benefício é pago enquanto 

perdurar referida incapacidade. 

 

Valendo-se do conceito de Russomano (1981, p. 135), “aposentadoria por invalidez 

é o benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho sem 

perspectiva de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a 

subsistência”. 

 

A comprovação da incapacidade laborativa ocorre atendendo a perícia-médica, 

realizada pela Previdência Social. Entretanto, há a possibilidade de outro médico 

acompanhar a perícia, às expensas do segurado, caso seja de sua vontade. 

 

Outro aspecto importante contido na Lei 8.213/91 concernente a aposentadoria por 

invalidez é que caso o segurado já portasse a incapacidade quando da filiação, este 

não terá direito ao referido benefício. 

 

Ademais, concernente ao quantum da aposentadoria por invalidez, far-se-á uma 

simples média aritmética e o valor corresponderá a 80% dos maiores salários de 

contribuição de todo o período contributivo, consoante moldes do artigo 29 da Lei nº 

8.213/1991. 
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Por fim, a carência exigida em outros benefícios não se aplica à aposentadoria por 

invalidez, uma vez que não é necessário um número mínimo de contribuições para 

que o segurado tenha direito ao respectivo benefício. 

 

 

2.4.2 Aposentadoria por idade 

 

 

A aposentadoria por idade é aquela devida aos segurados que, cumprida a carência 

de 180 (cento e oitenta) meses, preencher o requisito etário, qual seja: 65 (sessenta 

e cinco) anos de idade para homens e 60 (sessenta) anos de idade para mulheres. 

Entretanto, caso sejam trabalhadores rurais, o requisito acima exposto é diminuído 

em 05 (cinco) anos, desde que comprovado o exercício do labor rural. 

 

 

2.4.3 Aposentadoria por tempo de contribuição 

 

 

A aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo de serviço é a concedida 

aos segurados que, como na aposentadoria por idade, cumprirem a carência de 180 

(cento e oitenta) meses e, ainda, completarem o tempo de serviço exigido no art. 52, 

da Lei nº. 8.213/91, o qual prevê 25 (vinte e cinco) anos de serviço quando mulheres 

e 30 (trinta) anos de serviço quando homens. 

 

 

2.4.4 Aposentadoria especial 

 

 

A aposentadoria especial é pertinente aos segurados quando estes trabalham em 

ambientes que prejudiquem sua saúde e/ou integridade física. A condição do 

ambiente deverá ser comprovada, demonstrando quais são os agentes nocivos à 

saúde do trabalhador, para, então, ser deferida a aposentadoria em 15 (quinze), 20 

(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço. 
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2.4.5 Auxílio-doença 

 

 

O auxílio doença é um benefício previdenciário concedido aos segurados que 

estejam impossibilitados de trabalhar por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

seja por motivos de doença, de acidentes ou por prescrição médica. Ademais, a 

carência exigida para que seja devido o respectivo benefício é de 12 (doze) meses. 

 

A comprovação da incapacidade para sua atividade habitual é realizada mediante 

perícia a cargo do INSS. Inobstante, caso o segurado não tenha condições de 

reabilitar-se em seu labor habitual – ressalte-se que não é a incapacidade para 

qualquer serviço e sim, incapacidade para a atividade regular do segurado – deverá 

ser aposentado por invalidez. 

 

 

2.4.6 Salário-família 

 

 

O salário-família é um benefício previdenciário devido aos segurados empregados, 

domésticos e trabalhadores avulsos que corresponde a uma cota na proporção de 

número de filhos (ou equiparados) até 14 (quatorze) anos ou inválidos. 

 

O valor de referida cota, no presente ano de 2017, é de R$44,09 (quarenta e quatro 

reais e nove centavos) para os segurados que tenham remuneração inferior ou igual 

a R$859,88 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos);e 

R$31,07 (trinta e um reais e sete centavos) para aqueles com renda de R$859,89 

(oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) a R$1.292,43 (mil 

duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos). 

 

A comprovação para o recebimento do benefício supramencionado dá-se com a 

apresentação da certidão de nascimento do filho ou documento comprobatório da 
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qualidade de equiparados, juntamente com o cartão de vacinação anual e 

comprovação de frequência escolar. 

 

Por último, importante destacar que as cotas são pagas pela empresa ou 

empregador doméstico, entretanto, não se incorporam ao salário, para quaisquer 

sejam reflexos em verbas trabalhistas. 

 

 

2.4.7 Salário-maternidade 

 

 

O salário-maternidade, consoante art. 71 da Lei 8.213/91, é devido à segurada da 

Previdência Social “durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 

(vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste”. Entretanto, essa data 

pode ser alterada, em virtude de condições relacionadas à saúde da grávida e da 

criança.  

 

Quando de adoção ou guarda judicial – com fins adotivos – também é devido aos 

segurados (genitor ou genitora) o referido salário pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias. Por fim, em caso de falecimento da gestante ou do segurado a que fazia jus, o 

salário-maternidade é devido ao cônjuge ou companheiro. 

 

 

2.4.8 Pensão por morte 

 

 

A pensão por morte é devida aos dependentes – em seu conjunto – do segurado 

que vier a falecer. Ressalte-se que independe de o segurado encontrar-se 

aposentado para que seus dependentes façam jus ao benefício supramencionado. 

 

Para o recebimento de tal benefício desde a data do óbito do segurado, é necessário 

que os dependentes façam o devido requerimento em até 90 (noventa) dias. Após 

este período, o recebimento será a partir do pedido. Percebe-se que o direito é 

imprescritível, há apenas uma perda patrimonial (parcelas da pensão por morte) 
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quando esgotado o prazo previsto na legislação. Ademais, o valor da pensão por 

morte corresponde a 100% (cem por cento) do valor que o segurado recebia a título 

de aposentadoria ou a qual teria direito. 

 

 

2.4.9 Auxílio-reclusão 

 

 

Quanto ao auxílio-reclusão, este obedece às mesmas normas da pensão por morte, 

sendo devido aos dependentes do segurado que vier a ser recolhido à prisão.  

Ressalte-se que se faz necessário que haja a comprovação da prisão, através da 

certidão de efetivo recolhimento e declaração de permanência na condição de 

presidiário, conforme art. 80 da Lei 8.213/91. 

 

 

2.4.10 Auxílio-acidente 

 

 

O auxílio-acidente é devido aos segurados, a título de indenização, que, consoante 

art. 86 da Lei 8.213/91 “após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia”. 

 

Evidencia-se o fato que o auxílio é devido quando da perda da capacidade laborativa 

que o segurado habitualmente exercia, não sendo a incapacidade para quaisquer 

atividades. 

 

Outro aspecto importante do auxílio-acidente é que este corresponde a 50% 

(cinquenta por cento) do salário de benefício e é devido até o início de qualquer 

aposentadoria ou o óbito do acidentado.  

 

A aposentadoria é o único benefício em que o segurado perde o rendimento do 

auxílio-doença, nos demais casos – como salário ou outro benefício previdenciário – 

haverá a continuidade do recebimento do benefício em tela. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 

 

3.1 Conceito de responsabilidade civil 

 

 

A responsabilidade civil subsiste desde as mais antigas civilizações. Exemplifica-se 

tal premissa com a Lei de Talião, que fundamentou o tão conhecido Código de 

Hamurabi, baseado na vingança corporal e econômica. Neste sentido, o Estado 

intervinha nas relações particulares somente quando era lesado ou quando da 

especificação dos direitos retaliativos. Aquele que causou dano a outrem padecia de 

idêntico sofrimento causado, afinal, a regra era “olho por olho, dente por dente”. 

 

Vencido o sucinto histórico da responsabilidade, atualmente pode-se defini-la, 

segundo ensinamentos de Farineli e Maschietto (2013, p. 64): 

 

A origem da palavra “responsabilidade” não nos auxilia no seu conceito 
atual, uma vez que seu significado original seria a “posição daquele que não 
executou o seu dever”, ou, ainda, a ideia de fazer com que se atribua a 
alguém, em razão da prática de determinado comportamento, um dever. 
Juridicamente relevante seria a responsabilidade imposta àquele que, com 
sua conduta comissiva ou omissiva, violou bem juridicamente protegido, 
gerando para ele uma sanção. 

 

Destarte, abordar-se-á no presente trabalho o enfoque na responsabilidade civil do 

Estado, compreendendo o conceito em sentido amplo. Ora, a conjuntura aqui 

apresentada representa a obrigação de uma pessoa – jurídica de direito público 

(Estado) – a indenizar outrem – segurados e beneficiários do INSS – por motivo de 

condutas ou omissões que lesem os direitos indisponíveis e atentem contra a 

dignidade da pessoa humana. 
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3.2 Funções da responsabilidade civil 

 

 

A responsabilidade civil possui como finalidade a restauração do equilíbrio violado 

pela lesão sofrida, garantindo a manutenção da segurança jurídica em todos os 

âmbitos da sociedade, bem como a compensação do prejuízo sofrido, através das 

sanções impostas àqueles que dão causa a malefícios. 

 

Neste sentido, Farineli e Maschietto (2013, p. 66) prelecionam que: 

 

O princípio que sustenta a responsabilidade civil contemporânea é o da 
restitutio in integrum, isto é, da reposição do prejudicado ao status quo ante. 
Neste diapasão, a responsabilidade civil possui dupla função na esfera 
jurídica do prejudicado: a) mantenedora da segurança jurídica em relação 
ao lesado; b) sanção civil de natureza compensatória. 

 

Ponderada a finalidade da responsabilidade civil, mister ressaltar suas funções, 

quais sejam: reparatória (leniente), punitiva e precaucional.  

 

A função reparatória material consiste “[...] na transferência dos danos do patrimônio 

do lesante ao lesado como forma de reequilíbrio patrimonial.” (FARIAS, NETTO, & 

ROSENVALD, 2015, p. 39). Tal função protege bens e interesses, estabelecendo 

limites para que os indivíduos tenham garantidos seus direitos e responsabilizando 

os que não os respeitarem. Neste espeque, crucial frisar que a responsabilidade civil 

não se embasa apenas em danos patrimoniais, mas também àqueles danos de 

caráter subjetivo, correlacionados à dignidade da pessoa humana.  

 

A função punitiva possui caráter pedagógico e intenta desestimular condutas ilícitas, 

para que a condenação não seja apenas de caráter simbólico, mas que signifique 

detrimento ao lesante. Ademais, faz-se necessário observar que referida função é 

aplicável quando verificada a maneira negligente, dotada de má-fé ou ainda dolosa 

do réu. 
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No campo do dano moral, sendo impossível a reparação, esta força transmuta-se 

para a função leniente, pois que, buscar-se-á abrandar o mal sofrido. 

 

A função precauciona contempla que a fim de evitar danos aos que usufruem 

determinados serviços, a observância de determinados cuidados é imprescindível. 

Neste sentido, Nelson Rosenvald et al, aduz que além da simples reparação do 

dano, a responsabilidade civil tem o objetivo também de compreender o cuidado 

com outrem, estabelecendo precauções para o agir/dever. (ROSENVALD, FARIAS, 

& NETTO, 2015) 

 

Portanto, conclui-se que muito além do simples dever de indenizar, é necessário que 

o indivíduo incumba-se de todas as medidas precaucionais para que não cause 

dano a outrem, e caso haja referido dano, que este seja punido para que tal conduta 

não se reitere. Assim, todas as funções da responsabilidade civil – compensatória, 

punitiva e precaucional – são observadas no atual ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

3.3 Espécies de responsabilidade civil e sua aplicabilidade ao Estado 

 

 

A responsabilidade civil apresenta-se sob diversas espécies, decorrentes da 

perspectiva ponderada. No presente estudo, tratar-se-á da responsabilidade civil: 

contratual e extracontratual; subjetiva e objetiva. 

 

 

3.3.1 Contratual x Extracontratual  

 

 

As responsabilidades civis – contratual e extracontratual – são advindas de um 

ato/fato gerador. Enquanto a responsabilidade contratual é aquela proveniente de 

uma conduta que viole um contrato estabelecido pelas partes, a extracontratual 

deriva “da violação de um dever geral de abstenção, de respeito aos direitos alheios 

legalmente previstos” (FARINELI& MASCHIETTO, 2013). 
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Neste enfoque, percebe-se que a responsabilidade civil do Estado, diante a 

concessão de benefícios previdenciários é extracontratual, uma vez que não se 

verifica perante um contrato e sim através de uma relação imposta e aceita por toda 

a sociedade, estabelecendo a relação legal entre segurado/beneficiário e INSS. 

A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 54) arrola que: 

 

[...] a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação 
de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos 
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis 
aos agentes públicos. 

 

Destarte, a responsabilidade civil extracontratual do Estado é a que obriga o mesmo 

a reparar os danos causados a outrem, em virtude de comportamentos omissivos ou 

comissivos de seus agentes, que atingem diretamente os direitos juridicamente 

garantidos aos segurados da previdência social. 

 

 

3.3.2 Subjetiva x Objetiva 

 

 

Em se tratando de responsabilidade subjetiva ou objetiva, analisar-se-á sob o 

aspecto de seu fundamento.  

 

A responsabilidade subjetiva adveio a posteriori à total irresponsabilidade do Estado, 

a qual previa que os próprios agentes respondiam com seus bens nos casos que 

trouxessem prejuízo a outrem, no desempenho de suas funções públicas. 

 

Superada a fase da irresponsabilidade, estabeleceu-se a fase subjetiva – também 

ostensiva como teoria da culpa – a qual admitia a responsabilidade do Estado de 

reparar e indenizar, desde que comprovada a culpa de seu agente público. Leciona 

Wania Alice (2003, p. 98) acerca da responsabilidade subjetiva do Estado que: 

 

[...] para se configurar, exige ato ou fato lesivo, o dano, o nexo causal e a 
culpa ou dolo do agente. Este tipo de responsabilidade é aquela que 
decorre de ato ou fato antijurídico, em que há um efeito danoso, ou seja, 
deverá haver um transtorno ou abalo material ou moral. Deverá haver 
também culpa, seja por motivo de negligência, imperícia ou imprudência, ou 
dolo do agente. Ainda, exige-se o nexo de causalidade entre a conduta do 
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agente e o dano efetivo. Nesta espécie de responsabilidade aplicada ao 
Estado, há de se provar a culpa ou dolo do agente público ou do Estado 
para se gerar o dever de indenizar ou reparar o dano. 

 

Assim, a responsabilidade subjetiva do Estado abrangia os seguintes elementos: ato 

ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade entre o ato e o dano. Ressalte-se que tal 

teoria não é a adotada para configurar a responsabilidade civil do Estado, visto que 

o atual ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva 

como sendo aplicada ao Poder Público. 

 

Ultrapassada a etapa da responsabilidade subjetiva do Estado, imprescindível 

mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º: 

 

Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: 
[...]§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.(BRASIL, 1988) 

 

O legislador brasileiro, ao estabelecer no artigo supramencionado que o Estado 

responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros – no exercício de suas 

funções – elucida que independe de comprovação do dolo ou culpa. O dever de 

reparar não advém do conhecimento das razões da conduta danosa, se houve 

equívoco ou não, negligência, imperícia ou intenção de prejudicar outrem.  

 

Por conseguinte, o mencionado artigo indica que a teoria da responsabilidade 

objetiva do Estado é que possui aplicação no âmbito jurídico brasileiro. É dever 

reparar/indenizar subsistindo apenas o ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre 

estes. 

 

Em consonância com o que fora acima exposto, a doutrinadora Wania Alice (2013, 

p. 100) ensina que: 

 

Assim, para se configurar a responsabilidade objetiva são necessários três 
requisitos, a saber: 
a) que o fato seja antijurídico, ou seja, contra a lei e o ordenamento jurídico 
vigente; 
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b) que ocorra dano, no caso pode ser material e/ou moral, com destaque 
para o dano moral, [...]; e 
c) que ocorra nexo causal, ou seja, deverá haver relação entre a conduta 
lesiva realizada e o dano moral causado tendo por consequência o prejuízo 
de outrem. 

 

Ressalte-se, por fim, que a comprovação do dolo ou culpa se faz necessária apenas 

quando o Estado visa propor ação de regresso em face de seu agente que 

ocasionou o dano ao cidadão. 

 

 

3.4 Elementos da responsabilidade civil do Estado 

 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil – em suas múltiplas 

espécies – apresenta elementos essenciais ao seu estudo. No presente trabalho, 

estudar-se-ão os elementos concernentes à responsabilidade objetiva, delimitando 

sua aplicação na teoria de responsabilização do Estado. 

 

Os elementos aqui apresentados são, respectivamente: ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade. 

 

 

3.4.1 Ato ilícito 

 

 

O ato ilícito, também denominado como conduta por diversos doutrinadores, é 

aquele fato resultante de uma conduta humana que desrespeite preceitos jurídicos e 

acarretem prejuízos a outrem, na esfera patrimonial ou extrapatrimonial. 

 

O doutrinador Marcos Bernardes de Mello (2005, p. 206) o conceitua como “todo 

fato, conduta ou evento, contrário a direito que seja imputável a alguém com 

capacidade delitual (= de praticar ato ilícitos)”.  Neste mesmo espeque, Farineli e 

Maschietto (2013, p. 72) definem ato ilícito como: 
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Um comportamento humano, comissivo ou omissivo, voluntário e imputável. 
Por ser uma atitude humana, exclui os eventos da natureza; voluntário no 
sentido de ser controlável pela vontade do agente, quando de sua conduta, 
excluindo-se, aí, os atos inconscientes ou sob coação absoluta; imputável 
por poder ser-lhe atribuída à pratica do ato, possuindo o agente 
discernimento e vontade e ser ele livre para determinar-se. 

 

Assim sendo, além de notavelmente ocorrer apenas através de uma conduta 

humana, o ato ilícito infere-se caso o agente causador tenha imputabilidade e 

discernimento de suas atitudes. 

 

 

3.4.2 Dano 

 

 

O dano, assim como o ato ilícito, é essencial à caracterização da responsabilidade 

civil objetiva. Ora, em nada adiantará haver violação a preceitos legais (ato ilícito) e 

até mesmo culpa ou dolo do agente causador, se não houver real prejuízo a outrem.  

 

O artigo 186 do Código Civil Brasileiro estabelece que “aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”(BRASIL, 2002) 

 

Conforme se observa pelo artigo supradito, o conceito de dano na legislação é vago, 

sendo cumprido perante a doutrina e jurisprudência. Os doutrinadores Cristiano 

Chaves, Braga Netto e Rosenvald assim definem o dano como “a lesão a um 

interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, 

individual ou metaindividual” (FARIAS, NETTO, & ROSENVALD, 2015, p. 232). 

 

Ademais, o presente trabalho dedicar-se-á exclusivamente ao estudo do dano moral, 

que é aquele que afronta diretamente os direitos indisponíveis do ser humano. 

Através da definição supramencionada que Chaves, Netto e Rosenvald deram ao 

elemento dano, é possível afirmar que a lesão de cunho moral se dá quando o 

interesse existencial – e tutelado – é afetado, causando aos lesados desmedidos 

sentimentos de angústia. 
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Isto posto, nos casos de indeferimentos indevidos de benefícios previdenciários, 

causando demasiado sofrimento aos segurados e beneficiários da Previdência 

Social, aborda o corrente estudo acerca da responsabilidade civil do Estado e seu 

dever de reparar, uma vez que o indeferimento quando preenchidos os requisitos 

necessários à sua concessão viola direitos indisponíveis, atingindo não tão somente 

direitos de cunho patrimonial, e sim a honra e dignidade da pessoa humana. 

 

 

3.4.3 Nexo causal 

 

 

O nexo causal é a relação entre a conduta humana e o dano. Assim, não resta 

suficiente que haja apenas o ato ilícito, tampouco somente o prejuízo a outrem, visto 

que é imprescindível que estes elementos estejam correlacionados, surgindo, 

portanto, o nexo de causalidade. 

 

A doutrinadora Caitlin Mulholland (2010, p. 57) assevera que o nexo de causalidade 

é “a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, 

para fins de imputação da obrigação ressarcitória.”. 

 

Diante o conceito acima abordado, conclui-se que o nexo de causalidade advém 

para estabelecer as funções de, respectivamente: conferir a responsabilidade de 

reparar o dano daquele que lesionou outrem; e estabelecer quais os efeitos danosos 

devem ser reparados, ou seja, determinar a dimensão do dano e medidas para uma 

satisfatória reparação. 

 

 

3.5 Excludentes de responsabilidade civil do Estado 

 

 

O Estado, como amplamente demonstrado, responde objetivamente pelos danos 

causados aos particulares, independente de culpa do agente público que a 

provocou. No entanto, há situações nas quais o Poder Público não poderá ser 
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responsabilizado, uma vez que tal responsabilidade limita-se aos riscos da atividade 

administrativa. 

 

A primeira excludente de responsabilidade advém da culpa exclusiva da vítima. Por 

óbvio, não se pode responsabilizar o Estado por uma conduta da vítima que 

ocasionou o dano. Assim, os elementos da responsabilidade civil objetiva não se 

coadunam, visto que a conduta não será do agente público e sim da própria pessoa 

lesada. 

 

Neste sentido, aduz Edimur Ferreira de Faria (2007, p. 660) que “concorrendo a 

vítima para a ocorrência de fato danoso envolvendo entidade pública ou as que lhe 

façam às vezes, exclui a responsabilidade indenizatória do Estado”. 

 

A segunda excludente de responsabilidade é proveniente de caso fortuito e força 

maior. Saliente-se que a maioria dos doutrinadores não estabelecem diferenças 

entre um e outro, tampouco a legislação brasileira, conforme se observa no artigo 

393, parágrafo único, do Código Civil:  

 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (BRASIL, 2002) 

 

Observa-se, portanto, que referida excludente atinge os acontecimentos 

imprevisíveis em que o Estado não seria capaz de evitar, sendo fatos humanos 

estranhos à vontade das partes ou força da natureza. 

 

Assim, diante a síntese apresentada acerca das excludentes de responsabilidade 

estatal, é possível afirmar que embora o Estado responda objetivamente pelos 

danos causados aos segurados/beneficiários da Previdência Social independente de 

comprovação de culpa de seus agentes, há situações em que o mesmo não arcará 

com os danos, tendo em vista a previsão de sua irresponsabilidade nestes casos. 
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4 DANO MORAL 

 

 

4.1 Conceito 

 

 

O dano moral pode ser definido como toda lesão à esfera psíquica do indivíduo. Não 

se trata de perda patrimonial – embora as duas (moral e patrimonial) possam ser 

cumulativas consoante Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)1 -, mas sim 

de um dano ilícito que abale psicologicamente determinada pessoa. 

 

Neste diapasão, Carlos Roberto Gonçalves (2008, p. 359) conceitua o dano moral 

como: 

 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como 
a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se 
infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao 
lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. 

 

No mesmo sentido, leciona Yussef Said Cahali (1998, p. 17), que o dano moral: 

 

[...] é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 
vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade 
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 
sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 
social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a 
parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral 
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 
etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.). 

 

Imprescindível ressaltar que o dano moral não se confunde com o mero 

aborrecimento. Por óbvio, todos passam por situações diárias que trazem angústia 

momentânea e não se faz necessário a busca de ressarcimento através do Poder 

Judiciário.  

                                                           

1
 Súmula 37, STJ - São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do 

mesmo fato. 
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Assim, o dano moral passível de indenização deve observar alguns requisitos, quais 

sejam: atualidade, certeza e subsistência, conforme leciona Farineli e Maschietto 

(2013, p. 88): 

 

O dano atual é aquele que efetivamente já ocorreu. O certo é aquele 
fundado em um fato determinado e não calcado em hipóteses. A 
subsistência consiste em dizer que não será ressarcível o dano que já tenha 
sido reparado pelo responsável. 

 

Por fim, a lesão patrimonial, em sua maioria, suporta ressarcimento total. Já o dano 

moral, por atingir a órbita interna da pessoa, é irreparável, exercendo a indenização 

a função punitiva e reparatória. Importante salientar que o sofrimento não tem preço, 

mas suas consequências podem ser amenizadas por meio de compensação 

patrimonial. 

 

 

4.2 Legitimidade 

 

 

Os responsáveis por indenizar o dano moral são aqueles imputáveis que causem 

sofrimento a outrem. No presente trabalho, estudar-se a legitimidade ativa e passiva 

na seara previdenciária. 

 

Quanto à legitimidade ativa, pertence ao segurado ou beneficiário da Previdência 

Social o direito ao ajuizamento de ação de reparação por danos morais a fim de 

obter a atenuação do prejuízo psíquico sofrido. No referido caso, figurará no polo 

ativo da relação processual.  

 

Entretanto, a jurisprudência brasileira vem reconhecendo que os sucessores do 

lesionado ajuízem nova ação ou os sucedam naquelas preexistentes.  
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Neste sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) – Sexta Turma – 

confirmou a sentença2 dada pela 2ª Vara de Piracicaba/SP e condenou o INSS ao 

pagamento de indenização por danos morais a uma mãe, cujo filho faleceu após o 

indeferimento de requerimento administrativo de auxílio doença.  

 

No pedido, o segurado que laborava como pedreiro apresentou atestado médico no 

qual previa que era portador de doença cardíaca grave e que não poderia trabalhar 

com esforço físico. No entanto, a autarquia indeferiu o respectivo pedido, sob 

argumento de inexistência de capacidade laborativa. Posteriormente ao 

indeferimento, o segurado retornou às suas atividades e veio a óbito. 

 

Assim, em sentença e em sede de Recurso, foi configurado o dano moral devido à 

genitora do segurado falecido, em virtude de indeferimento indevido do benefício 

auxílio-doença, conforme se observa na ementa do julgado supramencionado: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO INSS. PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROMOVIDO EM FACE DO INSS 
POR MORTE DE FILHO QUE TEVE INJUSTAMENTE INDEFERIDO O 
PLEITO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE 
COMPROVADA E QUE EXISTIA NA ÉPOCA EM QUE O INSS LHE 
NEGOU O BENEFÍCIO QUE O TERIA AFASTADO DO ESTAFANTE 
TRABALHO - INCOMPATÍVEL COM A MOLÉSTIA CARDÍACA - QUE O 
LEVOU À MORTE. DESPREZO DA AUTARQUIA PELOS DIREITOS DO 
SEGURADO. DANO MORAL MANIFESTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 
FIXADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO E 
REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. AGRAVO DO INSS PREJUDICADO. 
1. Trata-se de ação de indenização ajuizada em 23/1/2014 por MARIA 
HELENA SILVA em face do INSS, na qual pleiteia o ressarcimento de 
danos morais a ser arbitrado em 300 (trezentos) salários mínimos. Alega 
que seu filho Reginaldo da Silva requereu administrativamente em 
19/2/2013 a concessão de auxílio-doença (NB 600.717.599-9), que lhe foi 
negado sob o argumento de que não existia incapacidade. Afirma que seu 
filho era portador de cardiopatia grave que o impedia de exercer suas 
atividades habituais de pedreiro; contudo, em razão da decisão de 
indeferimento do benefício previdenciário, retornou ao trabalho, vindo a 
falecer em 13/6/2013. Aduz que o dano moral sofrido consiste no sofrimento 
de enterrar um filho de forma prematura e desavisada. 
2. As provas coligidas aos autos não deixam qualquer margem de 
dúvida acerca da configuração de dano moral no caso vertente. O 
pedido de auxílio-doença realizado em 19/2/2013 foi instruído com pedido 
de afastamento por insuficiência cardíaca importante, datado de 
27/12/2012, assinado pelo Dr. Marco Antonio da Fonseca Bicheiro, médico 

                                                           

2
 BRASIL. Tribunal de Justiça Federal da 3ª Região. Apelação n.00004209820144036109/SP. 

Apelante: INSS. Apelado: Maria Helena Silva: Relator: Desembargador Johonsom Di Salvo. São 
Paulo, 24 de agosto de 2001. Disponível em: < http://www.forumat.net.br/at/sites/default/files/arq-
paginas/negativa_pericia_medica_inss_morte_segurado_pedreiro.pdf>. Acesso em: 15 out. 2017. 
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do Sistema Único da Saúde, bem como por receituário da lavra do Dr. 
Henrique Souza Queiroz Donato, cardiologista responsável pelo 
acompanhamento de Reginaldo em Unidade Básica de Saúde de 
Piracicaba/SP, datado de 19/2/2012, no qual afirma que o paciente é 
portador de cardiomiopatia dilatada idiopática, associada à arritmia cardíaca 
importante, sendo contra indicado o exercício da profissão de pedreiro, 
ressaltando, ainda, que apesar de medicado, Reginaldo apresenta quadro 
de insuficiência cardíaca classe III. Os exames ecocardiograma 
(12/12/2012), ecodopplercardiograma (19/12/2012), holter (3/1/2013) e 
cateterismo (4/2/2013), confirmam que o filho da autora era portador de 
cardiopatia grave. O pedido de concessão de auxílio-doença foi elaborado 
em 19/2/2013, tendo sido negado em 11/3/2013. Em 13/6/2013 Reginaldo 
da Silva faleceu, sendo que no atestado de óbito consta como causa da 
morte "parada cardio respiratória, IAM, Arritmia cardíaca". A prova 
testemunhal vem a sacramentar a gravidade do quadro de saúde do filho da 
autora. Os médicos Marco Antonio da Fonseca Bicheiro e Henrique Souza 
Queiroz Donato foram unânimes em afirmar que Reginaldo da Silva era 
portador de patologia cardíaca importante (miocardiopatia dilatada e 
arritmia), quadro que inspirava acompanhamento e cuidados, e que poderia 
levá-lo a óbito. Relataram também a contra indicação de atividade laboral 
que demandasse esforço físico. Igualmente ouvidos como testemunhas, 
Antonio Ferreira da Silva, para quem Reginaldo realizou serviço de pedreiro 
na véspera de seu falecimento, afirmou que na ocasião precisou ajudá-lo a 
carregar uma placa de cimento. E Adilson Alvez Ferreira, pedreiro que 
realizou alguns serviços com Reginaldo, narrou que poucas semanas antes 
de seu falecimento, ele deixou de concluir o serviço porque passou mal. 
3. O desprezo da autarquia ré pelos interesses de seus segurados, a notória 
negligência com que trata os pedidos de benefícios que lhe são formulados 
e, em especial, o desprezível comportamento do perito do INSS que foi a 
causa do indeferimento do pleito de auxílio-doença - benefício que, caso 
concedido e mantido como seria de rigor, afastaria o segurado da atividade 
profissional que dele exigia esforços físicos incompatíveis com as moléstias 
cardíacas que portava devidamente instruído - foram a causa da morte de 
Reginaldo, que precisou continuar a trabalhar em serviços de pedreiro que o 
coração dele, doente, não podia suportar. É do INSS a responsabilidade 
pela morte desse brasileiro trabalhador, que foi desprezado pelo órgão 
que deveria tê-lo protegido, e isso faz saltar aos olhos a 
responsabilidade civil do INSS em indenizar a autora - mãe do de cujus 
- pelo dano moral consistente na perda de um filho, que poderia estar 
vivo e sob tratamento, não fosse a péssima conduta dos agentes da 
autarquia que, no caso, estabeleceu nítido nexo etiológico que 
resultou na morte do segurado. 
4. O dano moral é manifesto. Qualquer ser humano minimamente 
sensível é capaz de compreender o padecimento moral, a angústia, as 
sequelas perenes, o sofrimento íntimo de uma mãe, indelével por todo 
o restante de sua vida, derivados da morte precoce de um filho, sendo 
que o valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais está 
longe de ser considerado absurdo, consoante entendimento do STJ 
para a hipótese de morte de filho: AgRg no AREsp 44.611/AP, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 
21/11/2016; AgRg no REsp 1533178/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 
26/11/2015; REsp 1279173/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 
09/04/2013. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. (grifo não original) 
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Noutro espeque, quanto a legitimidade passiva, nas ações de reparação por danos 

morais da seara previdenciária, figurará no pólo passivo da demanda a autarquia 

previdenciária, ou seja, o INSS. 

 

 

4.3 Quantum indenizatório 

 

 

Estabelecer o quantum indenizatório do dano moral não é tarefa feita facilmente, 

visto que deverá ser levado em conta cada caso concreto e avaliado em como o ato 

ilícito atingiu a esfera moral da pessoa. Como aqui já mencionado, não que a dor 

tenha qualquer preço, mas pode ser atenuada com uma reparação patrimonial. 

 

A função punitivo-pedagógica merece ser observada para que iniba idênticas 

condutas que gerem lesão a outrem. Acerca de tal função leciona Humberto 

Theodoro Junior (2001, p. 32-33): 

 

[...] de tal sorte que ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem jurídica 
teria em mente não só o ressarcimento do prejuízo acarretando ao 
psiquismo do ofendido, mas também estaria atuando uma sanção contra o 
culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição de situações 
semelhantes. 

 

Percebe-se, neste diapasão, que a função punitiva-pedagógica deve ser analisada 

para arbitrar um valor justo da indenização devida ao lesado e evitar reiteradas 

práticas pelo lesante. Destarte, observar-se-á também que a vítima, na maioria dos 

casos, em tempo algum absorverá completamente o sofrimento sentido.  

 

Por fim, a jurisprudência pátria leva em consideração quando da condenação à 

reparação por danos morais os aspectos subjetivos das partes. A condição 

socioeconômica das partes é sempre verificada, para que não haja enriquecimento 

ilícito da parte lesada, apenas uma justa reparação do dano sofrido sem a criação de 

fontes injustificadas de vantagens. Por outro lado, também é apreciada a condição 

socioeconômica do lesante, uma vez que valores insignificantes não coíbem 

reiterados abusos em face dos menos favorecidos. Outrora, também se pondera o 
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grau de culpa ou dolo do agente causador, elevando o quantum indenizatório nos 

casos de reincidência. 

 

 

5 APLICABILIDADE DO DANO MORAL PREVIDENCIÁRIO 

 

 

Os direitos previdenciários são direitos fundamentais do ser humano, como 

amplamente abordado no presente trabalho. Referidos direitos devem ter 

aplicabilidade imediata, ou seja, em virtude de seu caráter alimentar, indispensável à 

mantença da vida humana devem ser garantidos desde a ocorrência do fato 

gerador. 

 

Por outro lado, o INSS, autarquia previdenciária responsável pela concessão dos 

benefícios previdenciários, responde objetivamente pelos danos causados aos 

segurados e beneficiários. No presente trabalho restou demonstrado que independe 

de comprovação da culpa ou dolo do agente público, bastando a existência da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre estes. 

 

Entretanto, cotidianamente observa-se o desrespeito da autarquia previdenciária 

frente aos segurados e beneficiários desta. Ora, as práticas abusivas, como atrasos 

injustificados ou até mesmo indeferimentos injustificados de benefícios 

previdenciários não podem ser admitidas como fatos rotineiros, devendo o Estado 

atuar assegurando o direito da população. 

 

Imprescindível ressaltar que quando o segurado ou beneficiário requer algum dos 

benefícios previstos na Lei 8.213/91, este já se encontra em estado psicológico 

abalado, uma vez que passa por alguma adversidade em sua vida, seja por motivo 

de doença, reclusão ou morte. No mesmo sentido, a doutrinadora Wânia Alice 

(2013, p. 94) assevera que: 

 

Não menos importante é perceber que a integridade emocional do segurado 
ou dependente é extremamente sensível a uma negativa ou uma demora de 
concessão de benefício previdenciário, por vícios ocorridos no processo 
administrativo ou no ato administrativo de concessão dos mesmos, pois se 
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trata de um direito de caráter fundamental e essencial para a sobrevivência 
da pessoa, bem como da manutenção de sua higidez física e mental, 
principalmente nos momentos difíceis da vida da pessoa, que estará diante 
de várias contingências. 

 

Por outro lado, a legislação brasileira assegura o direito ao dano moral, com 

previsão no art. 5º, V e X da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil 

Brasileiro, in verbis, respectivamente: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; (BRASIL, 1988) 
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2002) 

 

Ora, a comprovação do abalo moral frente a indeferimentos e cancelamentos 

indevidos perfaz-se quando ofendem gravemente o psicológico do requerente, 

atingindo suas necessidades vitais básicas. 

 

 

5.1 Aplicabilidade do dano moral frente a vícios na concessão de benefícios 

previdenciários 

 

 

O caráter alimentar e essencial das verbas previdenciárias deixa claro sua 

importância para a sobrevivência do segurado ou beneficiário, ensejando a 

reparação por danos morais quando do indeferimento indevido dos benefícios 

garantidos pela legislação brasileira. 

 

Os vícios existentes na concessão dos benefícios podem ocorrer em momentos 

distintos: no processo administrativo, no ato administrativo ou durante a análise dos 

requisitos exigidos pela lei.  

 



43 

 

O processo administrativo “constitui-se em uma série de atos preparatórios para uma 

decisão final – conceder ou não um benefício previdenciário” (CAMPOS, 2013, p. 

104). A legislação brasileira – Constituição Federal, Lei 8.213/91, Lei 9.784/99 e 

Decreto 3.048/99 – dispõe acerca do processo administrativo previdenciário e 

estabelece que deverá ser observado o devido processo legal, bem como os demais 

princípios previstos na legislação supramencionada. 

 

Assim, nos casos em que o agente público despreza as regras e princípios 

estabelecidos em lei concernentes ao processo administrativo previdenciário, 

prejudicando e afrontando a ordem psíquica do segurado/beneficiário, há a 

obrigação de indenizar. Neste sentido, leciona a doutrinadora Wânia Alice (2013, p. 

105): 

 

Vícios decorrentes da não observância das regras e dos princípios 
aplicáveis ao processo administrativo de concessão de benefício 
previdenciário pode ensejar dano moral ao segurado ou dependente, 
impondo-se a sua reparação civil, porquanto se trata de uma conduta 
antijurídica, em um momento de fragilidade da condição humana. 

 

Quanto a vícios decorrentes de atos no processo administrativo previdenciário, 

importante a conceituação de ato administrativo, que, conforme entendimento de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 188) é “a declaração do Estado ou de quem 

o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob o 

regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário”. 

 

Afirma-se que o ato administrativo previdenciário decorre da atitude do agente 

público que defere ou indefere os benefícios previdenciários. Entretanto, tais atos 

não estão sujeitos a juízos de oportunidade, ou seja, conveniência do funcionário do 

INSS, uma vez que este deverá apenas examinar acerca do preenchimento dos 

requisitos estabelecidos na legislação pátria. Ora, os requisitos possuem caráter 

puramente objetivo, não havendo que se falar de avaliação subjetiva por parte do 

servidor público. 

 

A doutrinadora Wânia Alice (2013, p. 118-119) enumera em sua obra diversas 

situações em que a jurisprudência verificou a existência do dano moral 

previdenciário frente a vícios na concessão de benefícios previdenciários, tais como: 
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a) concessão tardia de benefício, lentidão na revisão administrativa de 
benefícios e procrastinação da devolução de parcelas indevidamente 
descontadas, fatos que ferem o princípio da celeridade processual; 
b) falta de orientação do segurado ou dependente por parte do servidor do 
INSS; 
c) atendimento desatencioso do servidor do INSS, que fere o princípio da 
lealdade e da boa-fé; 
d) descumprimento de decisão judicial, que fere o princípio da separação 
funcional do poder; 
e) extravio de processo administrativo previdenciário; 
f) recusa de protocolo de documentos, retenção de documentos e 
cerceamento de defesa, que ferem a ampla defesa; 
g) inobservância de súmulas administrativas e vinculantes; 
h) má interpretação das leis; 
i) engano no cálculo de proventos de benefícios; 
j) perícia equivocada ou erro médico quanto à verificação de incapacidade 
ou condições especiais, que podem gerar benefícios como a aposentadoria 
por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria especial 
ou o adicional de aposentadoria por invalidez. 

  

Por conseguinte, o indeferimento ou cancelamento dos benefícios previdenciários 

com fundamento em arbitrariedade ou discricionariedade por parte de servidores 

públicos configura ato ilícito – uma vez que não cumpre com as normas em vigência 

– e pode causar danos morais aos segurados da Previdência Social. 

 

Portanto, observa-se que há uma infinidade de situações que ensejam a reparação 

por danos morais decorrentes de atos dos servidores da Previdência Social. Ao 

Judiciário, incumbe a tarefa da apreciação de tais pedidos e condenações com 

intuito pedagógico de inibir reiterados erros e corroborar com a efetivação – em 

casos concretos – dos direitos fundamentais dos segurados. 

 

 

5.2 Precedentes de reparação por dano moral previdenciário 

 

 

O dano moral é instituto antigo no direito brasileiro, entretanto, na seara 

previdenciária é contemporâneo. Ademais, apresenta-se em diversas hipóteses, 

como visto adiante. 

 

O primeiro caso ora apresentado refere-se sobre suspensão de beneficio de maneira 

arbitrária e abrupta, no qual uma beneficiária – portadora de deficiência mental – 
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recebia a pensão por morte advinda do falecimento de sua mãe.  O caráter alimentar 

do benefício, bem como a notória incapacidade da parte e prejuízos sofridos pela 

mesma fundamentaram a decisão, conforme observa-se: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 
NECESSÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR 
MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 
INCAPACIDADE CONGÊNITA E PERMANENTE. SUSPENSÃO 
ARBITRÁRIA E ABRUPTA DO BENEFÍCIO. DECISÃO ACERTADA.  
1. Restou comprovado que a demandante é portadora de retardo mental 
moderado, de natureza congênita e de caráter permanente, ou seja, na data 
do decesso de sua genitora a mesma ostentava a condição de inválida e 
dependente da ex-segurada, tal como reconhecido pelo próprio INSS 
quando lhe foi concedido o benefício.  
2. A cessação - arbitrária e indevida - do benefício retirou da apelada a 
sua única fonte de renda, tendo em vista que a doença incapacitante 
da qual é portadora, desde o nascimento, torna-a incapaz de prover 
seu sustento por seus próprios meios. É inquestionável que a atitude 
da autarquia previdenciária acarretou sérios sofrimentos à apelada, na 
medida em que a privou, por longo período, dos recursos financeiros 
necessários ao custeio de seu tratamento médico (comprovados por 
receituários e exames médicos), bem como de sua alimentação e 
outras despesas essenciais à sua sobrevivência.  
3. Não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, efetivos 
prejuízos, de ordem material e moral, que foram suportados durante os 
anos em que a autora permaneceu sem receber a renda necessária à 
preservação de sua dignidade, sendo obrigada a recorrer à via judicial 
no intuito de ver restabelecido um benefício que, notoriamente, lhe era 
devido.  
4. A natureza alimentar do benefício, por si só, configura elemento 
suficiente para demonstrar a presunção do prejuízo advindo da 
suspensão indevida, sendo desnecessária, portanto, qualquer 
exigência de prova concreta nesse sentido. Predcedentes do Eg. TRF da 
2ª Região.  
5. Ao contrário do que ora sustenta o INSS, o MM. Juiz a quo, ao vislumbrar 
o erro administrativo no procedimento adotado pela parte ré e diferenciar o 
dano sofrido pela autora daqueles meros dissabores ou aborrecimentos 
próprios da vida em coletividade, bem justificou o deferimento do pedido 
autoral de indenização por danos morais. 
 6. A decisão recorrida encontra-se bem fundamentada, não merecendo 
qualquer reparo, visto que as razões expostas no presente agravo interno 
não são suficientes ao juízo positivo de retratação, pois não trouxeram 
qualquer alegação que pudesse convencer esta Relatora em sentido 
contrário ao decidido. 
7. Agravo interno conhecido e desprovido. 
(TRF-2 - APELREEX: 200651070003713 RJ 2006.51.07.000371-3, Relator: 
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 
31/05/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-
DJF2R - Data:06/06/2012 - Página::27) (grifo não original) 

 

No mesmo sentido, suspensão arbitrária de benefícios previdenciários, há 

precedentes que visam à reparação pela demora do restabelecimento do benefício 

devido, consoante decisão: 
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ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSS. SUSPENSÃO 
INDEVIDA DE BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. ARTIGOS 5º, X e 37, § 6º, 
DA CF. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA.  
1- Ação ajuizada objetivando indenização por danos morais no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) devido à suspensão inesperada do benefício 
de Aposentadoria.  
2- No caso em tela, o dano moral é uma decorrência lógica do 
acontecimento do fato, visto que a suspensão do benefício e a ausência dos 
pagamentos ao Autor fizeram com que o mesmo experimentasse dor, 
amargura e sensação de impotência, principalmente em relação ao vexame 
e à humilhação.  
3- O art. 5º, X, da CF/88, dispõe: •X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.–  
4-. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade 
civil do Estado, mas para restar caracterizada a responsabilidade civil, 
impõe-se que haja um dano, uma ação administrativa de conduta comissiva, 
ou omissiva, sendo esta última baseada em uma específica falta de serviço, 
traduzida em um dever jurídico, e uma possibilidade fática de atuar, e que 
entre ambos exista um nexo de causalidade, informado pela teoria do dano 
direto e imediato. 
 5- A reparação pecuniária pelo dano moral não pode ser fonte de 
enriquecimento. Possui caráter compensatório e, simultaneamente, em 
nosso sistema, caráter punitivo. Deve compensar a vítima pela dor e 
angústia experimentados em razão de um ilícito e, ao mesmo tempo, 
dissuadir o causador do dano a repetir o ato que o provocou. Há de ser 
estimada de modo prudente, com a necessária sensibilidade para a 
extensão do dano causado e a gravidade da ação culposa. 
 6- Como se passaram 29 (vinte e nove) meses entre a data da 
suspensão do pagamento do benefício previdenciário do autor e a data 
do restabelecimento do mesmo, revela-se razoável a condenação do 
réu, a título de danos morais, ao pagamento do quantum equivalente a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
7- Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. 
(TRF-2 - AC: 200751010084002, Relator: Desembargador Federal 
FREDERICO GUEIROS, Data de Julgamento: 11/07/2011, SEXTA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/07/2011) (grifo não original) 

 

Não obstante, encontram-se precedentes também que condenam ao INSS à 

indenização por danos morais frente a descumprimento imediato de ordem judicial, 

como adiante exposto. 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO – INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO IMEDIATO DE 
ORDEM JUDICIAL PELO INSS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 
DANO MORAL – CABÍVEL. 
1. A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no serviço 
previdenciário depende de comprovação de ato estatal, dano e nexo de 
causalidade. 
2. Comprovada a suspensão indevida de benefício previdenciário e 
posterior demora em pagar seu retorno, fica demonstrado que o ato 
estatal foi o causador de vexame e estresse desnecessário para o 
autor, cabendo ao INSS o pagamento de indenização por danos 
morais. 
3. Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os parâmetros 
adotados por esta Corte em casos semelhantes. 
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(TRF4, AC 5003303-56.2013.404.7202, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão 
Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 16/04/2015) (grifo não 
original) 

 

No tocante a retenção de valores sem comunicado ou esclarecimento prévio ao 

segurado, também há precedentes que autorizam a reparação por danos morais: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 
NECESSÁRIO. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO 
DE PENSÃO POR MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CABIMENTO. DECISÃO ACERTADA. 
1. Em relação ao pedido de danos morais, é inegável a lesão sofrida 
pela autora, uma vez que viu por seis anos o INSS fazendo descontos 
indevidos de 15% em seu benefício previdenciário, mesmo após ter 
entrado em contato com a Autarquia por inúmeras vezes para que 
cessassem os mesmos. Além disto, foi flagrante o descumprimento, 
pelo INSS, das determinações judiciais enviadas pelo Juízo da 17ª Vara 
de Família. Não há dúvida de que toda a angústia, sofrimento e 
prejuízo acarretados à autora poderiam ter sido evitados caso o INSS 
tivesse cumprido o que era devido, com a diligência que se espera na 
atuação da Administração Pública. 
2. Em decorrência de ato administrativo viciado, privou-se a parte autora 
injustamente de verba alimentar, o que evidentemente causou-lhe dor e 
abalo psíquico, em razão do constrangimento, preocupação e humilhação 
de não poder contar com o respectivo rendimento mensal integral. 
3. A composição do dano moral não depende de simples cálculo aritmético, 
devendo ser entregue ao prudente arbítrio do Juiz, ante a falta de 
parâmetros. O quantum não pode ser exagerado a ponto de significar uma 
fonte de enriquecimento injustificado e nem inexpressivo, eis que possui 
uma faceta compensatória. Assim, a fixação do dano moral, de acordo com 
a doutrina, deve levar em consideração a extensão do dano causado, a 
situação patrimonial tanto do ofensor como do lesado, bem como a conduta 
do ofensor. 
4. Acrescentando à argumentação já tecida o fato de que a autora é pessoa 
idosa, contando atualmente com 87 (oitenta e sete anos) de idade, e que se 
utiliza do valor do benefício previdenciário em questão para a compra dos 
medicamentos a que faz uso, resta evidente que não se tratam de meros 
aborrecimentos, mas, sim, efetivos prejuízos, de ordem material e moral, 
que foram suportados durante os anos em que a autora permaneceu sem 
receber a renda necessária a sua saúde e sobrevivência, sendo obrigada a 
recorrer à via judicial no intuito de ver restabelecido in totum um benefício 
que, notoriamente, lhe era devido. 
5. A natureza alimentar do benefício, por si só, configura elemento suficiente 
para demonstrar a presunção do prejuízo advindo do descaso da autarquia 
quanto à cessação do desconto no benefício previdenciário da autora, 
sendo desnecessária, portanto, qualquer exigência de prova concreta nesse 
sentido. Precedentes jurisprudenciais. 
6. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, visto que se encontra 
bem fundamentada e as razões expostas no presente agravo interno não 
são suficientes ao juízo positivo de retratação, pois não trouxeram qualquer 
alegação que pudesse convencer esta Relatora em sentido contrário ao 
decidido. 
7. Agravo interno conhecido e desprovido. 
(TRF-2 – REEX: 200851018172711, Relator: Desembargadora Federal 
LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 20/09/2012, SEGUNDA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/09/2012) (grifo não original) 
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A autarquia previdenciária também foi condenada a indenizar uma segurada em 

virtude da demora na prestação administrativa. Entenderam os julgadores que tal 

atraso configura-se como conduta ilícita, geradora de dano, passível de indenização: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 
CIVIL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. INSS. DEMORA EXCESSIVA NA 
ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EVIDENCIADA 
A ANGÚSTIA E AFLIÇÃO EXPERIMENTADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO 
CONDIZENTE. DANO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, 
apontando que o dano moral corresponde ao sofrimento (estresse, 
angústia e depressão), devido à demora na conclusão do processo 
administrativo em que buscou a concessão da aposentadoria em 
condições especiais e que ocasionou agravamento na perda auditiva. 
Uma vez recebido o montante devido a título desse benefício, pleiteia 
danos materiais, consistente na aplicação da correção monetária, juros 
legais e multa de 10% sobre quantia paga em atraso pelo INSS. 
2. A Constituição Federal, em seu primeiro artigo, no inciso III, consagrou a 
dignidade humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito. Assim, de acordo com o próprio texto constitucional, o dano moral 
passou a ter uma nova feição. Reputa-se como dano moral a dor, o 
vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, 
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe desequilíbrio em seu bem estar. 
3. Como sabido, a responsabilidade civil consiste na obrigação imposta a 
alguém de ressarcir os danos sofridos por outrem, podendo ser contratual 
ou extracontratual, subjetiva ou objetiva e os pressupostos clássicos da 
responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, a teor 
do artigo 159 do caduco Código Civil, e art 's. 186 e 927 do atual, 
consubstanciam-se na ação ou omissão do agente, culpa, em uma de suas 
três vertentes (negligência, imprudência ou imperícia), relação de 
causalidade e dano experimentado pela vítima. Ocorridos todos esses 
requisitos, nasce ao causador do evento a obrigação de ressarcir in totum 
os danos sofridos pelo lesado.De fato, tal responsabilidade somente poderá 
ser excluída quando houver ausência de nexo da causalidade, culpa 
exclusiva da vítima, legítima defesa, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito 
ou força maior. 
4. Também admitido pela Corte Maior a indenização por dano moral 
decorrente de ato das pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado prestadoras de serviço público, em face do acolhimento da teoria da 
responsabilidade objetiva destes entes com base no risco administrativo, o 
que permite certo abrandamento se houver prova de que a vítima concorreu 
para o evento danoso. Veja-se RE 179.147/SP, Min. Rel. Carlos Velloso, DJ 
de 27.02.98, pg. 18.  
5. No caso dos autos a prova coligida evidenciou a existência do abuso 
cometido pelo INSS, tendo em vista que, em 20.11.1998, o autor requereu a 
aposentadoria especial, ao completar vinte e cinco anos de serviço, tendo 
em vista que exposto a ruídos de 93 decibéis, indeferida em 24.11.1998.  
6. A autoria ingressou com novos recursos, até que em 10.04.2002, instruiu 
o pleito administrativo com Laudo Pericial Coletivo, atestando a exposição a 
ruídos na ordem de 93,0 dB, acima do limite legal de 85 dB.  
7. Entretanto, apenas em 07.3.2007 esse recurso foi reencaminhado à 13ª 
Junta de Recursos da Previdência Social, sendo provido em 19.06.2007, 
por unanimidade, para reconhecer o direito a aposentadoria especial.  
8. É dever da administração pública pautar seus atos dentro dos 
princípios constitucionais, no caso em comento, pelo princípio da 
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eficiência (dever administrativo de razoável atuação, aí incluído o 
tempo de atuação dos agentes), se concretizando pelo cumprimento 
dos prazos legalmente determinados, sendo que a dilação dos prazos 
só pode ocorrer se houver motivo suficientemente capaz de justificar a 
demora na decisão, o que, no caso dos autos, não ocorreu. É 
incontroverso, portanto, que o tempo de espera para que o apelante 
soubesse se fora concedida a aposentadoria especial foi de, no 
mínimo, de cinco anos. Tudo indica que o processo ficou "parado" na 
agência do INSS - por extravio ou desídia. Conquanto o mero 
indeferimento administrativo não seja apto a ensejar o dano moral, no 
caso dos autos, temos este plus: a inércia e a desídia do Poder 
Público, que não remeteu o procedimento administrativo à JRPS, 
deixando-o parado, por cinco anos, na agência correlata. Após a 
remessa, o processo foi julgado em TRÊS MESES.  
9. Tal contexto evidencia falta do serviço e violação ao princípio da 
eficiência, insculpido no artigo 37 da CF/88. Resulta do exame das provas 
colhidas, que o retardamento não se deveu aos entraves e exigências de 
ordem burocrática, havendo indícios de que o procedimento administrativo 
extraviou-se, de maneira a se concluir que a demora na análise do recurso 
administrativo gerou danos não patrimoniais ao apelante com piora do seu 
estado de saúde, de certa forma presumida ante a atividade especial 
desempenhada, permanecendo exposto ao ruído muito além do tempo 
necessário.  
10. É de se entender a angústia, aflição e insegurança do autor a 
respeito do resultado do pedido formulado perante a autarquia, uma 
vez que, desde o requerimento administrativo, no ano de 1998, 
possuía, em tese, direito adquirido da aposentadoria especial. 
Prescinde, inclusive, da prova do abalo psíquico, para fins de 
indenização por danos morais, haja vista que as circunstâncias do 
caso concreto permitem delimitar o abalamento psicológico. (REsp 
1109978/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/09/2011) 
11. Evidente que cabe à Administração a organização dos seus trabalhos, 
sendo certo que o atraso foi causado pela tramitação morosa e desídia na 
condução das atividades administrativas, razão pela qual o apelante faz jus 
à indenização pelo dano moral sofrido.  
12. O dano patrimonial, ou material, consiste na lesão concreta ao 
patrimônio da vítima. Abrange o dano emergente (o que efetivamente se 
perdeu) e o lucro cessante (o que se deixou de ganhar em razão do evento 
danoso). Da inicial consta pedido de dano material, apontando ser devido o 
pagamento de correção monetária, juros de mora e multa com base na taxa 
SELIC, incidindo sobre o valor atrasado já restituído, pleiteando o 
ressarcimento no valor total de R$ 341.172,15 (trezentos e quarenta e um 
mil e cento e setenta e dois reais e quinze centavos). Todavia, prevalente 
na Turma o entendimento de que não existe direito a indenizar em tal 
situação, que restaria suprida com o pagamento retroativo do benefício, em 
relação à data em que a decisão considerou devida a concessão, acrescido 
de correção monetária, juros de mora e encargo sucumbencial. Dos 
documentos carreados, vê-se que o INSS restituiu as parcelas atrasadas, 
com a devida atualização de juros e correção monetária, de tal modo que 
não cabe nenhum ressarcimento a título de danos materiais, uma vez que 
não existiram prejuízos efetivos.  
13. Estabelecida, assim, a ocorrência dos fatos, o seu caráter abusivo, 
a humilhação, angústia e ansiedade experimentadas, fatores capazes 
de agravar o sofrimento moral, restando evidenciado, portanto, o nexo 
de causalidade entre ambos. Comprovada a existência do nexo de 
causalidade entre os prejuízos morais alegados e a atuação da 
autarquia, a indenização é devida, razão pela qual se estabelece o valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não acarreta enriquecimento sem 
causa e se revela razoável e proporcional, para fins de censura da 
conduta do réu e reparação do dano sofrido pelo autor, observadas, 
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ainda, as situações econômica do ofensor e econômica e social do 
ofendido, e demais circunstâncias do caso concreto.  
14. O valor da indenização deve ser atualizado a partir da presente data e 
até o seu efetivo pagamento, com acréscimo de juros de mora desde o 
evento gerador do dano moral (Súmula 54/STJ), consistente na data do 
preenchimento de todos os requisitos até então exigíveis - juntada dos 
laudos coletivos em 07.01.2002, uma vez que não se permitiria ao Poder 
Público (por exemplo, por mera conveniência) deixar de acolher o pedido -, 
com a observância dos índices previstos na Resolução CJF 134/2010 para 
as ações condenatórias em geral, ajustada aos parâmetros das ADI's 4357 
e 4425, inclusive no tocante à inconstitucionalidade por "arrastamento" do 
artigo 1ºF da Lei 9.494, de 1997, fixada a sucumbência recíproca.  
15. Recurso a que dá parcial provimento. 
(TRF-3 – AC: 12303 SP 0012303-15.2009.4.03.6110, Relator: JUIZ 
CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, Data de Julgamento: 18/04/2013, 
TERCEIRA TURMA) (grifo não original) 

 

Finalmente, percebe-se que, embora instituto novo no direito brasileiro, o dano moral 

previdenciário é plenamente cabível e vem sendo aplicado nos mais variados casos. 

O reconhecimento da responsabilidade do Estado frente às diversas falhas dos 

servidores públicos é fator determinante para que haja uma melhora na prestação do 

serviço, e, por conseguinte, na garantia dos direitos fundamentais aos segurados e 

beneficiários da Previdência Social. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

A análise da evolução histórica dos direitos previdenciários, respaldados nos direitos 

fundamentais de 2ª geração permite afirmar que são básicos e essenciais à vida e 

sobrevivência do ser humano. Como consequência, as características dos direitos 

previdenciários evidenciam sua importância e implicam responsabilidades à 

população e ao Poder Público. 

 

A aplicabilidade do dano moral previdenciário frente aos vícios na concessão de 

benefícios da Previdência Social traz à tona a responsabilidade objetiva do Estado 

que, conforme exaustivamente demonstrado no presente estudo, exige apenas que 

haja a conduta ilícita do servidor público, o dano – abalo de ordem psíquica que 

afronta a órbita moral, causando demasiado sofrimento e angústia ao segurado que 

já se encontra em estado de contingência – e o nexo causal entre este. 
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Ora, uma vez que a finalidade dos benefícios previdenciários é auxiliar o cidadão 

nos momentos de dificuldade, os vícios na concessão se tornam outro problema, 

gerando transtornos físicos e emocionais que ensejam reparação. Em outro sentido, 

tais benefícios não são benesses do Estado, visto que possuem caráter alimentar e 

o segurado contribui e preenche os requisitos estabelecidos na legislação em 

vigência para o usufruto destes. 

 

A banalização de reiteradas práticas abusivas em face dos segurados é medida a 

ser prevenida e aniquilada pelo Poder Público. Não se tratam apenas de meros 

dissabores, a conduta antijurídica que causa dano a outrem deve ser coibida e não 

incentivada. 

 

Quando do requerimento de benefícios previdenciários, os segurados e seus 

dependentes já se encontram em período de necessidade de amparo, seja em razão 

de idade avançada, invalidez, doença, acidente, morte entre outras. Em tal situação, 

o abalo moral por vícios do INSS traz mais angústia ainda à vida do cidadão, 

devendo ser prevenidos – função precaucional – e em casos de ocorrência, punidos 

com efetividade, a fim de evitar novas práticas – função punitiva. 

 

A concessão dos benefícios dá-se através de atos administrativos que atuam para 

completar o processo administrativo. O vício na concessão pode ocorrer nas duas 

situações. A não observância dos princípios e legislação que são aplicáveis ao 

processo administrativo previdenciário pode ensejar a reparação por danos morais, 

uma vez que não se trata de critério do servidor agir em consonância com a 

legislação, mas sim sua obrigação. Por outro lado, a não concessão de benefícios – 

prática concernente ao ato administrativo – baseado em discricionariedade e 

arbitrariedade dos servidores públicos também enseja a reparação por danos 

morais. 

 

O valor da reparação por dano moral deve sempre seguir as funções apresentadas 

no trabalho em tela, obedecendo ao caráter reparatório, que visa o reequilíbrio da 

relação jurídica; o caráter punitivo, a fim de coibir reiteradas condutas do INSS e de 

seus servidores e estabelecer métodos para que o caráter precaucional seja 

também observado. 
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Para a fixação do quantum indenizatório o julgador deverá observar a reincidência 

do lesante, bem como o dolo/culpa, e também a consequência moral que o lesado 

sofreu. Para que não se trate de enriquecimento ilícito e nem indenização ínfima, 

deverá também observar a condição socioeconômica das partes. 

 

Neste sentido, conclui-se o presente trabalho observando que a jurisprudência 

pátria, embora ainda tímida, vem reconhecendo a aplicabilidade do instituto do dano 

moral previdenciário, garantindo cada vez mais que os direitos previdenciários, 

enquanto direitos fundamentais, sejam efetivados, guardando obediência ao 

princípio da dignidade humana e à Constituição Federal do Brasil. 
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