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PROCESSO Nº 0504863-60.2012.4.05.8401 
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
REQUERENTE: CAMILA CRISTINA DE SOUZA SILVA 
REQUERIDO(A):  INSS 
RELATOR: JUIZ FEDERAL MÁRCIO RACHED MILLANI 

 
VOTO – EMENTA 

 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. MENOR. 
NÚCLEO FAMILIAR DISTINTO.  DIREITO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS 
DESDE O ÓBITO DO INSTITUIDOR SE O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 
MORTE NÃO FOI CONCEDIDO A OUTRO DEPENDENTE INTEGRANTE DO 
MESMO NÚCLEO FAMILIAR. 
 

 

1. A  parte autora, menor, representada por sua tutora, requereu a condenação da autarquia 

previdenciária à revisão de seu benefício, com os pagamentos corrigidos monetariamente a 

contar da data do óbito. 

 

2. O pedido foi julgado improcedente: (...)No caso em comento, vê-se que a pretensão da 
autora não pode ser satisfeita em razão de óbice legal: vedação à percepção da pensão por 
morte a contar da data do óbito, em razão da existência de beneficiários preteritamente 
habilitados. (Sede legal: art. 76 da Lei 8213/91) (...) 
 

3. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos:(...)EMENTA: 
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO 
TARDIA. RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE SALDO 
DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
- Insurgência do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de 
atrasados da pensão por morte, aplicando, à espécie, o disposto no art. 76, Lei nº 8.213/91, 
que dispõe que os dependentes habilitados posteriormente somente terão direito ao rateio 
do benefício a partir da data da habilitação, nos termos. 
- In casu, o autor - dependente habilitado posteriormente  -somente terá direito ao rateio 
do benefício a partir da data da habilitação, nos termos do art. 76, da Lei nº 8.213/91, que 
merece acatamento. 
- Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 
- Recurso improvido. (...)  
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4. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente pelo INSS, 

com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.  Alega que por a recorrente ser 

menor impúbere faz jus a percepção das parcelas vencidas a partir da data do evento morte, 

nos termos dos artigos 3º, I e 198, I, do Código Civil. O Acórdão, decidindo em sentido 

contrário, viola o entendimento da TNU no PEDILEF 05181990620084058100 e do 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 388038. 

 

5. O Superior Tribunal de Justiça tem tratado o tema do seguinte modo: 

 

(...)PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. 
MENOR. EXISTÊNCIA  DE BENEFICIÁRIO HABILITADO. EFEITOS 
FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO. PRECEDENTES. 
1. Discute-se nos autos a percepção de parcelas atrasadas referentes à  
pensão por morte compreendida no período entre a data do óbito do 
instituidor  e  a  efetiva  implementação  do  benefício, no caso de habilitação 
tardia de menor. 
2.   A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  possuía 
entendimento  segundo  o  qual  o termo inicial da pensão por morte, 
tratando-se  de dependente absolutamente incapaz, deve ser fixado na data  
do óbito do segurado, mesmo em caso de habilitação tardia, não incidindo, 
portanto, o disposto no art. 76 da Lei 8.213/91. 
3.  Contudo,  a  Segunda  Turma  do  STJ iniciou um realinhamento da 
jurisprudência do STJ no sentido de que o dependente incapaz que não 
pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias a contar da data do  óbito  
do  segurado (art. 74 da Lei 8.213/91) não tem direito ao recebimento do 
referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor,  
considerando  que  outros  dependentes, integrantes do mesmo  núcleo 

familiar, já recebiam o benefício, evitando-se a dupla condenação da 
autarquia previdenciária. 
4.  Precedentes:  AgRg  no  REsp  1.523.326/SC,  Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL   MARQUES,   SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/12/2015,  
DJe 18/12/2015;   REsp  1.513.977/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN  
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 5/8/2015. 
Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1590218/SP AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO ESPECIAL 
2016/0067858-0) 

 
 

6. A TNU em recente julgado (PROCESSO 2008.50.50.004377-8) entendeu, de modo 

semelhante, que, em hipóteses de habilitação tardia, o menor tem direito às prestações 
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vencidas desde o óbito do instituidor, se o benefício de pensão por morte não fora 

concedido a outro dependente integrante do mesmo núcleo familiar. 

 

7. Na hipótese dos autos o benefício estava sendo pago a dependente de outro núcleo 

familiar, razão pela qual os efeitos financeiros da concessão da pensão são devidos desde a 

data do óbito.  

 

8. Diante do exposto, dou provimento ao Incidente de uniformização de jurisprudência, 

para devolver os autos à Turma Recursal de Origem, nos termos da questão de Ordem nº 

20/TNU, a fim de que seja proferido novo julgamento, observando a tese ora fixada. 

 

  

 

ACÓRDÃO 
Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER e DAR 

provimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do 

voto-ementa do Juiz Federal Relator. 

 

                         Brasília, 25 de maio de 2017. 

 

    

 

MÁRCIO RACHED MILLANI  
Juiz Federal Relator 


