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PROCESSO N.º : 0506854-58.2013.4.05.8103 

CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 

FEDERAL 

ORIGEM : CE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ  

REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL 

REQUERIDO : SARA NASCIMENTO AGUIAR MOREIRA 

RELATOR : Juiz Federal FREDERICO KOEHLER  

 

V O T O - E M E N T A 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. NETO QUE 

FIGURA COMO PESSOA DESIGNADA PREVISTA NO ART. 217, II, “D” DA LEI 

8.112/90. DERROGAÇÃO PELA LEI N.º 9.717/1998. INOCORRÊNCIA. 

NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. INCIDENTE CONHECIDO E 

IMPROVIDO.  

 

- Trata-se de incidente de uniformização movido pela União Federal em face de Acórdão 

proferido por Turma Recursal que julgou parcialmente procedente o pedido de manutenção 

do benefício de “pensão por morte instituído por servidor público falecido até completar a 

idade de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 217, II, “d” da Lei 8.112/90.” 

 

- Sustenta que “(...) a partir da Lei nº 9.032/95 (art. 8º) e da 9.528/97 (art. 2º) foi excluído 

do RGPS, entre outros, o benefício da pensão temporária decorrente de morte aqui 

perseguida, por óbvio que o mesmo benefício também foi excluído do regime próprio de 

previdência social do servidor público da União (Lei nº 8.112/90, art. 217, II, b e d) com o 

advento da Lei nº 9.717/98 (art. 5º). (...)”. 

 

Pois bem.  

 

- In casu, o contexto fático é o seguinte:  
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“(...) A Requerente é dependente da sua avó materna, Sra. RAIMUNDA ROSENDA 

JARDIM (funcionária pública federal), falecida em data de 26/07/2004, conforme prova a 

cópia da Certidão de Óbito em anexo, decorrente de sentença judicial, da Ação de 

Justificação, autos nº 2001.070.00372-3, conforme faz prova junto, aqui anexada, a qual 

obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Após o falecimento da 

Sra. Raimunda Rosenda Jardim, a Requerente passou a receber a pensão mensal, hoje no 

valor líquido de R$ 1.333,52 (Um mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois 

centavos), tudo de acordo com o Comprovante de Rendimento do Beneficiário de Pensão, 

aqui anexado. A Requerente, hoje com 14 anos de idade, é estudante e necessita da 

mencionada pensão para custear seus estudos e prover outras despesas pessoais, todavia 

se encontra cessado o benefício, sem contudo concluir seus estudos e sem qualquer 

outro rendimento que lhe garanta a sua sobrevivência. É notória a dependência 

econômica da Requerente de perceber a mencionada pensão, uma vez que todas as suas 

despesas são pagas com os recursos dela.(...)”. (evento 15).  

 

- Nos termos do que estabelece a Lei n. 8.112/90, "são beneficiários de pensão 

temporária, na condição de dependente do servidor: "a pessoa designada que viva na 

dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto 

durar a invalidez" (art. 217, II, alínea "d").  

 

- Ocorre que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.717/98, que dispôs sobre as regras 

gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social 

dos servidores públicos da União, as pensões civis estatutárias foram limitadas aos mesmos 

benefícios previstos no Regime Geral da Previdência previsto na Lei nº 8.213/91, sendo 

que esta última não mais inclui a figura da pessoa designada, em razão de revogação pela 

Lei nº 9.032/95.  

 

- Contudo, é certo que a vedação constante no art. 5º da Lei nº 9.717/98 - relativa a 

benefício de regime próprio de previdência não previsto pelo Regime Geral de Previdência 

Social -, não se refere ao rol dos seus beneficiários, mas ao benefício em si. Dessa forma, 

a pensão por morte continua prevista tanto na Lei nº 8.213/91 quanto na Lei nº 8.112/90, 
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havendo diferenciação tão somente quanto aos possíveis beneficiários da pensão, sendo 

que, à época do óbito da servidora (26/07/2004), a pessoa designada do art. 217, II, alínea 

"d", da Lei nº 8.112/90 integrava o rol de dependentes dos servidores (posteriormente 

revogada pela Medida Provisória nº 664, de 2014).  

 

- Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Regionais Federais:  

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSÃO TEMPORÁRIA. PESSOA DESIGNADA. 

MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ART. 217, 

II, D, DA LEI Nº 8112/90. 1. Segundo a Lei nº 8.112/90 (artigos 215 ao 217), o menor sob 

guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade tem direito à pensão temporária por 

morte do servidor, no valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a 

partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 42 do mesmo diploma. 2. 

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), "a guarda confere 

à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, 

inclusive previdenciários" (Art. 33, parágrafo 3º). 3. As autoras se enquadram como 

dependentes, para fins de habilitação à pensão por morte, nos moldes do art. 217, II, "b", 

da Lei nº 8.112/90, posto que sua avó paterna tivesse a guarda judicial de ambas, bem 

como arcasse com o ônus financeiro de mantê-las (documentos às fls. 30/41 dos autos). 4. 

O INSS alega ilegitimidade passiva baseando-se na Orientação Normativa nº 07/2013, do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, calcada em acórdãos do TCU e notas 

técnicas da AGU, no sentido de que o art. 5º, da Lei nº 9.717/98, teria revogado, 

do Regime Próprio de Previdência Social, as categorias de pensão civil estatutária 

destinadas a pessoa designada maior de 60 (sessenta) anos ou inválida (art. 217, I, "e", da 

Lei nº 8.112/90), a filho emancipado não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a 

menor sob guarda e a pessoa designada até os 21 (vinte e um) anos ou inválida (art. 217, 

II, "a", "b", "c" e "d", da Lei nº 8112/90, respectivamente)". 5. Porém, o art. 5º, da Lei nº 

9.717/98, ao proibir a concessão, seja aos segurados, seja aos dependentes destes 

segurados filiados a Regimes Próprios de Previdência, de benefícios distintos daqueles 

contemplados no Regime Geral de Previdência, deixa claro que está versando sobre 

tipos/espécies de prestações de índole previdenciária (aposentadoria, pensão, auxílio 

doença, licença à gestante...), não afetando o rol de dependentes dos segurados 
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servidores. 6. Majorados os honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender 

respeitado o art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 7. Quanto a custas, é o INSS isento, face ao 

disposto no art. 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93. Autoras beneficiárias de assistência 

judiciária. 8. Recurso adesivo parcialmente provido. Apelação não provida. (AC - 

Apelação Civel – 568752, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 

TFR5, Terceira Turma, DJE - Data::29/08/2014 - Página::107).  

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL. PESSOA DESIGNADA MAIOR DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/09. 1. A sentença impediu o corte no 

pagamento da pensão por morte da impetrante, 84 anos, designada como pessoa maior de 

60 anos e dependente econômica da auditora-fiscal da Receita Federal, falecida em 

1º/12/2005, e condenou a União a restituir parcelas eventualmente descontadas a esse 

título, após a impetração da segurança, em 08.10.2013, atualizadas monetariamente desde 

cada vencimento, com juros de mora desde a notificação da autoridade coatora, conforme 

índices do Manual de Cálculos da JF. 2. A concessão de benefícios previdenciários rege-

se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor, no caso em 1º/12/2005, sob a égide da 

Lei nº8.112/90, art. 217, I, "e" , que prevê a concessão do benefício à pessoa 

designada, maior de 60 anos. 3. É inaplicável a Orientação Normativa nº 7, de 19/3/2013, 

da Secretaria de Gestão Pública do MPOG, que determina a anulação das pensões 

concedidas às pessoas designadas maiores de 60 anos, fundada na derrogação do art. 217 

da Lei nº 8.112/90 pelo art. 5º da Lei nº 9.717/98, a qual proíbe a concessão de benefícios 

nos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, distintos daqueles 

previstos no regime geral. 4. Concluiu o STF que a proibição do art. 5º da Lei nº 

9.717/98 restringe-se à criação de outros tipos de benefícios, não dispostos no Regime 

Geral da Previdência Social, sem alcançar o rol de beneficiários, pois inexiste 

determinação expressa para que os regimes próprios contemplem os mesmos 

dependentes do regime geral. Precedentes desta Corte. 5. Na atualização dos débitos em 

execução observa-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal até junho/2009, quando a 

Lei nº 11.960/2009 alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; a partir daí a TR, até a 

inscrição do débito em precatório, momento em que incidirá o IPCA-E, que persistirá até 

o pagamento pela Fazenda Nacional, corrigindo-se as diferenças da data de cada parcela 
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devida. O cálculo dos juros de mora, a partir da citação, deve também observar o art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação da Lei nº 11.960/2009, nos mesmos moldes da correção 

monetária. Precedentes: STF, RE 870947; DJe 24/4/2015; TRF2, APELREEX 

2013.51.03.113377-4, E- DJF2R 19/6/2015; TRF2, APELREEX 2013.51.01.113314-8, E-

DJF2R 23/7/2015. 6. Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida, tão 

somente para que sejam aplicados correção monetária e juros de mora - estes desde a 

citação -, nos termos da Lei nº 1 11.960/2009. (APELREEX 01359419320134025101, 

NIZETE LOBATO CARMO, TRF2, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 18/03/2016).  

 

- Ademais, não se pode olvidar que “(...) A dignidade da pessoa humana, alçada a 

princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, é vetor para a consecução 

material dos direitos fundamentais e apenas estará assegurada quando for possível ao 

homem uma existência compatível com uma vida digna, na qual estão presentes, no 

mínimo, saúde, educação e segurança. 2. Esse princípio, tido como valor constitucional 

supremo, é o próprio núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam os 

direitos fundamentais, auxiliando na interpretação e aplicação de outras normas. 3. Não 

é dado ao intérprete atribuir à norma jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da 

pessoa humana e, consequentemente, contra o princípio de proteção integral e 

preferencial a crianças e adolescentes, já que esses postulados são a base do Estado 

Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de todo o ordenamento 

jurídico. (...) Havendo regra a tutelar o direito perseguido em juízo, não deve o julgador 

adotar exegese restritiva da norma, de modo a amesquinhar o postulado da dignidade da 

pessoa humana e inibir a plena eficácia do princípio da proteção integral do menor (...) 

(ROMS 201100128232, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE 

DATA:19/12/2011 RSTJ VOL.:00226 PG:00250 ..DTPB:.). 

 

- Foi justamente levando em conta a necessidade de proteção social do menor e da 

prioridade absoluta dos seus direitos fundamentais, que o STJ, em recentes julgados 

entendeu que o art. 5º da Lei n. 9.717/98 deve ser interpretado em conformidade com o 

princípio constitucional de proteção da criança e do adolescente:  
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PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO INTERNO NO  RECURSO 

ESPECIAL.  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENSÃO 

POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL A  CRIANÇAS  E ADOLESCENTES (ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA). PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

ECA. SÚMULA N. 83/STJ.   INCIDÊNCIA.   PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I  -  

Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão realizada  em  09.03.2016,  

o  regime recursal será determinado pela data  da  publicação  do  provimento  

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o 

menor tem norma específica, o Estatuto da Criança e do  Adolescente,  que  dispõe  ter  o  

menor  sob guarda o estado de dependente  para  todos  os efeitos, inclusive 

previdenciários (art. 33, §3º, da Lei n. 8.069/90). III - Ademais, o art. 5º da Lei n. 

9.717/98 deve ser interpretado em conformidade com o princípio constitucional de 

proteção integral à criança e ao  adolescente (art. 227 da Constituição da República), 

como  consectário  do princípio da dignidade humana e base do Estado Democrático  de  

Direito,  bem  assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente,  nos termos da decisão 

proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal  de Justiça do Mandado de 

Segurança n. 20.589/DF. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do 

inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando   o   

acórdão   recorrido   encontra-se  em  sintonia  com  a jurisprudência desta Corte, a teor 

da Súmula n. 83/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes 

para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 

1312012 / PI, Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 11/04/2017).  

 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO 

POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DA FALECIDA. SERVIDORA 

PÚBLICA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES (CF, ART. 227). PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O menor sob guarda judicial de servidor 

público do qual dependa economicamente no momento do falecimento do responsável tem 

direito à pensão temporária de que trata o art. 217, II, b, da Lei 8.112/90. 2. O art. 5º da 

Lei 9.717/98 deve ser interpretado em conformidade com o princípio constitucional da 

proteção integral à criança e ao adolescente (CF, art. 227), como consectário do 

princípio fundamental da dignidade humana e base do Estado Democrático de Direito, 
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bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, art. 33, § 3º). 3. 

Segurança concedida. (MS 20589 / DF, Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 

02/02/2016).  

 

- Logo, faz jus a parte autora ao benefício de pensão por morte até completar 21 (vinte e 

um) anos de idade.  

 

- Por conseguinte, CONHEÇO do Incidente de Uniformização, porém, NEGO-LHE 

PROVIMENTO, fixando a tese de que a vedação do art. 5º da Lei nº 9.717/98 - relativa 

a benefício de regime próprio de previdência não previsto pelo Regime Geral de 

Previdência Social -, não se refere ao rol dos seus beneficiários, mas ao benefício em 

si.  

 

 

 ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais em NEGAR 

PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização, nos termos deste voto ementa. 

 

Brasília (DF), 25 de maio de 2017.  

 

FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER 

Juiz Federal Relator 

 

 

 

 


