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RELATÓRIO 

Trata-se, em suma, de pedido de uniformização interposto pela parte 
autora contra acórdão da Turma Recursal de origem que não reconheceu o seu 
direito à pensão, na qualidade de esposa, sob o argumento de que o falecido 
segurado possuía menos de 18 (dezoito) contribuições ao RGPS. 

Alega que o óbito se deu por homicídio, o que se equipara a acidente 
de qualquer natureza, devendo ser amparado com o pensionamento, 
independentemente do número de contribuições vertidas ao RGPS. A título de 
paradigma indicou o acórdão da 2ª TRRJ 0079852-66.2015.402.5170. 

Admitidos na origem (anexo 24 do evento 01) vieram os autos a esta 
Corte uniformizadora. 

Em decisão proferida em 27/04/2018 (evento 03) o Exmo. Sr. 
Ministro Presidente desta C. TNU admitiu o incidente de uniformização interposto 
uma vez presente controvérsia entre Turmas Recursais de diferentes regiões acerca 
de questão de direito material. 

É o relato. Passo ao voto. 

 

VOTO 

 A lei de regência dos pedidos de uniformização dirigidos à Turma 
Nacional de Uniformização exige que a parte postulante da uniformização de 
questão de direito material presente na lide demonstre de forma cabal que há 
divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões do País 
ou que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação predominante 
no âmbito desta Corte uniformizadora ou em descompasso com a posição 
majoritária do C. STJ. 
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É o que reza o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, verbis: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação 
da lei. 

(...) 

§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 
diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

Por sua vez, dispõe o art. 6º do nosso Regimento Interno TNU 
(editado pela Resolução CJF nº 345, de 02/06/2015, verbis: 

Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e 
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, 
quanto à questão de direito material: 

I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de 
diferentes Regiões; 

II – em face de decisão de Turma Recursal proferida em 
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou 

III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização 
proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante 
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de 
Uniformização. 

Volvendo ao caso em análise, em sede de juízo de admissibilidade 
entendo que o presente PEDILEF preenche os requisitos e pressupostos 
processuais para o seu conhecimento, notadamente porque 
o julgado paradigma apresentado pela requerente, oriundo da 2a TR/RJ que "(...) 
entendeu que a morte do segurado instituidor da pensão por morte previdenciária 
em decorrência de homicídio caracteriza a circunstância de “acidente de 
qualquer natureza”, sendo devido o benefício, ainda que vertidas menos de 18 
contribuições mensais (...)",  está em dissonância com a orientação firmada pelo 
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acórdão recorrido, relatado na origem pelo nosso brilhante colega Juiz Federal 
Sérgio de Abreu Brito hoje com assento nesta colenda Corte de Uniformização, no 
sentido de que "(...) a situação fática do homicídio não se confunde com acidente 
(...)". 

Delimitada a divergência jurisprudencial acerca de questão de direito 
material a saber: se a morte do instituidor da pensão decorrente de homicídio 
configura "acidente de qualquer natureza" a desafiar a incidência do art. 77, § 2º-
A, da LBPS, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 13.135/15, norma esta 
prorroga o período de pensionamento e afasta a regra geral prevista no art. 77, inc. 
V, al. b, do mesmo diploma legal, que dispõe para o caso o pensionamento pelo 
período de 04 meses, haja vista que o de cujus instituidor da pensão havia vertido 
somente 12 contribuições ao RGPS. 

Enfim, delimitada a controvérsia jurídica acerca de questão de 
direito material conheço do presente incidente de uniformização. 

Passo ao mérito. 

Inicialmente convém registrar que o óbito do segurado instituidor da 
pensão por morte se deu em 06/06/2015, portanto já na vigência do novo regime 
jurídico do pensionamento, instituído pela MP n. 664, de 30/12/2014, convertida 
na lei n. 13.135/15, que criou carência específicas para os dependentes da 
categoria cônjuges e companheiros(as). 

Retomando o caso dos autos, a meu sentir, o ponto controvertido a 
ser dirimido se refere à possibilidade de ser concedida pensão por morte à 
requerente com a isenção do cumprimento da carência específica de 18 
contribuições mensais vertidas pelo segurado falecido, em razão de ter sido vítima 
de homicídio ('assassinado' a pauladas segundo relato do acórdão recorrido), 
caracterizando este evento danoso como acidente de qualquer natureza a ensejar 
a aplicação do 77, § 2º-A, da LBPS, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 
13.135/15. 

Para melhor elucidação da controvérsia transcrevo os dispositivos 
legais previstos na LBPS, com redação alterada pela Lei n. 13.135/15 (Lei de 
conversão da MP n. 664 de 30/12/2014), que estão a exigir por parte desta C. TNU 
a compositiva interpretação uniformizacional, a saber: 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 
rateada entre todos em parte iguais.         (Redação dada pela Lei 
nº 9.032, de 1995) 
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(...) 

V - para cônjuge ou companheiro:           (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015) 

(...) 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado 
tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento 
ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos 
antes do óbito do segurado;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 
2015) 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com 
a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito 
ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e 
pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união 
estável:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de 
idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de 
idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de 
idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de 
idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 
anos de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de 
idade.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na 
alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V 
do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições 
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mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de 
união estável.          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

A categoria acidentes de qualquer natureza surgiu no ordenamento 
jurídico com a edição da Lei n. 9.032/95 para distinguir os acidentes tipicamente 
laborais daqueles que não houvessem ocorrido no ambiente ou em razão da 
trabalho habitualmente exercido pelo obreito. 

Tanto que a partir de então surgiram duas subespécies de auxilio-
aciente: o auxílio-acidente do trabalho (espécie B94) e o auxilio-aciente de 
qualquer natureza (espécie B36), este de natureza tipicamente previdenciária. 

É que, a partir das mudanças havidas no art. 86 da Lei nº 8.213/91 (a 
contar da edição da Lei nº 9.032/95), passou a ser sustentável que o auxílio-
acidente (gênero) também tivesse como origem infortúnio não-laboral, visto que 
a norma passou a se referir a acidente de qualquer natureza. 

Ilustrando o que acaba de ser externado, na doutrina colhe-se o 
seguinte ensinamento: 

"O auxílio-acidente é previsto no art. 86 da Lei nº 8.213. São 
verificadas várias denominações em relação ao benefício em estudo. 
Na Lei nº 5.316/67, a denominação empregada era auxílio-acidente. 
Na vigência da Lei nº 6.367/76, o nome utilizado na prática era 
auxilio suplementar. Atualmente, na Lei nº 8.213, volta-se a utilizar 
a denominação auxílio-acidente. O auxílio-acidente será concedido, 
como indenização ao segurado quando, após a consolidação das 
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91). Verifica-se que a 
condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação 
das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de 
indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza 
previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para 
compensar o segurado da redução de sua capacidade 
laboral. Mostra o art. 86 da Lei nº 8.213 que o acidente é de 
qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando 
apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença 
profissional." (Direito da Seguridade Social, Editora Atlas S.A., 14ª 
Ed., p. 428) 
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No mesmo sentido leciona nosso douto colega e amigo Daniel 
Machado da Rocha, comentando a LBPS, verbis: 

"Na redação original da Lei de Benefícios, era devido apenas 
quando o segurado sofresse acidente do trabalho, o qual acarretasse 
uma redução da capacidade laborativa, ou exigisse maior esforço 
para o exercício da mesma atividade desempenhada na época do 
acidente, ou, ainda, lhe impedisse o seu desempenho (LBPS, art. 86). 
Atualmente, é concedido como pagamento de indenização mensal, 
quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem na redução 
da capacidade de labor do segurado. 

(...) 

Mencionando a lei atualmente acidente de qualquer natureza, em 
lugar de acidente do trabalho, como na redação originária, entende-
se que houve uma ampliação das hipóteses fáticas para a concessão 
do benefício. Por acidente de qualquer natureza deve ser entendido 
qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não 
guarde relação com a atividade laboral do 
segurado." (Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, 
Ed. Atlas, 15ª Ed. rev. atual. e ampl., 2017, pgs. 515-516). 

Como se vê, evidente que o morte de alguém vitimada por homicídio 
cometido por outrem, de regra, se revela um infortúnio, fatalidade, apta a ser 
categorizada como acidente de qualquer natureza 

Consultando o Dicionário Michaelis  on line 
(http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/acidente/) na busca do sentido comum e usual da palavra, justamente 
porque essa deve ser a mens legis, observa-se que acidente significa: 

1 O que é casual, fortuito, imprevisto. 

2 Acontecimento infausto que envolve dano, estrago, sofrimento ou 
morte; desastre, desgraça: “[…] corre a notícia de que Juscelino 
Kubitschek teria morrido num acidente de carro na estrada que liga 
Luziânia a Brasília” (CA). 

3 Ataque epiléptico; desmaio, vertigem, síncope. 
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Corrobando esta compreensão constata-se na leitura do Decreto 
3.048/99 que acidente de qualquer natureza é : 

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes 
prestações: 

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-
acidente de qualquer natureza; 

(...) 

Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer natureza 
ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes 
exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou 
a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.” 

Aliás, em casos tais, o C. STJ, a par de reconhecer o direito 
previdenciário ao pensionamento dos dependentes, firmou orientação no sentido 
de que tem o 'homicida'  o dever de ressarcir ao fundo do RGPS o valor dispendido 
com o pagamento da pensão em decorrência do ilícito cometido contra segurado 
seu, ainda que não se trate de fato ocorrido no ou em razão do trabalho. 

Confira-se: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. 
ASSASSINATO DE SEGURADA PELO EX-MARIDO. 
RESSARCIMENTO AO INSS PELOS VALORES PAGOS A 
TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE AOS BENEFICIÁRIOS. 
REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO QUE CAUSAR DANO 
A OUTREM. POSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do 
CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão 
deduzida. 2. A controvérsia posta no recurso especial resume-se 
em definir se a autarquia previdenciária efetivamente faz jus ao 
ressarcimento de benefícios previdenciários cuja origem é 
diversa daquela prevista nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/91, 
qual seja, acidente de trabalho. O caso concreto versa sobre 
assassinato de segurada do INSS pelo ex-marido. Logo, não se 
verifica que a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. 
Os artigos de lei apontados como violados são considerados 
impertinentes quando não possuem comandos legais suficientes para 
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afastar a tese adotada no acórdão regional. 4. No caso dos autos, o 
benefício é devido pela autarquia previdenciária aos filhos da vítima 
em razão da comprovada relação de dependência e das contribuições 
previdenciárias recolhidas pela segurada. Logo, o INSS possui 
legitimidade e interesse para postular o ressarcimento de despesas 
decorrentes da concessão de benefício previdenciário aos 
dependentes de segurado, vítima de assassinato. 5. O agente que 
praticou o ato ilícito do qual resultou a morte do segurado deve 
ressarcir as despesas com o pagamento do benefício 
previdenciário, mesmo que não se trate de acidente de trabalho, 
nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, c/c os arts. 186 
e 927 do Código Civil. Recurso especial improvido. (RESP 
201303881718, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA, 
DJE DATA:02/02/2017 ..DTPB:.) 

Vovlendo ao caso concreto, verificando-se, e este fato está narrado 
no acórdão recorrido, que o segurado veio a óbito em decorrência de pauladas 
contra si desferidas, a rigor, foi vítima de agentes exogenos físicos que o levaram 
ao evento danoso morte, é perfeitamente colmatável à norma definidora do 
instituto acidente de qualquer natureza este fato jurígeno. 

Deveras, se vislumbra que esta exeges hermenêutica realça a lógica 
do razoável na medida em que não se pode exigir do segurado que num prazo de 
18 meses não sofra qualquer infortúnio, acidente fora do ambiente laboral ou 
mesmo outra fatalidade, pois, do contrário, seu consorte ficará desassistido da 
proteção do seguro social para o qual o de cujus teve de se filiar 
compulsoriamente. 

A beleza da vida reside exatamente no inesperado, na incerteza do 
futuro, na imprevisibilidade do destino de cada um. 

Esta interpretação se ajusta aos fins do modelo constitucional que 
desenhou a Previdência Social Brasileira, notadamente no que pertine à 'cobertura 
dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada' (art. 201, I, CF/88). 

Ante o exposto, VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO 
ao presente incidente de uniformização para fixar a tese de direito material no 
sentido de que "a morte do segurado instituidor da pensão, vítima do crime 
de homicídio, caracteriza acidente de qualquer natureza para os fins do 77, § 2º-
A, da LBPS, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 13.135/15.". 
Determino, nos termos da Questão de Ordem 20, o retorno dos autos à Turma 
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Recursal de origem para adequação e julgamento do caso concreto à luz da tese 
ora fixada. 

 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 

Juiz Federal 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Vitória, 21 de junho de 2018. 

 
 

RONALDO JOSE DA SILVA 
Juiz Relator 

 


