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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5007655-68.2015.4.04.7208/SC 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCAN TARA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I NSS 

REQUERIDO: ROSA BORGES 

 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS em face de Acórdão 
proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina que, 
reformando a Sentença, concedeu o benefício de Pensão por Morte vitalícia à parte autora. 

2. Eis os fundamentos do decisum: 

“(...) Discute-se na espécie sobre o direito da autora ao recebimento de 
pensão na condição de companheira do segurado Manoel Maurício Rocha, 
falecido em 08/3/2015. 

A sentença acolheu em parte o pedido, reconhecendo o direito da autora 
ao benefício pelo prazo de 4 meses contados do requerimento 
administrativo, na forma do art. 74,§2º, b, da Lei 8.213/91, com redação 
dada pela LEI 13.135, DE 17-06-2015. 

Com efeito, na data do óbito estava vigente a Media Provisória n. 664, de 
30/12/2014, que alterou a redação do art. 74,§2º da Lei 8213/91, assim, 
dispondo: (...) 

A referida MP 64/2014 foi convertida em Lei 13.135/2015, que não 
manteve a redação original do referido artigo, o qual passou a dispor da 
seguinte maneira (...) 

De fato, a Lei 13.135/2015 estabeleceu em seu art. 5º, que os atos 
praticados com base em dispositivos da Medida Provisória nº 664, de 30 
de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta lei. 

Não obstante tal referência, tenho que a disciplina do § 2º do citado art. 74 
da Lei nº 13.135-2015 difere totalmente daquela tratada inicialmente pela 
MP nº 664-2014. Enquanto de início a ideia era que o casamento ou união 
estável inferior a dois anos implicaria a negativa de acesso à proteção 
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previdenciária, a regra efetivamente aprovada introduziu nova linha de 
orientação, agora prevendo, para casos tais, o direito ao benefício de 
pensão em prazo reduzido. 

Nessa linha, não vejo como retroagir a Lei nº 13.135-2015 para abranger 
óbitos ocorridos no período de vigência da MP 664-2014. Ou seja, 
considerada a lei vigente na data do óbito (redação anterior da Lei nº 
8.213-91), a pensão é vitalícia, mostrando-se Irrelevante o período de 
constância do matrimônio. 

Assim, deve ser dado provimento ao recurso da autora para que sua pensão 
seja vitalícia.” 

3. Defende a Recorrente, no entanto, que a Turma de origem ao determinar a aplicação 
da legislação revogada divergiu do entendimento firmando pelo STJ (EDcl no AgRg nº 
1.264.282; REsp. nº 1.037.172 -SP), pela TNU (PEDILEF 200870510004958) e pela 
Segunda Turma Recursal de Pernambuco (P. nº 050664427.2015.4.05.8300; 0502883-
79.2015.4.05.8302), segundo o qual os benefícios previdenciários devem ser regulados 
pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão 
– Princípio tempus regit actum. 

 

VOTO  

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS em face de Acórdão 
proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina que, 
reformando a Sentença, concedeu o benefício de Pensão por Morte vitalícia à parte autora. 

2. Eis os fundamentos do decisum: 

“(...) Discute-se na espécie sobre o direito da autora ao recebimento de 
pensão na condição de companheira do segurado Manoel Maurício 
Rocha, falecido em 08/3/2015. 

A sentença acolheu em parte o pedido, reconhecendo o direito da autora 
ao benefício pelo prazo de 4 meses contados do requerimento 
administrativo, na forma do art. 74,§2º, b, da Lei 8.213/91, com redação 
dada pela LEI 13.135, DE 17-06-2015. 

Com efeito, na data do óbito estava vigente a Media Provisória n. 664, de 
30/12/2014, que alterou a redação do art. 74,§2º da Lei 8213/91, assim, 
dispondo: (...) 
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A referida MP 64/2014 foi convertida em Lei 13.135/2015, que não 
manteve a redação original do referido artigo, o qual passou a dispor da 
seguinte maneira (...) 

De fato, a Lei 13.135/2015 estabeleceu em seu art. 5º, que os atos 
praticados com base em dispositivos da Medida Provisória nº 664, de 30 
de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta lei. 

Não obstante tal referência, tenho que a disciplina do § 2º do citado art. 
74 da Lei nº 13.135-2015 difere totalmente daquela tratada inicialmente 
pela MP nº 664-2014. Enquanto de início a ideia era que o casamento ou 
união estável inferior a dois anos implicaria a negativa de acesso à 
proteção previdenciária, a regra efetivamente aprovada introduziu nova 
linha de orientação, agora prevendo, para casos tais, o direito ao 
benefício de pensão em prazo reduzido. 

Nessa linha, não vejo como retroagir a Lei nº 13.135-2015 para abranger 
óbitos ocorridos no período de vigência da MP 664-2014. Ou seja, 
considerada a lei vigente na data do óbito (redação anterior da Lei nº 
8.213-91), a pensão é vitalícia, mostrando-se Irrelevante o período de 
constância do matrimônio. 

Assim, deve ser dado provimento ao recurso da autora para que sua 
pensão seja vitalícia.” 

3. Defende a Recorrente, no entanto, que a Turma de origem, ao determinar a aplicação 
da legislação revogada, divergiu do entendimento firmando pelo STJ (EDcl no AgRg nº 
1.264.282; REsp. nº 1.037.172 -SP), pela TNU (PEDILEF 200870510004958) e pela 
Segunda Turma Recursal de Pernambuco (P. nº 050664427.2015.4.05.8300; 0502883-
79.2015.4.05.8302), segundo o qual os benefícios previdenciários devem ser regulados 
pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão 
– Princípio tempus regit actum. 

4. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 
lei” , sendo que “o pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da 
proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada 
por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal”. 

5. In casu, verifico que está devidamente caracterizada a divergência jurisprudencial, 
gravitando em torno de qual legislação deve ser aplicada quando da concessão do 
benefício previdenciário de pensão por morte. 
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6. Acerca de tal controvérsia, impende registrar que esta TNU (PEDILEF 
200671560001120, Rel. Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, DOU 31/08/2012), 
reafirmou o entendimento já pacificado de que a concessão de benefícios previdenciários 
deve obedecer ao princípio tempus regit actum, orientando-se pela lei vigente ao tempo 
em que cumpridos os requesitos legais para deferimento do benefício. 

7. Confira-se: 

VOTO-EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM 
FAVOR DE VIÚVA DE SERVIDOR DA POLÍCIA FEDERAL. 
PRECEDENTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM Nº. 5, TNU. 
DIVERGÊNCIA COMPROVADA. FALECIMENTO OCORRIDO NA 
VIGÊNCIA DA LEI 10.887/04. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA 
DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI Nº. 11.358/06. 
INCIDENTE PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Pedido de 
Uniformização interposto em face de acórdão que confirmou, pelos 
próprios fundamentos, a sentença que, dentre outros pedidos, julgou 
procedente o pleito de reajuste de pensão por morte instituída por 
servidor da Polícia Federal. 2 - Acórdão recorrido que, sob o argumento 
de não haver vedação legal expressa, determinou reajuste remuneratório 
na base de cálculo da pensão por morte da autora, nos termos da Lei nº. 
11.358/2006. Acórdão paradigma (MS 14.743/DF) que expõe o firme 
entendimento do STJ de que a pensão concedida à viúva se rege pela EC 
41/03 e pela Lei nº. 10.887/04, se o falecimento tiver ocorrido na vigência 
desses diplomas. Configuração da divergência, com base na Questão de 
Ordem nº. 5, TNU “Um precedente do Superior Tribunal de Justiça é 
suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que o 
relator nele reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte.” 3 
- A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a aplicação do princípio 
tempus regit actum no que concerne à concessão dos benefícios 
previdenciários, incluindo a pensão por morte (Enunciado da Súmula 
340, STJ). Assim, à pensão por morte aplica-se a lei vigente na data do 
falecimento do segurado, eis que esse é o fato gerador do benefício. O 
acórdão recorrido, por sua vez, partiu da equivocada premissa de que a 
Lei nº. 11.358/05 não limitou a aplicação de seus dispositivos às 
aposentadorias e pensões concedidas sob a égide da Lei nº. 10.887/04, 
desconsiderando a regra plasmada em seu art. 8º, verbis: “Aplica-se às 
aposentadorias concedidas aos servidores integrantes das Carreiras de 
que trata o art. 1º desta Lei e às pensões o disposto nesta Lei, ressalvadas 
as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, 
de 18 de junho de 2004.” 4 - Incidente conhecido e provido para, 
reafirmando a tese uniformizada pelo STJ de que não se aplica a Lei nº. 
11.358/06 às aposentadorias e pensões concedidas sob a égide da Lei nº. 
10.884/04, julgar improcedente o pedido de recálculo da pensão por 
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morte da autora, com implantação de nova renda mensal inicial, bem 
como os respectivos valores atrasados desta decorrentes. 5 - O 
julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento 
consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na 
devolução à Turma de origem de todos os outros recursos que versem 
sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação 
do acórdão recorrido à tese jurídica firmada, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 7º VII, “a” e 15, §§ 1º e 3º, da Resolução CJF nº. 22 de 
4 de setembro de 2008 (RI/TNU). 

8. Outrossim, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a aplicação do princípio tempus 
regit actum no que concerne à concessão dos benefícios previdenciários, incluindo a 
Pensão por Morte, nos termos do enunciado da Súmula 340 do STJ, que dispõe: 

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela 
vigente na data do óbito do segurado. 

9. Assentada esta premissa, faz-se necessário definir, então, qual é o regramento regente 
dos benefícios cujo fato gerador ocorreu na época da vigência da Medida Provisória n° 
664, de 30/12/2014, convertida - com alterações - na Lei n° 13.135, de 17/06/2015. 

10. Esta observação foi oportunamente trazida no Voto-vista apresentado pelo Juiz 
Federal FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, cujos fundamentos incorporo a este 
Voto. 

11. Pois bem. Ao historiar a legislação em referência, verifica-se que a Medida Provisória 
n° 664/2014 incluiu, por meio de seu art. 1º, o §2º ao art. 74, da Lei n. 8.213/91, o qual 
passou a dispor, in verbis: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

(...) 

§ 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao 
benefício da pensão por morte se o casamento ou o início da união estável 
tiver ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do instituidor do 
benefício, salvo nos casos em que: (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014) 

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento 
ou ao início da união estável; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014) 
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II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada 
que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do 
INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da 
união estável e anterior ao óbito. (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014) 

12. Contudo, em sua tramitação no Congresso Nacional, o texto desta MP foi objeto de 
alterações - que estabeleceram o direito à percepção de pensão por morte temporária, pelo 
prazo de 4 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, conforme se infere do texto do art. 1°, 
da Lei n. 13.135, de 17 de junho de 2015, que conferiu nova redação ao art. 77, da Lei n. 
8.213/91: 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 
rateada entre todos em parte iguais. 

(...) 

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará: (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

I - pela morte do pensionista 

(...) 

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

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo 
afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes 
da aplicação das alíneas “b” e “c”; (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) 

13. Por sua vez, a Lei n. 13.135/15 deu a seguinte redação ao §2º, do art. 74, da Lei n. 
8.213/91, in verbis: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 
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(...) 

§ 2o Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a 
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no 
casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim 
exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo 
judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

14. O artigo 5º, da Lei n. 13.135/15 estabeleceu que “Os atos praticados com base em 
dispositivos da Medida Provisória n. 664, de 30 de dezembro de 2014, serão revistos e 
adaptados ao disposto nesta Lei”. 

15. Observo, neste ponto, que o art. 62, da Constituição da República de 1988, dispõe 
que, nas situações em que a Medida Provisória for rejeitada, caberá ao "Congresso 
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes" 
(§3º). 

16. O art.11, caput, da Resolução n. 01/2002, do Congresso Nacional, por sua vez, 
estende a possibilidade de o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as 
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória que teve seu texto modificado na lei 
de conversão ao longo do processo legislativo ("Finalizado o prazo de vigência da Medida 
Provisória, inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da votação pelas 2 
(duas) Casas do Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de conversão com 
redação diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer, ou ainda se a Medida 
Provisória for rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para elaborar projeto de decreto 
legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência de Medida 
Provisória."). 

17. Na hipótese sob exame, o Congresso Nacional não aprovou decreto legislativo para 
disciplina das relações jurídicas que se originaram sob o período de vigência da Medida 
Provisória n. 664/2014. Contudo, o Parlamento aprovou a regra, positivada no art. 5º, da 
Lei n. 13.135/2015, que estabelece que este diploma irá reger também os atos praticados 
durante a vigência daquela MP. 

18. Insta destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 857.374 
AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 17/12/2013; AI 810.740 
AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 09/06/2015) tem orientação 
consolidada no sentido de que a lei ordinária de conversão pode definir a disciplina das 
relações jurídicas que tiveram origem sob a vigência de medida provisória, cuja redação 
foi modificada ao longo de sua tramitação legislativa. A propósito, colaciono passagem 
do voto proferido pelo Exmo. Ministro Moreira Alves em julgamento do RE 254.818/PR 
(Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19/12/2002): 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

"(...) não me parece não possa o Congresso Nacional, se não se utilizar de 
Decreto Legislativo, disciplinar, na própria Lei de Conversão - o texto 
constitucional não o impede -, essa relações jurídicas decorrentes de 
dispositivos suprimidos ou alterados da Medida Provisória parcialmente 
convertida em lei, ou resultantes - como sucede no caso sub iudice - de 
dispositivo constante de Medida Provisória anterior que foi revogado 
tacitamente pela que se lhe seguiu e que, em razão disso, não constou da 
que, na sequência das reedições, veio a ser convertida. Nessa última 
hipótese, com a conversão em Lei da Medida Provisória que concluisse 
esse ciclo de reedição, a revogação daquele dispositivo, que a partir e certo 
momento dessas reedições deixou de ser reeditado, se tornou definitiva, 
abrindo-se a oportunidade de serem disciplinadas as relações jurídicas dela 
decorrentes, para que elas não se desconstituam desde o início." 

19. Imperioso reiterar, em arremate, que raciocínio ora desenvolvido não descuida da 
premissa de que, a teor da Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão 
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. De modo algum. 
O que ocorre é que, in casu, por expressa vontade do legislador - à luz das normas 
constitucionais aplicáveis à espécie - a legislação de regência dos atos praticados com 
base em dispositivos da Medida Provisória n. 664/2014 é a Lei n. 13.135/2015, dado o 
efeito retrospectivo previsto em seu art. 5º. 

20. No que tange à situação descrita no Pedido de Uniformização, é incontroverso que a 
parte autora conviveu em união estável com o instituidor do benefício entre o final de 
2013 até a data do óbito, ocorrido em 08/03/2015, época em que o de cujus ostentava a 
qualidade de segurado. À luz do disposto pelo art. 74, §2°, da Lei n. 8.213/91, com a 
redação dada pela Medida Provisória n. 664/2014, a autora não teria direito ao benefício 
de pensão por morte, pois a duração da união estável foi inferior a 2 anos. Contudo, ante 
o disposto pelo art. 77, §2°, V, da Lei n. 8.213/91, modificado pela Lei n. 13.135/2015, a 
demandante faria jus ao benefício de pensão por morte pelo intervalo de 4 meses. 

21. Nesses termos, há que ser restabelecida a sentença que julgou o pedido parcialmente 
procedente, mediante a aplicação do regramento instituído pela Lei n. 13.135/2015. 

22. Posto isso, voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao incidente 
para:(a) Firmar a tese de que a Lei n° 13.135/2015 é aplicável aos benefícios de pensão 
previdenciária requeridos em razão de óbito de segurado falecido durante da vigência 
da Medida Provisória n° 664/2014; e(b) Julgar parcialmente procedente o pedido autoral, 
restabelecendo a Sentença de Primeiro Grau, nos termos da Questão de Ordem nº 38 desta 
TNU. 
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Campo Grande, 19 de abril de 2018. 

 
 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 
Juíza Relatora 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5007655-68.2015.4.04.7208/SC 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCAN TARA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I NSS 

REQUERIDO: ROSA BORGES 

 

VOTO-VISTA JUIZ FEDERAL FÁBIO CESAR OLIVEIRA  

1. INSS interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação Federal contra 
acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina 
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e julgou 
procedente o pedido para concessão de benefício previdenciário de pensão por morte. 

2. O Pedido de Uniformização foi distribuído à MMª. Juíza Federal Gisele Chaves 
Sampaio Alcântara, que votou pelo conhecimento e parcial provimento do incidente 
interposto pelo INSS. A MMª. Juíza Federal Relatora ratificou a tese de que se aplica a 
lei vigente à época do óbito do segurado para concessão da Pensão por Morte 
previdenciária (Princípio tempus regit actum) e restabeleceu a sentença que julgou 
parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de pensão 
por morte, nos termos do disposto na alínea "b" do inciso V do § 2º do artigo 77 da Lei 
8.213/91. Após, a prolação do seu voto, pedi vista dos autos para melhor análise. 

3. Em juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, verifico que a divergência 
entre o acórdão impugnado e os precedentes selecionados da 2ª Turma Recursal da Seção 
Judiciária de Pernambuco foi demonstrada, pois, no julgado atacado, a Turma Recursal 
de origem afirmou que a Lei n. 13.135/2015 não deve retroagir para abranger óbitos 
ocorridos no período de vigência da MP 664/2014 e que deve ser aplicada a Lei n. 
8.213/91, com a redação anterior às modificações introduzidas pela Medida Provisória n. 
664/2014. Todavia, nos arestos paradigmas, restou assente que “Com o advento da MP 
664/2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.135/15, que inaugurou novas regras 
para concessão de benefícios previdenciários, dentre eles, a pensão por morte, o 
cônjuge/requerente não mais possui direito à pensão com a simples apresentação da 
certidão de casamento. É necessário comprovar que já convive com o falecido, como 
cônjuge ou em união estável, por pelo menos 02 (dois) anos antes do óbito.” 

4. Nesses termos, alinho-me à douta relatora no que tange ao conhecimento do Pedido de 
Uniformização e à conclusão do seu voto. Contudo, divirjo dos seus fundamentos. 
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5. A Medida Provisória n. 664, publicada em 30 de dezembro de 2014, incluiu, por meio 
de seu art. 1º, o §2º ao art. 74, da Lei n. 8.213/91, o qual passou a dispor, in verbis: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

(...) 

§ 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício 
da pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver 
ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do instituidor do 
benefício, salvo nos casos em que: (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014)    

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento 
ou ao início da união estável; ou   (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014)    

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada 
que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do 
INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da 
união estável e anterior ao óbito.   (Incluído pela Medida Provisória nº 
664, de 2014)    

  

6. Contudo, em sua tramitação no Congresso Nacional, o texto da Medida Provisória n. 
664/2014 foi objeto de alterações - que estabeleceram o direito à percepção de pensão por 
morte temporária, pelo prazo de 4 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, conforme se infere 
do texto do art. 1°, da Lei n. 13.135, de 17 de junho de 2015, que conferiu nova redação 
ao art. 77, da Lei n. 8.213/91: 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada 
entre todos em parte iguais. 

(...) 

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará: (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

I - pela morte do pensionista 
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(...) 

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

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo 
afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes 
da aplicação das alíneas “b” e “c”; (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) 

  

7. Por sua vez, a Lei n. 13.135/15 deu a seguinte redação ao §2º, do art. 74, da Lei n. 
8.213/91, in verbis: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

(...) 

§ 2o Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a 
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no 
casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim 
exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo 
judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

  

8. O artigo 5º, da Lei n. 13.135/15 estabeleceu que “Os atos praticados com base em 
dispositivos da Medida Provisória n. 664, de 30 de dezembro de 2014, serão revistos e 
adaptados ao disposto nesta Lei”. 

9. Não obstante o disposto no artigo 5º, da Lei n. 13.135, de 17/06/2015, o MM. Juiz 
Federal Relator consignou que “a disciplina do § 2º do citado art. 74 da Lei nº 13.135-
2015 difere totalmente daquela tratada inicialmente pela MP nº 664-2014. Enquanto de 
início a ideia era que o casamento ou união estável inferior a dois anos implicaria a 
negativa de acesso à proteção previdenciária, a regra efetivamente aprovada introduziu 
nova linha de orientação, agora prevendo, para casos tais, o direito ao benefício de pensão 
em prazo reduzido.” A Turma Recursal de origem afastou a aplicação da Lei n. 
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13.135/2015, por julgar que as suas regras somente poderiam ser aplicadas a partir de sua 
promulgação, a Medida Provisória n. 664/2014 não seria aplicável por não ter sido 
convertida em lei e que a parte autora deveria ter seu benefício de pensão por morte 
concedido de forma vitalícia, em razão da incidência do texto original da Lei n. 8.213/91. 

10. No Pedido de Uniformização, são fatos incontroversos que a parte autora conviveu 
em união estável com o instituidor do benefício entre o final de 2013 até a data do óbito, 
ocorrido em 08/03/2015, época em que o de cujus ostentava a qualidade de segurado. À 
luz do disposto pelo art. 74, §2°, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Medida 
Provisória n. 664/2014, a autora não teria direito ao benefício de pensão por morte, pois 
a duração da união estável foi inferior a 2 anos. Contudo, ante o disposto pelo art. 77, §2°, 
V, da Lei n. 8.213/91, modificado pela Lei n. 13.135/2015, a demandante faria jus ao 
benefício de pensão por morte pelo intervalo de 4 meses. 

11. Para melhor análise da questão controversa, observo que o art. 62, da Constituição da 
República de 1988, dispõe que, nas situações em que a Medida Provisória for rejeitada, 
caberá ao "Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas 
delas decorrentes" (§3º). O art.11, caput, da Resolução n. 01/2002, do Congresso 
Nacional, estende a possibilidade de o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória que teve seu texto 
modificado na lei de conversão ao longo do processo legislativo ("Finalizado o prazo de 
vigência da Medida Provisória, inclusive o seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da 
votação pelas 2 (duas) Casas do Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de 
conversão com redação diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer, ou 
ainda se a Medida Provisória for rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para elaborar 
projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência 
de Medida Provisória."). 

12. Na hipótese sob exame, o Congresso Nacional não aprovou decreto legislativo para 
disciplina das relações jurídicas que se originaram sob o período de vigência da Medida 
Provisória n. 664/2014. Contudo, o Parlamento aprovou a regra, positivada no art. 5º, da 
Lei n. 13.135/2015, segundo a qual: “Os atos praticados com base em dispositivos da 
Medida Provisória n. 664, de 30 de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao 
disposto nesta Lei”. 

13. Insta destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 857.374 
AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 17/12/2013; AI 810.740 
AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 09/06/2015) tem orientação 
consolidada no sentido de que a lei ordinária de conversão pode definir a disciplina das 
relações jurídicas que tiveram origem sob a vigência de medida provisória, cuja redação 
foi modificada ao longo de sua tramitação legislativa. A propósito, colaciono passagem 
do voto proferido pelo Exmo. Ministro Moreira Alves em julgamento do RE 254.818/PR 
(Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19/12/2002): 
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 "(...) não me parece não possa o Congresso Nacional, se não se utilizar 
de Decreto Legislativo, disciplinar, na própria Lei de Conversão - o texto 
constitucional não o impede -, essa relações jurídicas decorrentes de 
dispositivos suprimidos ou alterados da Medida Provisória parcialmente 
convertida em lei, ou resultantes - como sucede no caso sub iudice - de 
dispositivo constante de Medida Provisória anterior que foi revogado 
tacitamente pela que se lhe seguiu e que, em razão disso, não constou da 
que, na sequência das reedições, veio a ser convertida. Nessa última 
hipótese, com a conversão em Lei da Medida Provisória que concluisse 
esse ciclo de reedição, a revogação daquele dispositivo, que a partir e 
certo momento dessas reedições deixou de ser reeditado, se tornou 
definitiva, abrindo-se a oportunidade de serem disciplinadas as relações 
jurídicas dela decorrentes, para que elas não se desconstituam desde o 
início."  

14. A par dessa fundamentação, acrescento que as razões do Incidente de Uniformização 
baseiam-se no princípio hermenêutico de que a legislação aplicada para aferição dos 
critérios para a concessão de benefício previdenciário deve ser aquela vigente no 
momento em que se tornou perfeita a causa para o seu deferimento. Essa orientação 
interpretativa, consolidada no enunciado n. 340, da súmula da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, no que atine aos benefícios de pensão por morte, não tem hierarquia 
normativa superior à lei ordinária que disponha em sentido diverso. Além da ausência de 
sustentação constitucional à leitura propugnada pelo réu, registro que a lei ordinária é 
expressão direta do princípio democrático e, como tal, somente poderia ser afastada 
quando pontualmente estiverem ausentes os pressuspostos fáticos e racionais que a 
embasem, ou se constatada a sua invalidade por contrariedade à norma de hierarquia 
superior. 

15. O Pedido de Uniformização não permite entrever quaisquer dessas situações, motivo 
por que é impositiva a aplicação do art. 5º, da Lei n. 13.135/2015. Cumpre sublinhar que 
a Turma Recursal de origem afastou a aplicação da Lei n. 13.135/2015, por julgar que as 
suas regras somente poderiam ser aplicadas a partir de sua promulgação, a Medida 
Provisória n. 664/2014 não seria aplicável por não ter sido convertida em lei e que a parte 
autora deveria ter seu benefício de pensão por morte concedido de forma vitalícia, em 
razão da inciência do texto original da Lei n. 8.213/91. Contudo, tal interpretação nega 
aplicação ao disposto pelo art. 62, §§3o e 11, da Constituição da República de 1988, bem 
como restringe o escopo de atuação do Poder Legislativo, que pode dispor sobre a matéria 
tratada em Medida Provisória de forma diversa do seu texto original. 

16. Nesses termos, há que ser restabelecida a sentença que julgou o pedido parcialmente 
procedente, mediante a aplicação do regramento instituído pela Lei n. 13.135/2015. 

17. Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe parcial 
provimento para restabelecer a sentença, nos termos da Questão de Ordem/TNU n. 38. 
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Fixo a tese de que: os requerimentos para concessão do benefício de pensão por morte 
analisados sob as regras da Medida Provisória n. 664/2014, devem ser revistos e 
adaptados ao que dispõe a Lei n. 13.135/2015, de acordo com o previsto pelo seu art. 5º. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
5007655-68.2015.4.04.7208/SC 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCAN TARA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I NSS 

REQUERIDO: ROSA BORGES 

 

EMENTA 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO 
OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP Nº 664/2014. APLICAÇÃO 
DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI N° 13.135/2015. INCIDÊNCIA 
DO ART. 5º DESTE DIPLOMA. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA A QUO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 38 DA TNU. 
INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. É certo que a teor da Súmula 340 do STJ, assim como da jurisprudência 
desta TNU, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por 
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 

2. Ocorre que, consoante o artigo 5º, da Lei n. 13.135/15, “Os atos 
praticados com base em dispositivos da Medida Provisória n. 664, de 30 
de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta Lei”. 

3. Assim, por expressa vontade do legislador - cf. art. 62 da Constituição 
Federal, e art.11, caput, da Resolução n. 01/2002, do Congresso 
Nacional - a legislação de regência dos atos praticados com base em 
dispositivos da Medida Provisória n. 664/2014 é a Lei n. 13.135/2015, 
dado o efeito retrospectivo previsto em seu art. 5º. 

4. Incidente conhecido e parcialmente provido. 

 

 

 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer 
o Pedido de Uniformização e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da Juíza 
Relatora, que retificou o voto. 

Campo Grande, 19 de abril de 2018. 

 
 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 
Juíza Relatora 

 


