
 
PODER JUDICIÁRIO 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES DAS TURMAS       

RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 
 

1

PROCESSO  :  2003.40.00.700991-3 
CLASSE : CONTRARIEDADE A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE NO STJ  
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ 
REQTE.  : GEAN SARAIVA BEZERRA 
ADV/PROC : NAYANE ARAÚJO RIOS 

 REQDO.           :     INSS 
 ADV/PROC.    :     CLÁUDIA VIRGINIA DE SANTANA RIBEIRO 
 RELATOR       :     HÉLIO SÍLVIO OUREM CAMPOS 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência  
formulado pelo Requerente – Gean Saraiva Bezerra, em  face do Acórdão proferido 
pela Turma Recursal do Juizado Especial do Piauí, com base no art. 14, caput e § 2º, da 
Lei 10.259/20011.  

 
Inicialmente, foi proferida Sentença pelo Exmo. Juiz Federal 

Presidente dos JEF´s da Seção Judiciária do Piauí, Dr. Daniel Santos Rocha Sobral, 
às fls. 36/38, deferindo a medida cautelar postulada, determinando o restabelecimento 
do benefício de pensão por morte e julgando procedente o pedido, sob os fundamentos 
de que: a) pretende o Autor a manutenção do pagamento do benefício de pensão por 
morte, até que complete 24 anos, tendo em vista ainda ser estudante universitário; b) a 
hipótese vertente diz respeito à manutenção de benefício (pensão por morte) deferido 
no âmbito do RGPS – Lei 8.213/91, sendo descabida a aplicação da Lei nr. 8.112/90; 
c) há de ser reconhecido o vínculo de dependência econômica entre pais e filhos 
enquanto estes mantêm a condição de estudante, ainda que já atingidos os 21 anos de 
idade, observando-se o limite máximo de 24 anos, em face da premente necessidade de 
custeio dos estudos, sendo a educação direito que goza de especial proteção jurídica; 
d) restando comprovado que o autor é estudante universitário (declaração da UESPI – 
fls. 09), é cristalino seu direito ao recebimento do benefício de pensão por morte até 
completar 24 anos. Ao final, julgou procedente o pedido, determinando o imediato 
restabelecimento do benefício da pensão por morte e condenando o INSS ao 
pagamento das prestações vencidas no valor de R$ 7.436,15 (sete mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais e quinze centavos). 

                     
1  Lei 10.259/2001 - Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Federais. 
"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 julgada 
por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais , sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal." (Grifei). 
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Recurso Inominado interposto pelo INSS, às fls. 40/43, 

requerendo a reforma da sentença, sob os argumentos de que: a) o apelado perdeu a 
condição de dependente do segurado falecido porque já completou 21 anos; b)  o art. 
217, II da Lei 8.112/90 admite como dependente o filho até a idade de 21 anos, exceto 
se inválidos; c) o art. 222 da Lei 8.112/90 determina que acarreta a perda da qualidade 
de beneficiário a maioridade do filho, aos 21 anos de idade; d) o apelado não faz jus à 
continuidade da pensão por morte até os 24 anos, por falta de amparo legal. Ao final, 
pugnou pela reforma da sentença. 

 
Contra-razões da parte Requerente ao Recurso inominado (fls. 

50/55), pugnando pela manutenção da Sentença. 
 
A Turma Recursal do Piauí (fls. 58/60), tendo como Relator o 

Exmo. Dr. Roberto Carvalho Veloso,  recebeu o Recurso inominado no efeito 
devolutivo, quanto ao restabelecimento da pensão, e em ambos os efeitos, quanto ao 
pagamento das parcelas vencidas. Deu provimento ao Recurso, por unanimidade , 
votando com o Relator os Exmos. Drs. Rui Costa Gonçalves e Derivaldo de 
Figueiredo Bezerra Filho, reformando a Sentença ‘a quo’, por entender que: a) as 
partes, in casu, discutem se cabe ou não o restabelecimento do pagamento de pensão 
por morte a dependente de segurado falecido que ultrapassa o limite estabelecido no 
art. 16, I2, da Lei nr. 8.213/91, ou seja, 21 anos de idade para o filho menor capaz; b) o 
art. 77, § 2o. , II, da Lei 8.213/91 é expresso ao estipular que “a parte individual da 
pensão (por morte) extingue-se (...) para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, 
de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 
salvo se for inválido”. Ao final, colacionou dois julgados do Eg. TRF da 1a. Região, os 
quais se posicionam no seguinte sentido: a) perde o direito do recebimento de pensão 
temporária, pelo falecimento do genitor, a filha maior de 21 anos e capaz, mesmo que 
estudante universitária (AC 96.01.20485-7 - PA); b) o fato da legislação do imposto de 
renda estender a condição de dependente a filho, até 24 anos, não significa que a 
legislação previdenciária assim também entenda (AG nr. 2002.01.00.22516-MG). 

 
O Requerente – Gean Saraiva Bezerra, interpôs pedido de 

uniformização, às fls. 64/74, com fundamento no art. 14, caput, e § 2º , da Lei nr. 
10.259/20013 (divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou da 

                     
2 Art. 16, I da Lei nr. 8.213/91 – “São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado: I – o cônjuge, a companheira, o 
companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou 
inválido”. 
3 Art. 14 da Lei 10.259/01 – “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 
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proferida em contrariedade a Súmula ou jurisprudência dominante do STJ). Alega o 
Requerente que a decisão recorrida firma entendimento diametralmente oposto ao do 
Egrégio STJ e dos Tribunais de outras Regiões.  

 
O Requerente apontou as seguintes divergências, observadas 

entre  o Acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Piauí e  
Acórdãos proferidos pelos Egrégios STJ, TRF da 2a. Região, Tribunal de Justiça do DF e 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fls. 68/73) : 

 
a)  na Turma Recursal de Piauí prevaleceu o entendimento de 

que:  "o filho maior de vinte e um anos não mais possui direito à pensão por morte do 
segurado”, cujo Acórdão teve a seguinte ementa, 'in verbis': 

 
Previdenciário. Pensão por morte. Estudante Universitário. 
Pensão por morte é devida à filha ou filho menor de 21 anos, 
salvo se incapaz, na forma da legislação civil, sendo irrelevante 
tratar-se de estudante universitário.  
Recurso provido; 
  
b) nas Decisões trazidas como paradigmas prevalece o 

entendimento de que: “a pensão por morte é como um seguro social, com nítido caráter 
alimentar, destinada a proteger quem ainda não possui condições de prover sua própria 
subsistência, sendo que a capacidade plena do indivíduo não presume que este possui 
condições materiais de se manter” 

 
Após, o Requerente apresentou como paradigma os seguintes  

Acórdãos do Eg. STJ - Resp nr. 255082 - RJ. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito. 3a. Turma. DJU de 13/08/01; Resp nr. 392240 – DF. Relatora: Min. Eliana 
Calmon. 2a. Turma, DJU de 19.08.2002;  Resp nr. 142526 – RS. Relator: Min. César 
Asfor Rocha. 4a. Turma. DJU de 17.09.2001; Resp nr. 202868 – RJ. Relator: Min. 
Humberto Gomes de Barros. 1a. Turma. DJU de 13.08.2001; Resp nr. 333462 – MG. 
Relator: Min. Barros Monteiro. 4.a Turma. DJU de 24.02.2003, nos seguintes termos, 
'in verbis'; 

 
“Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 
255082 Processo: 200000364541 UF: RJ Órgão 
Julgador: TERCEIRA TURMA Data da decisão: 
22/05/2001 Documento: STJ000395297 Fonte DJ 
DATA:13/08/2001 PÁGINA:147 Relator(a)  CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO Decisão  Vistos, 
relatados e discutidos os autos em que são partes as 

                                                         
Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do 
Coodenador da Justiça Federal”. 
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acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
conhecer em parte do recurso especial e,  nessa parte,  
dar-lhe  provimento. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi e 
Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro. 
  
Ementa Indenização. Idade limite. Viúva e filhos. 
Precedentes da Corte. 
1. A jurisprudência da Corte está orientada para fixar o 
limite da pensão para os filhos até a idade em que 
completem 24 (vinte e quatro) anos de idade, e a da 
viúva até a idade em que a vítima completaria 65 
(sessenta e cinco) anos de idade. 
2. Recurso especial conhecido e provido, em parte”. 
  
“Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 
392240 Processo: 200101640855 UF: DF Órgão 
Julgador: SEGUNDA TURMA Data da decisão: 
04/06/2002 Documento: STJ000445471 Fonte DJ 
DATA:19/08/2002 PÁGINA:159 RNDJ VOL.:00034 
PÁGINA:137 Relator(a)  ELIANA CALMON  Decisão  
Por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso 
especial. 
  
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO -  
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PENSÃO À 
COMPANHEIRA E AO FILHO DA VÍTIMA: LIMITE 
TEMPORAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
1. (...) 
4. A pensão fixada para a companheira da vítima não 
pode ser condicionada à manutenção da sua situação de 
mulher sozinha, dado o seu caráter indenizatório 
(precedentes do STJ). 
5. A pensão fixada para o filho tem como termo final a 
sua idade de 24 (vinte e quatro) anos e não a vida 
provável da vítima, fixada em 65 (sessenta e cinco) anos. 
6. Recurso especial conhecido pela alínea "c" e 
parcialmente provido. 
  
“Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 
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142526 Processo: 199700536874 UF: RS Órgão 
Julgador: QUARTA TURMA Data da decisão: 
07/06/2001 Documento: STJ000403999 Fonte DJ 
DATA:17/09/2001 PÁGINA:167 Relator(a)  CESAR 
ASFOR ROCHA Decisão  Vistos, relatados e discutidos 
os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso e dar- lhe 
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Ruy Rosado de Aguiar e Aldir 
Passarinho Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausentes, ocasionalmente, os Srs. Ministros Sálvio de 
Figueiredo Teixeira e Barros Monteiro. 
  
Ementa DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA 
FATAL.  PREPOSTO. VALOR DA PENSÃO PARA A 
FAMÍLIA. PENSIONAMENTO DO FILHO E DA 
VÍUVA. REMARIDAÇÃO. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. JANEIRO DE 1989. IPC DE 42,72%. 
-  
- Tratando-se de ressarcimento de dano material, a 
pensão pela morte do pai será devida até o limite de vinte 
e quatro anos de idade quando, presumivelmente, os 
beneficiários da pensão terão concluído sua formação, 
inclusive em curso universitário, não mais subsistindo 
vínculo de dependência. 
- (...) 
- Recurso especial conhecido integralmente, mas provido 
apenas em parte”. 
  
“Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 
202868 Processo: 199900085825 UF: RJ Órgão 
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 
20/03/2001 Documento: STJ000395655 Fonte DJ 
DATA:13/08/2001 PÁGINA:54 Relator(a)  
HUMBERTO GOMES DE BARROS Decisão  Vistos, 
relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do 
Sr. Ministro Francisco Falcão, por maioria, conhecer dos 
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recursos e, também por maioria, dar- lhes provimento 
para fixar a idade limite em 65 anos de idade, vencidos 
os Srs. Ministros Relator e Milton Luiz Pereira. Ainda, 
por maioria, não conhecer dos recursos quanto à 
interpretação do art. 1059 do Código Civil, vencidos os 
Srs. Ministros José Delgado e Francisco Falcão e, por 
unanimidade, dar provimento aos recursos para fixar o 
pensionamento ao filho até este completar 24 anos de 
idade. Votaram os Srs. Ministros Humberto Gomes de 
Barros, Milton Luiz Pereira, José Delgado, Francisco 
Falcão e Garcia Vieira. 
  
Ementa ADMINISTRATIVO – CIVIL – 
RESPONSABILIDADE POR MORTE EM 
ACIDENTE – PENSIONAMENTO – TERMO FINAL 
– 65 ANOS – APURAÇÃO DO DANO – MÉTODO 
COMPARATIVO – PARADIGMAS – CÓDIGO CIVIL 
(ART. 1.059) – FILHO MENOR – TERMO FINAL 
DA PENSÃO – 24 ANOS. 
I – Em tema de responsabilidade civil por morte em 
acidente, ressalvadas situações excepcionais, 
exaustivamente demonstradas, adota-se como termo final 
do pensionamento, a data em que a vítima fatal 
completaria sessenta e cinco anos. 
II – (...). 
III – A pensão devida ao filho de quem foi vítima de 
acidente fatal tem como termo final a data em que menor 
completar vinte e quatro anos de idade. Se, por 
deficiência congênita ou adquirida, seja impossível ao 
credor de tal pensão adquirir independência, é possível 
adiar-se o termo final. É que nesses casos a coisa julgada 
opera 'rebus sic stantibus'.” 
  
Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 
333462 Processo: 200100916617 UF: MG Órgão 
Julgador: QUARTA TURMA Data da decisão: 
05/11/2002 Documento: STJ000473349 Fonte DJ 
DATA:24/02/2003 PÁGINA:238 Relator(a)  BARROS 
MONTEIRO Decisão  Vistos e relatados estes autos em 
que são partes as acima indicadas: Decide a Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Jus tiça, por unanimidade, 
conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar- lhe 
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, 
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na forma do relatório e notas taquigráficas precedentes 
que integram o presente julgado. Votaram com o Relator 
os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior e Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Ausentes, ocasionalmente, os Srs. 
Ministros Cesar Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Aldir Passarinho 
Junior. 
  
Ementa RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO 
MENSAL. LIMITE DO PENSIONAMENTO. 
ABATIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE 
SEGURO DE VIDA. 
- Termo final do pensionamento devido às filhas 
menores da vítima. Fixação em 24 anos, considerado 
que, nessa idade, as beneficiárias já terão concluído a sua 
formação, inclusive em nível universitário. 
- Abatimento dos valores pagos a título de seguro de 
vida: dissenso interpretativo não suscetível de 
configuração. 
Recurso especial conhecido, em parte, e provido. 
 

Colacionou, também, o Requerente: a)  um acórdão do TRF da 
2a. Região – AC nr. 197037. Relator: Desembargador Federal Dr. Juiz André Fontes. 
Sexta Turma. DJU de 05.05.2003; b) um Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal; c) um Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  

 
Ao final, o Requerente, reafirmando a existência de 

entendimento diametralmente contrário entre a decisão da Turma Recursal do Piauí e a 
Jurisprudência majoritária, requereu a reforma do Acórdão recorrido, com a 
continuidade da pensão por morte, até os vinte e quatro anos, e o pagamento das 
parcelas atrasadas, mantendo-se a decisão de 1o. Grau. 

Contra-razões da parte requerida – INSS (fls. 77/82), alegando 
que: a) ausência de juntada de cópia dos julgados divergentes, em contrariedade ao art. 
3o. da Resolução nr. 273, de agosto de 2003, já que a Requerente limitou-se a 
transcrever algumas ementas, pelo que pede o não conhecimento do Recurso; b) a 
questão sobre a qual versa o presente caso consiste na existência ou não de direito do 
filho do segurado do Regime Geral da Previdência Social à pensão por morte até a 
idade de 24 anos, se for universitário; c) não há Súmula ou jurisprudência dominante 
do Eg. STJ reconhecendo tal direito ao dependente previdênciário, na condição de 
filho; d) as ementas colacionadas pelo Recorrente não tratam da questão objeto deste 
processo, posto que versam sobre pensão alimentícia oriunda de responsabilização 
civil e não de pensão por morte decorrente do direito previdenciário; e) o dever de 
satisfação de pensão alimentícia decorre do direito privado (direito civil), em face de 
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relação de parentesco ou de responsabilidade civil, enquanto a concessão de pensão 
por morte é oriunda de uma relação de direito previdenciário, que, por sua natureza de 
direito público, está totalmente vinculado ao princípio constitucional da legalidade; f) 
a responsabilidade do INSS quanto ao pagamento de pensão por morte a filhos de 
segurado restringe-se até a idade limite estabelecida na Lei 8.213/91; g) o art. 16, I4, da 
Lei nr. 8.213/91 determina que o filho do segurado somente detém a condição de 
dependente previdenciário até implementar a idade de 21 anos ou enquanto for 
inválido; h) o art. 175 do Decreto nr. 3.048/99 determina a perda da qualidade de 
dependente para o filho ao completar 21 anos de idade, salvo se inválido; i) o 
recorrente era titular de uma pensão por morte originada do Regime Geral de 
Previdência Social (fls. 16/17) e manteve a qualidade de dependente em relação a seu 
pai até 02.01.2002, data em que completou 21 anos, uma vez que não se encontra 
inválido; j) não possui amparo legal a argumentação de que a condição de estudante 
universitário prorrogaria a manutenção da dependência previdenciária até os 24 anos. 
Ao final, pugnou pelo não conhecimento do pedido de uniformização de 
jurisprudência ou pela sua improcedência, com a manutenção do v. Acordão proferido 
pela Turma Recursal do Piauí. 

 
Despacho às fls. 84/86, da lavra do Exmo Dr. Rui Costa 

Gonçalves, presidente da Turma Recursal do Piauí, admitindo o pedido de 
uniformização e esclarecendo que: a) foi impertinente a lembrança do art. 184, I, da 
Lei 8.112/90 pelo recorrente, em virtude do benefício postulado estar relacionado ao 
Regime Geral de Previdência Social; b) não foi indicado pelo Recorrente qualquer 
pronunciamento de Turmas Recursais, pelo que não há como dar trânsito ao incidente 
proposto no âmbito da Primeira Região da Justiça Federal, cabendo sua apreciação 
pela Turma Nacional de Uniformização, tendo em vista que a jurisprudência 
apresentada pelo recorrente foi oriunda do Eg. STJ. 

 
Consta, às fls. 47, petição do INSS, informando o 

restabelecimento do benefício do Autor. 
 
Consta, às fls. 10, declaração da CHESF, informando que a 

genitora do Requerente, pensionista do ex-empregado Raimundo Lopes Bezerra,  
recebeu a pensão alimentícia em favor do seu filho Gean Saraiva Bezerra, no período 
de setembro de 1996 a março de 1999. 

 
É o que importa relatar. 

                     
4 Art. 16, I da Lei 8.213/91 – “São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
social, na condição de dependente do segurado: I – o cônjuge, a companheira e o filho 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido”. 
5 Art. 17 do Decreto nr 3.048/99 – (redação dada pelo Decreto 3.265/99) “A perda da 
qualidade de dependente ocorre: III – para o filho e irmão, de qualquer condição, ao 
completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda 
que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau 
científico em curso de ensino superior”. 
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VOTO 

 
 
1. Cuida-se de pedido de uniformização de jurisprudência 

deduzido pelo Requerente Gean Saraiva Bezerra, nos termos do § 2º, do art. 14, da Lei 
nº 10.259/2001, em face da alegação de divergência entre os citados julgamentos 
proferidos pelo Eg. STJ e a decisão proferida pela Turma Recursal do Piauí, que versa 
sobre a possibilidade de manutenção do benefício de pensão previdenciária por morte 
de segurado do RGPS, percebida por filho capaz, até que este complete 24 anos, sob o 
argumento de que é estudante universitário. 

 
No que pertine à ausência de juntada de cópia dos julgados 

divergentes, alegada pelo INSS, saliento que tal formalidade foi regulamentada pelo 
art. 3º6 da Resolução 273, que data de 27 de agosto de 2003, já revogada pela 
Resolução 330, de 05/09/2003, que trata da matéria em seu art. 8º7,  ao passo que o 
pedido de uniformização de jurisprudência foi protocolado em 04/07/2003 (fls. 64), 
anterior, portanto, a tal exigência, não devendo esta ser óbice ao conhecimento do 
Recurso. Ademais, pelas ementas colacionadas depreende-se a matéria e o conteúdo 
dos julgados. 

 
Quanto aos Acórdãos colacionados pelo Requerente, oriundos 

do Eg. TRF da 2a. Região e dos Egrégios Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do 
Rio Grande do Sul, não servem como paradigmas para configurar a divergência 
descrita pelo art. 14, caput, e § 2º, da Lei 10.259/20018, pois não se tratam de 

                     
6 Art. 3º da Resolução 273, de 27/08/2002 – “O pedido fundado em divergência entre 
decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal será, nos próprios autos, dirigido ao 
Presidente da Turma Recursal que proferiu a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da intimação da decisão recorrida, com cópia dos julgados divergentes e análise 
precisa do pedido.”. 
7 Art. 8. Da Resolução nr. 330, de 05.09.2003 – “O incidente dirigido à Turma Nacional 
será apresentado ao Presidente da Turma Recursal que proferiu a decisão, no prazo de 
dez dias, a contar da publicação, com cópia dos julgados divergentes e demonstração 
sucinta do dissídio. 
8  Lei 10.259/2001 - Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Federais. 
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pronunciamentos de Turmas Recursais de diferentes Regiões nem de Súmula ou 
Jurisprudência dominante do Eg. STJ. 

 
Cinge-se a questão na existência ou não de direito do filho do 

segurado do Regime Geral da Previdência Social à pensão por morte até a idade de 24 
anos, caso seja estudante universitário. 

 
Impende salientar que as ementas colacionadas pelo 

Recorrente, oriundas do Eg. STJ, não tratam da questão objeto do presente processo, 
pois, conforme se observa, tratam de pensão alimentícia, oriunda de responsabilização 
civil, e não de pensão por morte, decorrente do direito previdenciário. É de se frisar 
que o dever de satisfação de pensão alimentícia decorre do direito privado (direito 
civil), em face de relações de parentesco ou de responsabilidade civil, enquanto que a 
concessão de pensão por morte é oriunda de uma relação de direito previdenciário, 
que, por ter natureza de direito público, está vinculada à lei. 

 
Inexistência de jurisprudência dominante ou ausência de 

divergência entre a Decisão produzida pela Turma Recursal/PI e a jurisprudência 
dominante do Eg. STJ, pois o presente caso não trata de pensão alimentícia decorrente de 
responsabilidade civil, matéria versada pelos Acórdãos trazidos como paradigmas, mas 
sim de pensão por morte de segurado do RGPS, decorrente do direito previdenciário. 

 
Resulta demonstrado que os julgamentos suscitados pelo 

Requerente referem-se a casos distintos do tratado no presente Feito e que não há 
jurisprudência dominante do Eg. STJ contrariada pela decisão da Turma Recursal do 
Piauí, que negou a prorrogação do benefício de pensão por morte previdenciária ao 
filho de segurado após o implemento da idade de 21 anos. 

 
Apenas à guisa de ilustração, colaciono os seguintes julgados 

dos Egrégios TRF´s das 1a., 3a., 4a. e 5a. Regiões, que não socorrem ao apelo do 
Requerente, visto que não foi encontrada jurisprudência do Eg. STJ, versando sobre a 
matéria do presente caso. 

 
TRF 1a. Região 
 
Nº do Processo AG 2002.01.00.022516-9 /MG ; 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  Relator 
DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO 

                                                         
"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 julgada 
por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais , sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal." (Grifei). 
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(159 ) Órgão Julgador SEGUNDA TURMA  Publicação 
DJ 19 /12 /2002 P.73 Data Decisão 22 /10 /2002 Decisão 
A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo 
de instrumento.  
 
  
Ementa PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 
ANTECIPADA. PENSÃO  POR MORTE.  IDADE 
DO DEPENDENTE. 
O fato de a legislação do imposto de renda estender a 
condição de dependente, filho, até aos 24 anos,  não 
significa que a legislação previdenciária assim 
também entenda. 
 
Nº do Processo AG 2002.01.00.028524-0 /BA ; 
AGRAVO DE INSTRUMENTO   Relator 
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM 
MEGUERIAN (256 ) Relator Convocado JUÍZA 
DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO (CONV.) 
(4342 ) Órgão Julgador SEGUNDA TURMA  
Publicação DJ 06 /08 /2003 P.08   Data   Decisão      
28/05 /2003 Decisão A Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao agravo de instrumento.  
 
 Ementa PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO  
PREVIDENCIÁRIA. SUSPENSÃO. FILHO CAPAZ.  
MAIORIDADE. LEI 8.112/90, ART. 217, "a", e Lei 
8.213/91, art. 77, § 1º, "b". IMPROVIMENTO. 
1. Com o advento da maioridade, o filho capaz que fazia 
jus à pensão por morte  do pai perde o direito ao 
benefício, mesmo sendo universitário,  por não se 
enquadrar nas hipóteses legais estipuladas pelos art. 217 
da Lei 8.112/90, bem como por expressa previsão legal 
quanto à cessação do benefício (art. 77, § 1º, "b", Lei nº 
8.213/91). 
2. Agravo a que se nega provimento para manter a 
decisão de primeiro grau. 
 
TRF 3a. Região 

 
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 868113 Processo: 
2003.03.99.011008-3        UF: SP        Orgão Julgador: 
NONA TURMA Data da Decisão: 18/08/2003     
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Documento: TRF300074077 Fonte DJU 
DATA:04/09/2003 PÁGINA: 335  Relator JUIZA 
MARISA SANTOS  Decisão A Nona Turma, por 
unanimidade, deu provimento à apelação do INSS, à 
remessa oficial e julgou prejudicado o recurso do autor.   
Ementa PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO 
INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
ART. 16 DA LEI 8.213/91.  
1. Autor que apesar de ser filho da segurada, na época do 
óbito era maior de 21 ANOS e não era inválido, não 
ostentando a qualidade de dependente do segurado.  
2. A interpretação da legislação previdenciária, no 
que concerne à enumeração do rol de benefícios e 
serviços, bem como dos seus beneficiários, há de ser 
literal, não podendo criar beneficiários que a lei não 
selecionou.  
3. Apelação do INSS e remessa oficial providas. 
Prejudicado o recurso do autor.   
 
TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO Classe: AC - 
APELAÇÃO CIVEL – 803441 Processo: 
2000.61.06.009172-2        UF: SP        Orgão Julgador: 
SEGUNDA TURMA Data da Decisão: 17/12/2002     
Documento: TRF300070010 Fonte DJU 
DATA:11/02/2003 PÁGINA: 196  Relator JUIZA 
MARISA SANTOS  Decisão A Segunda Turma, por 
unanimidade, negou provimento ao recurso.   
 
Ementa PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
FILHO MAIOR DE 21 ANOS. UNIVERSITÁRIO. 
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 77, PAR. 2º, DA 
LEI Nº  8.213/91.  
1.A legislação aplicável à PENSÃO por MORTE é a 
vigente na data do óbito do segurado.  
2.O artigo 77, parágrafo 2º, da Lei 8.213/91 determina a 
extinção da pensão por morte do filho que atinge a 
maioridade, salvo se comprovada a invalidez.  
3.A interpretação da legislação previdenciária, no que 
concerne a enumeração do rol de benefícios e serviços, 
bem como dos seus beneficiários, há de ser sempre 
literal, não podendo criar beneficiários que a lei não 
selecionou.  
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4 A obediência ao princípio da seletividade, que a 
Constituição Federal denomina de objetivo da 
seguridade social, faz com que o legislador selecione 
as contingências protegidas pelo sistema, bem como 
os beneficiários dessa proteção.  
5.Recurso do autor improvido.   
 
TRF 4a. Região  
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 554464 Processo: 
2000.71.00.032409-0        UF: RS        Orgão Julgador: 
QUINTA TURMA Data da Decisão: 16/09/2003     
Documento: TRF400090575 Fonte DJU 
DATA:08/10/2003 PÁGINA: 626 DJU 
DATA:08/10/2003  Relator JUIZ NÉFI CORDEIRO   
Decisão A TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU 
PROVIMENTO À APELAÇÃO.   
Ementa PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. FILHA UNIVERSITÁRIA MAIOR DE 21 
ANOS. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  
- Tendo em vista que a norma legal não excepcionou a 
situação dos estudantes, e considerando que o Judiciário 
não pode criar condição de segurado sem suporte na Lei, 
deve ser obedecida a idade limite de 21 ANOS prevista 
no art. 16 da Lei nº 8213/91.   
 
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 379990 Processo: 
2000.04.01.135205-0        UF: RS        Orgão Julgador: 
SEXTA TURMA Data da Decisão: 02/10/2001     
Documento: TRF400082008 Fonte DJU 
DATA:17/10/2001 PÁGINA: 1033 DJU 
DATA:17/10/2001  Relator JUIZ CARLOS EDUARDO 
THOMPSON FLORES LENZ Decisão A TURMA, POR 
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO À 
APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.   
Ementa PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
ART. 77, § 2º, II, DA LEI Nº  8.213/91. EFEITOS.  
1. A Lei MAIOR, no art. 201, inciso V, estabeleceu 
proteção do Regime Geral de Previdência Social aos 
dependentes dos segurados em caso de falecimento do 
titular, delegando à lei ordinária a regulamentação e 
implantação dos benefícios previdenciários. Com estofo 
na expressa delegação constitucional, o legislador editou 
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a Lei 8.213/91, que instituiu os planos de benefícios da 
previdência social.  
2. A Lei Previdenciária - Lei 8.213/91, de 24.07.91 - 
regula a matéria discutida nestes autos no art. 77, § 2º, 
inciso II. Estabelece que a parte individual da PENSÃO 
por MORTE extingue-se para o filho, ou equiparado, 
pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) 
ANOS, salvo se for inválido. Da mesma forma, o art. 16 
da referida norma considera beneficiário do Regime de 
Previdência Social, como dependente, o filho não 
emancipado menor de 21 ANOS ou inválido.  
3. Muito embora relevantes os argumentos expendidos 
pela Autora, no sentido de que persiste a necessidade de 
amparo financeiro, a Lei 8.213/91 é clara ao definir a 
idade limite para percebimento da pensão do filho 
dependente, fixando a obrigatoriedade da manutenção do 
benefício pela previdência social até os 21 (vinte e um) 
anos de idade.  
4. Improvimento da apelação. 
 
TRF da 5a. Região 
 “Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO 
Classe: AG - Agravo de Instrumento – 29793 Processo: 
200005000217090 UF: CE Órgão Julgador: Terceira 
Turma Data da decisão: 18/05/2000 Documento: 
TRF500040003 Fonte DJ DATA:12/06/2000 
PAGINA:443  Relator(a)  Desembargador Federal 
Geraldo Apoliano  Decisão  UNÂNIME 
  
Ementa PROCESSUAL  CIVIL  E  
PREVIDENCIÁRIO.  ANTECIPAÇÃO  DOS  
EFEITOS DA TUTELA.  PENSÃO  POR MORTE. 
CONTINUIDADE DO PAGAMENTO A MAIOR DE 
21 (VINTE E UM) ANOS QUE NÃO É INVÁLIDO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO  ASSISTE  AO  MAIOR  DE  21  (VINTE  E 
UM) ANOS, MESMO QUE SEJA  ESTUDANTE 
UNIVERSITÁRIO, O DIREITO À 
CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DA 
PENSÃO   POR  MORTE,  SE  NÃO  É  INVÁLIDO.  
ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO SUSPENSIVO AO 
AGRAVO. 
  



 
PODER JUDICIÁRIO 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS DECISÕES DAS TURMAS       

RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 
 

15

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO 
Classe: AMS - Apelação em Mandado de Segurança – 
82267 Processo: 200181000149184 UF: CE Órgão 
Julgador: Terceira Turma Data da decisão: 03/12/2002 
Documento: TRF500065083 Fonte DJ -  
Data::25/03/2003 - Página::801 Relator(a)  
Desembargador Federal Paulo Gadelha Decisão  
UNÂNIME 
  
Ementa ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR 
MORTE. RECEBIMENTO POR UNIVERSITÁRIO 
MAIOR DE 21 ANOS NÃO INCAPAZ. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1 - O ART. 77, PARÁGRAFO 2°, INC. II, DA LEI N° 
8.213/91, NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE 
MAIOR DE 21 ANOS, PLENAMENTE CAPAZ, 
RECEBER PENSÃO POR MORTE, AINDA QUE 
ESTEJA CURSANDO UNIVERSIDADE; 
2 - DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, 
MANTÉM-SE A SENTENÇA QUE NEGOU A 
MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DO 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO; 
3 - APELAÇÃO IMPROVIDA. 
  
Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO 
Classe: AG - Agravo de Instrumento – 33239 Processo: 
200005000541177 UF: CE Órgão Julgador: Quarta 
Turma Data da decisão: 26/06/2001 Documento: 
TRF500048962  Fonte DJ DATA:17/10/2001 
PAGINA:1158 Relator(a)  Desembargador Federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria  Decisão  UNÂNIME 
  
Ementa  PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. 
EXTINÇÃO. FILHO  MAIOR DE 21 ANOS 
ESTUDANTE. CABIMENTO 
1. A LEI 8213/91 DETERMINA A EXTINÇÃO DA 
COTA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO QUE 
ATINGE A MAIORIDADE, NÃO FAZENDO 
RESSALVA ALGUMA QUANTO À OCUPAÇÃO DO 
BENEFICIADO. O FILHO ESTUDANTE NÃO FAZ 
JUS À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A 
MAIORIDADE, POIS NÃO HÁ ARRIMO LEGAL 
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PARA TANTO. SOMENTE HAVERIA TAL 
POSSIBILIDADE SE O BENEFICIADO FOSSE 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE O 
QUALIFICASSE COMO INVÁLIDO, O QUE NÃO 
FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS. 
2. AGRAVO IMPROVIDO. 
 

É cediço que Constituição Federal de 1988, no art. 201, inciso 
V, estabeleceu a proteção do Regime Geral de Previdência Social aos dependentes dos 
segurados em caso de falecimento do titular, delegando à lei ordinária a 
regulamentação e implantação dos benefícios previdenciários. Com base na expressa 
delegação constitucional, o legislador editou a Lei 8.213/91, que instituiu os planos de 
benefícios da Previdência Social.  

 
 A Lei Previdenciária (Lei nr. 8.213, de 24.07.91), regula a 

matéria discutida nestes autos no art. 77, § 2º, inciso II, estabelecendo que a parte 
individual da pensão por morte extingue-se para o filho, ou equiparado, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos, salvo se for inválido. Da mesma 
forma, o art. 16 da referida norma, considera beneficiário do Regime de Previdência 
Social, como dependente, o filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido.  

 
Assim dispõe os referidos dispositivos legais, in verbis: 
 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condição de dependentes do 
segurado:  
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho 
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um) anos ou inválido;  
(...)  
  
"Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um 
pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.  
(...) 
§ 2º A parte individual da pensão extingue-se:  
(...) 
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, 
de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 
21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ; 
(...)" 

 
Embora relevantes os argumentos expendidos pelo Autor, no 

sentido de possível persistência da necessidade de amparo financeiro, a Lei 8.213/91 é 
clara ao definir a idade limite para percebimento da pensão do filho dependente, 
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fixando a obrigatoriedade da manutenção do benefício pela Previdência Social até os 
21 (vinte e um) anos de idade.  

 
A obediência ao princípio da seletividade, que a Constituição 

Federal denomina de objetivo da seguridade social (art. 194, III9), faz com que o 
legislador selecione as contingências protegidas pelo sistema, bem como os 
beneficiários dessa proteção.  

 
Vê-se, portanto, que não foi evidenciada a contrariedade com 

Súmula ou jurisprudência dominante do Eg. STJ. 
 

Diante das argumentações colocadas, voto no sentido de não 
conhecer do pedido de uniformização,  ante a ausência do requisito legal do parágrafo 
2º do art. 14 da Lei nº 10.529/2001, qual seja, a existência de contrariedade à súmula 
ou jurisprudência dominante do Eg. STJ. 

 
É como voto. 

                     
9 Art. 194, III da CF/88 – Parágrafo único – “Compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: III – 
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços”; 
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PROCESSO  : 2003.40.00.700991-3 
CLASSE : CONTRARIEDADE A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE NO STJ  
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ 
REQTE.  : GEAN SARAIVA BEZERRA 
ADV/PROC : NAYANE ARAÚJO RIOS 

 REQDO.           :     INSS 
 ADV/PROC.    :     CLÁUDIA VIRGINIA DE SANTANA RIBEIRO 
 RELATOR       :     HÉLIO SÍLVIO OUREM CAMPOS 

 
EMENTA: 
 
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE 
ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA 
RECURSAL DO PIAUÍ E A JURISPRUDÊNCIA  DO EG. 
STJ. MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE 
CONCEDIDA A FILHO CAPAZ DE SEGURADO DO RGPS 
ATÉ QUE COMPLETE 24 ANOS, CASO SEJA 
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU AUSÊNCIA DE 
DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO DA TURMA 
RECURSAL/PI E A JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE DO 
EG. STJ. MATÉRIAS DISTINTAS. NÃO 
CONHECIMENTO. 
  
1.Cuida-se de pedido de uniformização de jurisprudência 
deduzido pelo Requerente Gean Saraiva Bezerra, nos termos 
do § 2º, do art. 14, da Lei nº 10.259/2001, em face da alegação 
de divergência entre julgamentos proferidos pelo Eg. STJ e a 
decisão da Turma Recursal do Piauí, que versa sobre o direito 
do filho capaz manter a percepção da pensão previdenciária 
por morte de seu genitor, vinculado ao RGPS, após atingir 21 
anos, caso seja estudante universitário e até completar 24 anos. 
 
2.Ausência de juntada de cópia dos julgados divergentes.  
Formalidade regulamentada pelo art. 3º10 da Resolução 273, 
que data de 27 de agosto de 2003, ratificada pela Resolução 

                     
10 Art. 3º da Resolução 273, de 27/08/2002 – “O pedido fundado em divergência entre 
decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal será, nos próprios autos, dirigido ao 
Presidente da Turma Recursal que proferiu a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da intimação da decisão recorrida, com cópia dos julgados divergentes e análise 
precisa do pedido.”. 
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330, de 05/09/2003, que trata da matéria em seu art. 8º11,  ao 
passo que o pedido de uniformização de jurisprudência foi 
protocolado em 04/07/2003 (fls. 64), anterior, portanto, a tal 
exigência, não devendo esta ser óbice ao conhecimento do 
Recurso. Ademais, pelas ementas colacionadas depreende-se a 
matéria e o conteúdo dos julgados. 
 
3.Acórdãos oriundos do Eg. TRF da 2a. Região e dos Egrégios 
Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Rio Grande do 
Sul, não servem como paradigmas, a fim de configurar a 
divergência descrita pelo art. 14, caput e § 2º, da Lei 
10.259/200112, pois não se tratam de pronunciamentos de Turmas 
Recursais de diferentes Regiões e nem de Súmula ou 
Jurisprudência dominante do Eg. STJ. 
 
4. As ementas colacionadas pelo Requerente, oriundas do Eg. 
STJ, não tratam da questão objeto do presente processo, posto 
que, versam sobre a pensão alimentícia oriunda de 
responsabilização civil e não de pensão por morte decorrente 
do direito previdenciário. É de se frisar que o dever de 
satisfação de pensão alimentícia decorre do direito privado 
(direito civil), em face de relações de parentesco ou de 
responsabilidade civil, enquanto que a concessão de pensão 
por morte é oriunda de uma relação de direito previdenciário, 
que tem  natureza de direito público. 
 
5. Inexistência de jurisprudência dominante do Eg. STJ ou 
ausência de divergência entre a Decisão da Turma Recursal/PI e a 
jurisprudência do Eg. STJ trazida como paradigma, posto que o 
presente caso não trata de pensão alimentícia decorrente de 
responsabilidade civil, matéria versada pelos Acórdãos 
paradigmas, mas sim de pensão por morte de segurado do 
RGPS, decorrente do direito previdenciário. 
 

                     
11 Art. 8. Da Resolução nr. 330, de 05.09.2003 – “O incidente dirigido à Turma Nacional 
será apresentado ao Presidente da Turma Recursal que proferiu a decisão, no prazo de 
dez dias, a contar da publicação, com cópia dos julgados divergentes e demonstração 
sucinta do dissídio. 
12  Lei 10.259/2001 - Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Federais. 
"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 julgada 
por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais , sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal." (Grifei). 
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6. Não conhecimento do pedido de uniformização,  ante a 
ausência do requisito legal do parágrafo 2º, do art. 14, da Lei 
nº 10.529/2001, qual seja, a existência contrariedade a Súmula 
ou jurisprudência dominante do Eg. STJ. 
 

 
ACÓRDÃO 

 
   Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de 

Uniformização de Jurisprudência no 2003.40.00.700991-3-PI, em que são partes as 
acima mencionadas, DECIDE a Turma Nacional de Uniformização das Decisões das 
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, não conhecer do 
recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste 
julgado. 

 
Sem custas, na forma da lei. 
 
Recife,  18 de Dezembro de 2003. 
 
_____________________________ 
   Hélio Sílvio Ourem Campos 
   Juiz Federal - Relator 


