
 
PODER JUDICIÁRIO 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

PROCESSO Nº 2004.70.95.012546-1. 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

REQUERIDO: MARCOS TONET DAMAS. 

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 

RELATOR: JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO. 

 
 

RELATÓRIO 
 

O EXMO. SR. JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO (RE-
LATOR): Insurge-se o Réu, INSS, mediante pedido de uniformização de interpretação de lei federal, 
contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, sob o fundamento de 
divergência entre esta e a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Piauí. 

Alega o Requerente que a combatida decisão, ao manter a sentença do MM. Juízo de 
primeira instância, na qual se reconheceu o direito do Autor de continuar percebendo os benefícios de 
pensão por morte após os 21 anos em razão de o mesmo estar estudando em curso superior, diverge 
do entendimento adotado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Piauí, a qual dire-
ciona-se no sentido da legalidade da cessação da pensão ao segurado que completar 21 anos, ainda que 
estudante universitário. 

A parte Requerente procurou demonstrar que, o art. 16, I, art. 74, caput, e art. 77, § 2º, 
II, todos da lei 8.213/91, impõem o limite etário de 21 anos à manutenção da qualidade de dependente 
previdenciário.  

Por fim, requer o INSS a concessão de medida liminar, nos termos do art. 14, § 5º, da 
Lei 10.259/2001, para que seja sobrestado o andamento de todos os processos referentes à matéria. 

Traz como paradigma o julgado proferido Processo 2003.40.00.700991-3, da Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais do Piauí. 

Intimado, o Requerido apresentou contra-razões (f. 58-60). 

Em decisão de f. 61, houve a admissão do pedido de uniformização pelo MM. Juiz 
Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. 

É o relatório. 

 
 

JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO 
RELATOR 
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PROCESSO Nº 2004.70.95.012546-1. 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

REQUERIDO: MARCOS TONET DAMAS. 

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 

RELATOR: JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO. 
 
 

 
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETA-

ÇÃO DE LEI FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. AD-

VENTO DA MAIORIDADE. ESTUDANTE UNIVER-

SITÁRIO. PERMANÊNCIA DO PAGAMENTO DO 

BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNI-

VERSITÁRIO PELO DEPENDENTE OU O ATINGI-

MENTO DA IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) A-

NOS, PREVALECENDO A HIPÓTESE QUE PRIMEI-

RO OCORRER. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO 

AO RECURSO.      
 
 
 

VOTO  
 

 O EXMO. SR. JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO (RE-

LATOR): Cuida-se de Pedido de Uniformização de interpretação de lei federal, interposto pelo INSS, 
sob o fundamento de o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, ao ter 
reconhecido o direito à manutenção do benefício da pensão por morte pelo autor, até concluir a uni-
versidade ou completar 24 anos, repetindo os fundamentos da sentença de primeiro grau, violou a dis-
posição legal contida no art. 16, I, c/c art. 74, caput, e art. 77, § 2º, II, todos da lei 8.213/91.  

Destaque-se, de início, a presença de divergência entre o acórdão recorrido e o julgado 
proferido Processo 2003.40.00.700991-3, da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Piauí, 
cuja relatoria coube ao MM. Juiz Roberto Carvalho Veloso. A parte Recorrente, por seu turno, atendeu 
ao comando da Questão de Ordem nº 03 da Turma Nacional de Uniformização, acostando cópia do 
acórdão paradigma. 

No mérito, cinge-se a divergência à possibilidade de o alimentando, estudante univer-
sitário, continuar percebendo a pensão alimentícia, mesmo depois de completar a maioridade civil.  
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Como se sabe, a pensão por morte é benefício previdenciário que tem como objetivo 
de suprir a falta daquele encarregado de arcar com as despesas do lar, de modo a possibilitar a manu-
tenção dos dependentes do falecido. Tem como escopo, pois, de manter a suplementação dos depen-
dentes, decorrentes da obrigação alimentar que tinha o falecido. 

Em se tratando de obrigação alimentar, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que o 
dever de prestar alimentos não se extingue imediatamente com a maioridade civil do dependente, 
quando este for estudante universitário e ainda não dispor de rendimentos próprios. Mencione-se, a 
respeito, os seguintes precedentes: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORI-
DADE CIVIL. MENOR DE 24 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. 
EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O fato de o filho ter atingido a maio-
ridade civil não extingue ipso facto a obrigação alimentar do genitor, máxime quando 
o alimentando for estudante universitário e não tiver condições econômicas de 
prover suas próprias necessidades. II – Recurso improvido. Unânime. (TJDF. AGI 
20040020014506/DF. Rel. Des. José Divino de Oliveira. DJ 24.08.2004, p. 117) 
 
ALIMENTOS. FILHA MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. 1. O pá-
trio poder cessa quando o filho atinge a maioridade, mas não desaparece o dever 
de solidariedade decorrente da relação parental. 2. Necessitando a filha de alimen-
tos para garantir a freqüência a estabelecimento de ensino superior, como com-
plemento da sua educação, que é dever residual do poder familiar, está o pai obri-
gado a auxiliá-la, mormente quando os alimentos estão fixados em patamar bastan-
te razoável. Recurso desprovido. (TJRS. AC 70009290222. Rel. Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves. J. 15.09.2004).  

 

Do mesmo modo, entende-se que a indenização por pensionamento, em caso de mor-
te do provedor da família, deve se estender pelo menos até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, se o 
dependente for estudante universitário. É este o entendimento do STJ: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. LIMITE DO PENSIO-
NAMENTO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGU-
RO DE VIDA. I - Termo final do pensionamento devido às filhas menores da ví-
tima. Fixação em 24 anos, considerado que, nessa idade, as beneficiárias já terão 
concluído a sua formação, inclusive em nível universitário. II - Abatimento dos va-
lores pagos a título de seguro de vida: dissenso interpretativo não suscetível de 
configuração. III - Recurso especial conhecido, em parte, e provido. (STJ. REsp 
333462/MG. Rel. Min. Barros Monteiro. DJ 24.02.2003. p. 238) 

 

Nesse ponto, há de se lembrar que o Direito Civil tem inegável natureza supletória 
das omissões normativas, especialmente em matéria previdenciária. Logo, a natureza da pensão por 
morte autoriza uma conclusão análoga de que a mesma é devida aos dependentes do falecido até a data 
em que atinjam a idade de 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que sejam estudantes universitários. 
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Além disso, a hermenêutica estabelece que as normas proibitivas devem ser interpre-
tadas restritivamente, não se podendo alcançar situações fáticas que não foram estabelecidas na lei. 

Segundo a lição do Min. Sálvio de Figueiredo: 
 
“A interpretação das leis não deve ser formal, mas, antes de tudo, real, humana, so-
cialmente útil. (...) Se o juiz não pode tomar liberdades inadmissíveis com a lei, jul-
gando ‘contra legem’, pode e deve, por outro lado, optar pela interpretação que 
mais atenda às aspirações da Justiça e do bem comum.”1 

 

Ainda sobre o tema, vale acrescentar as irreparáveis as palavras do Juiz Federal Edíl-
son Nobre Júnior (4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), lançadas nos autos da Ação 
Ordinária nº 2002.84.00.8067-5: 

 
05. Em matéria de pensão estatutária, típica prestação previdenciária, não se pode, 
a princípio, esquecer que a tarefa de definir o rol dos seus beneficiários pertence ao 
legislador. 
06. Sendo assim, não haveria como obter êxito a autora, haja vista que o art. 
217, II, alínea a, da Lei 8.112/90, ao ditar: 

“Art. 217. São beneficiários das pensões: 
II – temporária: 
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez” 

07. Nessa linha, a jurisprudência se posicionou pela inexistência, ante a Lei 
8.112/90, do direito do filho maior de 21 anos à continuidade da pensão temporá-
ria, conforme se pode conferir, a título exemplificativo, dos seguintes julgados: 
STJ, 5ª T., Resp 443503/SC, rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., DJU de 
16/12/2002, p. 383; STJ, 5ª T., Resp 259718/RJ, rel. Min. JORGE SCARTEZZI-
NI, v.u., DJU de 22/04/2003, P. 250. 
08. Esse sempre foi o entendimento deste julgador. Todavia, a inicial agrega um 
informe novo, qual seja a de que a Lei 3.765/60, que disciplina as pensões milita-
res, com alteração imposta pela MP 2.215-10, 31-08-01, cuja vigência se beneficiara 
da cláusula de perpetuidade do art. 2o da Emenda Constitucional 32/01/00, passou 
a dispor no seu art. 7o, I, alínea d: 

"Art. 7º  A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-
se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribu-
inte, na ordem de prioridade e condições a seguir: 
I - primeira ordem de prioridade: 
... 
d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro a-
nos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a 
invalidez; e” 

09. Vê-se, portanto, que, pela primeira vez em nosso ordenamento, o legislador 
passou a voltar sua atenção para os dependentes na condição de filhos em curso de 
estudos universitários, permitindo o prolongamento da pensão temporária até 24 
anos. A pergunta que surge é a seguinte: tal disposição é aplicável também aos de-
pendentes dos servidores civis? A primeira resposta que se antevê é a negativa, 
principalmente se considerado que os servidores civis são regidos por estatuto 
próprio. 

 
1 RSTJ 26/378 
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10. Penso ser possível solução diversa. Não se pode deixar de considerar que o 
princípio da legalidade, inscrito no art. 37, caput, da CF, não mais se circunscreve à 
cega obediência à letra da lei. Pressupõe, antes de tudo, o respeito à lei e ao Direito, 
conforme enunciam constituições recentes, tais como a da Alemanha de 1949 (art. 
20.3) e da Espanha de 1978 (art. 103.1). 
11. Desse modo, a atual configuração do princípio da legalidade não dispensa, 
anteriormente pressupõe, interação com os princípios gerais de direito e com o sis-
tema de direitos fundamentais, consagrado em determinado ordenamento. 
12. Daí considerar recomendável que o atuar jurisprudencial, sempre fértil como 
fonte jurídica, possua ponderável atuação no concretizar os desígnios constitucio-
nais, principalmente em matéria previdenciária, seara onde os tribunais serviram de 
lastro inspirador às previsões normativas. Por exemplo, o direito da companheira à 
pensão previdenciária é de ser tributado, com anterioridade aos tribunais, do que 
ao Parlamento. 
13. Na espécie, há dois valores constitucionais que impõem a extensão aos filhos 
dos servidores civis do art. 7o, I, alínea d, da Lei 3.765/60. O primeiro deles é o di-
reito à educação, consagrado no art. 205 da Lei Fundamental como dever do Esta-
do e da família, o qual impõe que a pensão temporária se prolongue até 24 anos, 
época provável da conclusão de curso superior ao filho universitário. 
14. Em segundo lugar, há o cânon da isonomia, previsto no art. 5o, I, da Lei Bá-
sica, a qual não tolera, por inteiramente arbitrária e fora da razoabilidade, a previ-
são de referido benefício unicamente para os filhos dos servidores militares. Não é 
demasiado asseverar que a distinção legal caprichosa, no diferenciar o tratamento 
jurídico dado a uma classe de indivíduos, como acentuou SAN TIAGO DANTAS, 
em escrito tornado clássico na literatura pátria (Igualdade perante a lei e “due pro-
cess of law”: contribuição ao estudo da limitação constitucional do Poder Legisla-
tivo. Revista Forense, Rio de Janeiro, p. 21-31, abril, 1948), revela-se inconstitucional 
por agredir o princípio da igualdade. 
15. Poder-se-á argumentar que suposta inconstitucionalidade, por infringência 
do art. 7o, I, alínea d, da Lei 3.765/60, à obrigação constitucional de tratamento i-
gualitário, pouco beneficiaria o autor, uma vez o Judiciário não poder operar como 
legislador positivo. Assim, a mácula constitucional apenas poderia albergar forças 
para invalidar o dispositivo acima referido e não para justificar a ampliação de sua 
força vinculante a outras situações. 
16. O ponto de vista de que, na jurisdição de constitucionalidade, o Judiciário 
apenas detém o papel de legislador negativo, invalidando a norma tisnada de in-
constitucional, embora conte com o prestigioso lastro do Supremo Tribunal Fede-
ral (Pleno, Rp 1.417 – DF, rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 15-04-88), não 
tem, com a devida vênia, acompanhado o evolver que sofrera a matéria, carecendo, 
por isso, novo exame. 
17. Sou de que, na hipótese, há uma lacuna, qual seja a ausência de norma que 
verse sobre o termo final da pensão do filho de servidor civil universitário. A col-
matação daquela poderá ser feita mediante a via da integração, máxime porque as-
sim o exige o princípio da isonomia. 
18. Contrastando com o mito que se forjou do Judiciário como “legislador nega-
tivo”, não se pode olvidar que as cortes constitucionais européias elaboraram a fi-
gura das sentenças aditivas. Tomando como exemplo a Corte Constitucional italia-
na, temos as chamadas sentenze aggiuntive ou additive, utilizadas quando uma disposi-
ção porta uma norma de menor abrangência daquela que, constitucionalmente, de-
veria possuir, de modo que a declaração de inconstitucionalidade tem como efeito 
de inserir no texto normativo aquilo que lhe falta, sanando-lhe a omissão parcial. A 
propósito, consultar: GUSTAVO ZAGREBELSKY (La giustizia costituzionale. Bo-
lonha: Società editrice il Mulino, 1977, p. 156-157) e LIVIO PALADIN (Diritto Costi-
tuzionale. Milão: CEDAM, 1998, p. 781). Entre nós, suscita a questão FRANCISCO 
CAVALCANTI (A inconstitucionalidade por omissão parcial e a revogação da 
Súmula n.º 339 do STF. In: BELLO FILHO, Ney de Barros (Coord.). Estudos em 
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Homenagem a Dionísio Rodrigues Nunes Brasil. São Luís: Seção Judiciária do Maranhão, 
2001. p. 151-156).  
19. No caso dos autos, a autora é estudante devidamente matriculada no Curso 
de Psicologia da Universidade Potiguar (fls. 22), pelo que seria sobremodo injusto 
que não lhe fosse deferida a prorrogação da pensão pelo simples fato de seu extin-
to genitor não haver seguido a carreira castrense, mas sim a de servidor civil. 
20. À derradeira, não argumente a representação judicial da autarquia-ré, ao ma-
nejar recursos, que a presente decisão contribui para a elevação da despesa pública. 
Isso porque, conforme se depreende do Orçamento Geral da União do corrente 
exercício (DOU, Seção I, de 30.04.2003, p.77), esta, não obstante projetar gastos 
de 16,01% com reformas e pensões dos servidores militares frente a 14,3%, relati-
vos às aposentadorias e pensões da Administração Direta, não hesitou em editar 
medida provisória, tendente à ampliação do prazo dos pensionamentos solvidos a 
filhos de militar, desde que estudem em estabelecimento de ensino superior”. 

 

Embora haja alguma discrepância quanto ao tema específico de que trata os autos, a 
jurisprudência recente vem se mostrando favorável ao pleito do Autor/Requerido, conforme demons-
tram os seguintes precedentes: 

 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE. MANUTEN-
ÇÃO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 1. A pensão por morte 
pode ser prorrogada até o beneficiário completar 24 anos de idade se estiver cur-
sando ensino superior, porquanto não se mostra razoável interromper o seu desen-
volvimento pessoal e a sua qualificação profissional. Precedente da Turma. 2. Hi-
pótese em que o pagamento do benefício deverá ser mantido somente enquanto a 
pensionista estiver freqüentando o curso, cessando-o quando completar 24 anos de 
idade. 3. Deferida a antecipação da tutela. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 
4ª Região. AG 200404010148844/SC. Rel. Nylson Paim de Abreu. DJ 22.09.2004, 
p. 587) 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO. ESTUDANTE UNI-
VERSITÁRIA. MAIORIDADE. DIREITO. 1. Tendo como norte o direito à e-
ducação, dever do Estado e da família, deve ser resguardado o direito à percepção 
de pensão, ainda que o seu beneficiário tenha atingido a maioridade, até que o 
mesmo complete a idade de 24 (vinte e quatro) anos, no intuito de possibilitar o 
custeio dos seus estudos universitários. 2. Precedentes do Eg. STJ. 3. Apelação 
parcialmente provida. (TRF da 5ª Região. AC 282794/CE. Rel. Luiz Alberto Gur-
gel de Faria. DJ 10.04.2003, p. 553) 
 
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNI-
VERSITÁRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CARÁTER ALIMENTAR. I 
- Filho de segurado da previdência social faz jus à pensão por morte até os vinte e 
quatro anos de idade, desde que comprovado o seu ingresso em universidade à é-
poca em que completou a maioridade e a dependência econômica, a fim de assegu-
rar a verdadeira finalidade alimentar do benefício, a qual engloba a garantia à edu-
cação. II – Devido à natureza alimentar, não há argumento que justifique conferir à 
pensão por morte uma aplicação diversa da que é atribuída aos alimentos advindos 
da  relação de parentesco, regulada pelo Direito Civil, sendo certo que  nesta seara 
vigora o entendimento segundo o qual o alimentando faz jus a permanecer nesta 
condição até os 24 (vinte e quatro) anos de idade se estiver cursando faculdade. III 
– É preciso considerar o caráter assecuratório do beneficio, para o qual o segurado 
contribuiu durante toda a sua vida com vistas a garantir, no caso de seu falecimen-
to, o sustento e o pleno desenvolvimento profissional de seus descendentes que, se 
vivo fosse, manteria com o resultado de seu trabalho, por meio do salário ou da 
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correspondente pensão. IV – Recurso provido. (TRF 2ª Região. AC 197037/RJ. 
Rel. André Fontes. DJ 21.03.2003). 

 
PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO POR 
MORTE – FILHO MAIOR DE IDADE - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - CARÁTER ALIMENTAR. 1 - Filha de segu-
rado da Previdência Social faz jus à pensão por morte até vinte e quatro anos de 
idade, desde que comprovados o ingresso em universidade à época em que com-
pletou a maioridade e a dependência econômica, a fim de resguardar a finalidade a-
limentar do benefício, que abrange a garantia à educação. 2 - É preciso considerar 
o caráter assecuratório da pensão por morte, que visa garantir, no caso de faleci-
mento do segurado, a manutenção e o desenvolvimento profissional de seus des-
cendentes, pois, se estivesse vivo, custearia tais despesas com dinheiro proveniente 
de sua remuneração ou com o valor recebido a título de aposentadoria. 3 - Agravo 
de instrumento provido. (TRF 3ª Região. AG 193938/Sp. Rel. Marisa Santos. DJ 
30.09.2004, p. 612). 

 

Ante o exposto, infere-se que deve subsistir o direito pretendido por parte do Autor 
de perceber as pensões até concluir seu curso universitário ou atingir 24 anos, o que primeiro ocorrer.  

Voto, portanto, pelo conhecimento do Pedido de Uniformização, mas nego-lhe pro-
vimento, mantendo o acórdão recorrido, restando prejudicado o pedido liminar. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2.006. 

 

JUIZ RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO 
RELATOR 
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VOTO DIVERGENTE 
 
 

Entendo que os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e 
interesse público aplicam-se ao caso concreto, mas a favor do INSS, tendo em vista que a ma-
téria previdenciária é tratada de maneira específica pela Carta Magna, conforme se vê no art. 
201 e parágrafos da Constituição, que, expressamente, estabelecem que a previdência social, 
organizada em forma de regime geral, observará critérios que preservem o equilíbrio financei-
ro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a cobertura do evento morte, acrescentando, no 
inciso V, o seguinte: 

 
‘pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no §2º’. 
 
Portanto, a Carta Magna remete diretamente à lei os termos e condições para o se-

gurado, ou seu dependente, auferir o benefício que pretende. 
 
Tendo em vista que a regra legal a reger o caso concreto é a Lei 8213/91, que não 

prevê a possibilidade do maior de 21 anos, pelo fato de estar cursando universidade, portanto, 
estudando em curso superior, ter prorrogado o prazo da pensão, nos termos do art. 16, I, da 
Lei 8213/91, há que se julgado improcedente o pedido, pois o cumprimento daquelas normas 
programáticas apontadas no acórdão de fls. 73/74 não se dá por meio da legislação previden-
ciária do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 

 
A regra legal a reger o caso concreto, portanto, é a Lei 8213/91, que não prevê a 

possibilidade do maior de 21 anos, pelo fato de estar cursando universidade, portanto, estu-
dando em curso superior, ter prorrogado o prazo da pensão, nos termos do art. 16, I, da Lei 
8213/91. 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Processo nº 2004.70.95.012546-1 – Turma Nacional de Uniformização/JEF. 

 

 9

É como voto. 
 

Brasília, 13 de fevereiro de 2006. 
 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
Juiz Federal - Relator 
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PROCESSO Nº 2004.70.95012546-1 
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 
REQUERENTE: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS  
REQUERIDO: Marcos Tonet Damas 
RELATOR: RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETO 
RELATOR PARA ACÓRDÃO: GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
 
 

EMENTA 
 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS. 
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8213/91. 
I – A Constituição da República remete à lei a fixação dos termos e condições para que o 
segurado ou dependente possam receber os benefícios do Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS). 
II – O estudante universitário que completa 21 anos e é beneficiário da pensão por morte 
do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) perde direito ao beneficio, nos termos do 
art. 16, I, da Lei 8213/91, não sendo motivo para a prorrogação a situação de estudante de 
nível superior do interessado. 
III – Incidente conhecido e provido. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por maiori-
a, vencido o relator, conhecer do pedido de uniformização e, por maioria, dar provimento 
ao incidente, nos termos do voto divergente do Dr. GUILHERME BOLLORINI PEREI-
RA. Votaram os Juízes Federais RENATO TONIASSO, MÔNICA JAQUELINE SIFU-
ENTES, HÉLIO SILVIO OUREM CAMPOS,  SÔNIA DINIZ VIANA, RICARDO CÉ-
SAR MANDARINO BARRETO, MONICA AUTRAN MACHADO LOPES, ALEXAN-
DRE MIGUEL, HERMES SIEDLER e LUCIENE AMARAL MÜNCH.   

 
Brasília, 13 de fevereiro de 2006. 

 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
Juiz Federal – Relator p/Acórdão  
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