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Trata-se de pedido de uniformização em face de acórdão da Turma 
Recursal da Seção Judiciária do Paraná, ao fundamento de que há colidência com 
entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado do Piauí (Processo nº 
2003.40.00.700991-3).  

 
Alega-se que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso do 

INSS, determinando a manutenção do benefício de pensão por morte mesmo após 
o autor ter completado 21 anos de idade. Isso porque não se mostraria razoável 
interromper o desenvolvimento pessoal e a qualificação profissional do autor, em 
benefício do injustificável interesse financeiro do Estado.  

 
A Turma Recursal do Piauí, a seu turno, afasta a possibilidade de 

manutenção da pensão por morte na hipótese, pois o art. 77, § 2º, item II, da Lei 
8.213/91, é expresso ao estipular que a parte individual do referido benefício, 
extingue-se para o filho ao completar 21 anos, salvo se for inválido.  

 
Pleiteia-se, por fim, a concessão de medida liminar prevista no § 5º do 

artigo 14 da Lei 10.259/01, para que se suspendam todos os processos nos quais a 
mesma controvérsia jurídica dos presentes autos esteja estabelecida. 

 
Contra-razões às fls. 56/59. 
 
O incidente restou admitido em sua origem (fl. 60).  
 
É o relatório. Passo ao voto. 
 
De fato, resta evidente a divergência jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e o julgado advindo da Turma Recursal do Piauí, já que, enquanto o 
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primeiro entende possível a extensão da condição de dependente, para fins de 
manutenção de pensão por morte, ao universitário até a idade de 24 anos, o segundo 
afasta tal possibilidade, por força do disposto no art. 77, § 2º, item II, da Lei 
8.213/91. 

 
Tenho que em hipóteses como essa, em que a divergência se opera 

entre Turmas Recursais de Regiões diversas, revela-se de bom alvitre perquirir-se o 
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, por se tratar 
de argumentação que, afinal, acabaria por orientar as decisões deste órgão, até porque 
o incidente usa também como paradigma súmula da referida Corte. A propósito, 
confira-se como tem se posicionado a Corte Superior:  

 
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 
8.213/91. IDADE LIMITE. 21 ANOS. ESTUDANTE. CURSO UNIVERSITÁRIO. 
A pensão pela morte do pai será devida até o limite de vinte e um anos de idade, 
salvo se inválido, não se podendo estender até os 24 anos para os estudantes 
universitários, pois não há amparo legal para tanto. 
Recurso provido.” 
(REsp 639487/RS – Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – Órgão 
Julgador: QUINTA TURMA – DJ 01.02.2006 – p. 591).  
 
“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE SEGURADO. 
FILHA MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE 
BENEFICIÁRIA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO.” 
(REsp 779418/CE – Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – Órgão 
Julgador: QUINTA TURMA – DJ 05.12.2005 – p. 376).  
 
Assim, na esteira de entendimento do STJ, em controvérsias que 

versem sobre o direito do maior de 21 anos, dependente do beneficiário, à pensão por 
morte, não se revela possível sua prorrogação para além de tal idade, salvo quando 
inválido.  

 
Ademais, dispõe o inciso II, do § 2º, do artigo 77, da Lei 8.213/91: 
 
“Art. 77.  
(...) 
§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995) 
(...) 
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; (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 
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(...).” 
 
 
Assim, nos termos da lei, quando o filho beneficiário de pensão por 

morte, não inválido, completa 21 anos de idade, perde o direito ao benefício. O fato 
de ser estudante de nível superior não tem o condão de modificar essa situação. 

 
Percebe-se, desse modo, que o acórdão ora impugnado acabou por 

contrariar o disposto no referido dispositivo legal, bem como destoou do julgado 
oriundo da Turma Recursal do Piauí e da jurisprudência dominante no STJ, sendo 
que o entendimento esposado por esses arestos é que merece prevalecer.  

 
Diante do exposto, conheço do presente incidente e dou-lhe 

provimento, para que a Turma Recursal do Paraná adeqüe sua decisão, relativamente 
a estes autos, em conformidade com os fundamentos antes explicitados. 

 
É como voto. 

 
 
 
 

RENATO TONIASSO 
Juiz Federal 
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EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. 
PENSÃO POR MORTE. MAIOR DE 21 ANOS. PRORROGAÇÃO 
DO DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS, EM RAZÃO DE 
SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, 
§ 2º, II, DA LEI 8.213/91. PROVIMENTO. 
I - Nos termos do inciso II, do § 2º do artigo 77 da Lei 8.213/91, o filho 
beneficiário de pensão por morte, não inválido, ao completar 21 anos, 
perde o direito de perceber referido benefício, sendo irrelevante o fato de 
ainda cursar ensino superior. 
II - Incidente provido.  
 
 
ACÓRDÃO: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao pedido de 
uniformização, nos termos do voto do Juiz Relator.” 
 
 
Brasília – DF, 27 de março de 2006. 
 
 
 
 
RENATO TONIASSO 
Juiz Federal 
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