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- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0004160-11.2017.4.01.4300/ 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ 

REQUERENTE: BIANCA NUNES LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. TEMA 
284 DA TNU. TESE JURÍDICA 
FIXADA. ESCLARECIMENTO. APERFEIÇOAMENTO. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Juíza Relatora. 

Brasília, 10 de novembro de 2022. 

 

LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ 

Juíza Relatora 
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RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP, que alega haver necessidade de 
esclarecimento no que tange a utilização na tese da expressão renúncia ao direito 
de um benefício para o recebimento de outro. Afirma que o exercício pela opção 
mais vantajosa não implica em renúncia ao direito de percepção do benefício de 
pensão por morte (como a tese dá a entender), tratando-se de escolha 
momentânea, uma vez que, havendo modificação na situação fática, não poderia 
o segurado ficar desamparado. 

Sem contrarrazões.  

É o relatório. 

VOTO 

O embargante objetiva o aperfeiçoamento da tese jurídica fixada, 
para deixar seu texto mais claro e evitar confusão quanto a seus efeitos, 
circunstância que autoriza a interposição de embargos de declaração. 

A tese foi embasada no entendimento já firmado pela TNU de que os 
beneficiários que recebem cota de pensão podem exercer o direito de opção pelo 
benefício assistencial. A intenção foi assegurar o melhor benefício ao requerente. 



Seria um contrassenso agora afirmar que, cessado o benefício 
assistencial, benefício precário sujeito às alterações fáticas, a parte não pode voltar 
a receber a cota de pensão por morte, ficando totalmente desprotegida.  

Nem mesmo o decurso do tempo afeta o direito fundamental a um 
benefício, de acordo com o STF (tema 313). A abdicação se refere ao período no 
qual o indivíduo está assistido pelo BPC, não prejudicando a análise futura de 
benefício (cota de pensão por morte) se findas as condições para o recebimento de 
outro (benefício assistencial).   

Com esses esclarecimentos, dou provimento aos embargos de 
declaração. 

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO 
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

 

LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ 

Juíza Relatora 

 


