
23/08/2022 15:14 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imp… 1/6

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
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

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte autora, que
alega que a Turma Recursal do Tocantins, ao rejeitar o pedido de restabelecimento
de benefício assistencial de prestação continuada - BPC, divergiu da interpretação da
TRU da 4ª Região e desta TNU em casos semelhantes.

Esta TNU conheceu do pedido de uniformização e afetou o recurso
como representativo de controvérsia, nos seguintes termos (evento 14):

A controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de a demandante renunciar à
cota-parte de pensão por morte, para fins de opção de benefício previdenciário
mais vantajoso, no caso, benefício assistencial.

A divergência encontra-se bem delineada, pelo que cabível o conhecimento do
presente incidente. Enquanto a Turma de origem entende pela inviabilidade do
restabelecimento do LOAS com renúncia à cota-parte da pensão por morte, os
julgados paradigmas posicionam-se no sentido de admitir a opção pelo benefício
assistencial quando mais vantajoso do que o benefício previdenciário.

Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre
a mesma matéria, mostra-se relevante que a questão seja afetada como
representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

Assim, considerando as características próprias do benefício assistencial,
sugiro estabelecer como tema controvertido: “saber se, ao beneficiário da cota-
parte de pensão por morte, é possível optar pelo benefício assistencial, mais
vantajoso, e em quais condições caberia tal opção”.

A deliberação do colegido foi tornada pública por edital aos
interessados na controvérsia, com oportunidade de manifestação (evento 19).

A participação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP
e do Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV na condição de amicus
curiae (evento 32).
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O IEPREV apresentou memoriais (evento 41).  Disse que o art. 20, §
4º, da Lei 8.742/1993 veda a cumulação do BPC com qualquer outro benefício,
devendo-se assegurar a opção pelo que for mais vantajoso, conforme assegurado
pelo art. 533 da IN 77/2015.

O IBDP também se manifestou (evento 43), sustentando que é possível
ao beneficiário da cota-parte de pensão por morte optar pelo benefício assistencial
mais vantajoso, inclusive, ocorrendo sua cessação, se for o caso, requerer
novamente a pensão.

Houve o decurso do prazo para manifestação do MPF (evento 49).

Em seus memoriais (evento 55), o INSS reconheceu a possibilidade de
opção do beneficiário de cota de pensão por morte pelo benefício assistencial de
pretação continuada. Ressaltou, contudo, que essa opção não implica a concessão
automática do benefício assistencial, pois depende do preenchimento dos requisitos
legais. 

É o relatório.

VOTO

Os fatos e o problema jurídico estão bem retratados pela sentença, nos
termos aos quais me reporto (evento 1/5):

Trata-se de ação objetivando o restabelecimento do benefício de prestação
continuada - LOAS ao deficiente ao autor Kauã e o pagamento da pensão por
morte integral ao autor Alexsandro. Subsidiariamente, pugna pelo pagamento dos
valores retroativos de pensão por morte atinentes à cota-parte de Alexsandro desde
o óbito, sem descontos do benefício de LOAS percebido pelo irmão no período. 

Os autores alegam, em síntese, que o INSS não concedeu o melhor benefício ao
autor Kauã, que seria a manutenção do BPC-LOAS que já recebia e não a cota-
parte da pensão por morte de seu pai, no valor de meio salário mínimo, em rateio
com seu irmão Alexsandro. Afirmam que a genitora não foi devidamente informada
quando renunciou ao BPC-LOAS. Também apontam que o INSS deixou de pagar
indevidamente ao pensionista Alexsandro os retroativos de sua cota-parte, pois
realizou a compensação com os valores que haviam sido pagos ao seu irmão Kauã
a título de BPC-LOAS.

A Turma Recursal de Tocantins manteve a sentença de improcedência,
por seus próprios fundamentos, entendendo que a concessão de benefício
assistencial constitui medida de caráter absolutamente excepcional e, como tal,
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deve ser interpretada de maneira restritiva (evento 1/7).

A questão submetida a julgamento por este colegiado está em saber se,
ao beneficiário da cota-parte de pensão por morte, é possível optar pelo benefício
assistencial, mais vantajoso, e em quais condições caberia tal opção. 

A TNU já apreciou essa questão mais de uma vez, como a seguir se 
pode verificar:

PU 0510941-91.2012.405.8200 (rel. juiz federal Daniel Machado da Rocha, j.
15/04/2015). Nesse caso, o autor era titular de cota de pensão por morte, junto com a
mãe e dois irmãos, e buscava renunciar à sua cota, a fim de receber o benefício
assistencial de prestação continuada. A TNU definiu o entendimento de que os
beneficiários que recebem cota de pensão podem exercer o direito de opção pelo
benefício assistencial, sem que isto viole o § 4º do art. 20 da Lei 8.742/1993. 

PU 0000367-61.2011.4.01.3302 (rel. juiz federal Fernando Moreira Gonçalves, j.
22/02/2018). Nesse caso, a autora recebia o benefício de pensão em conjunto com a
filha e pretendia optar pelo benefício assistencial. A TNU reafirmou o entendimento
de que os beneficiários que recebem cota de pensão podem exercer o direito de
opção pelo benefício assistencial, sem que isto viole o § 4º do art. 20 da Lei
8.742/1993. 

PU  016958-58.2017.403.6301 (rel. juiz federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j.
12/12/2018). Nesse caso, a autora foi considerada virtual beneficiária de cota de
pensão por morte, benefício que vinha sendo recebido integralmente por sua mãe, e
teve negada a possibilidade de renunciar à sua cota. A TNU definiu
que os beneficiários que recebem cota de pensão, ou sejam virtuais titulares desse
direito, que não seja capaz de os excluir da situação de miserabilidade, podem
exercer o direito de opção pelo benefício assistencial, sem que isto viole o §4° do
art. 20 da Lei 8742/93.

De acordo com os precedentes da TNU, a possibilidade de renúncia à
cota de pensão por morte pelo interessado em receber BPC alcança tanto a situação
do indivíduo que já é pensionista como daquele que, embora tendo em tese o direito
à pensão, não requereu esse benefício.

Assim, o dependente pode optar por receber o BPC, se entender mais
vantajoso. Obviamente, o interessado precisa preencher todos os requisitos previstos
em lei para a concessão do benefício assistencial. O que a interpretação assegura é
apenas que o fato de receber ou de ter direito à cota da pensão não constitui motivo
que, isoladamente, afaste o direito à prestação assistencial, pois pode haver
renúncia. 
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Com isso, se a cota a que o interessado renunciou passa a integrar a
pensão de outro membro da mesma família, assim como definida no art. 20, § 1º, da
Lei 8.742/1993, esse valor poderá ser levado ao cálculo da renda familiar per
capita.  Ou seja, é preciso avaliar a repercussão da renúncia à cota de pensão no
caso concreto.

Em face dessas razões, voto no sentido de que seja reafirmada, por este
colegiado, a seguinte tese:

Os dependentes que recebem ou que têm direito à cota de pensão por morte podem
renunciar a esse direito para o fim de receber benefício assistencial de prestação
continuada, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 8.742/1993.

O caso deve retornar à turma recursal para que, à luz da interpretação
uniformizada, proceda à adequação do julgamento.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao pedido de uniformização
de interpretação de lei.

 

Documento eletrônico assinado por LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, Juíza Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
900000176578v41 e do código CRC 32f6fbef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ 
Data e Hora: 18/8/2022, às 10:40:59 
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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

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA. COTA DE PENSÃO POR
MORTE. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE.  TEMA 284.

1.  Conforme a jurisprudência da TNU, é possível haver a renúncia do
direito à cota de pensão por morte para o fim de recebimento de
benefício assistencial. Assim, o fato de o interessado receber ou ter
direito à cota de pensão por morte não constitui motivo que,
isoladamente, afaste o direito à prestação assistencial. 

2. Reafirmação do entendimento de que os dependentes que recebem
ou que têm direito à cota de pensão por morte podem renunciar a esse
direito para o fim de receber benefício assistencial de prestação
continuada.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, DAR
provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora,
julgando-o como representativo de controvérsia, para fixar a seguinte tese do Tema
284: "Os dependentes que recebem ou que têm direito à cota de pensão por morte
podem renunciar a esse direito para o fim de receber benefício assistencial de
prestação continuada, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 8.742/1993".

Brasília, 18 de agosto de 2022.
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