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RELATÓRIO 

1.         Cuida-se de pedido de uniformização no qual se discute o 
momento inicial, a DIB, de benefício de pensão por morte tardiamente requerido 
por menor absolutamente incapaz, não componente do mesmo grupo familiar de 
dependente previamente habilitado. O recorrente insiste no seu direito à percepção 
do benefício desde o óbito do instituidor da pensão, mesmo já tendo sido paga por 
um período a outros dependentes que se habilitaram antes. A Presidência da TNU, 
ao admitir o recurso, bem definiu a controvérsia envolvida: 

Sustenta o requerente, em síntese, divergência com a jurisprudência de turma 
recursal de outra região, segundo a qual, "em caso de habilitação tardia de 
dependente menor de idade que não integra o mesmo núcleo familiar em relação 
aos primeiros dependentes habilitados à pensão, não obstante a data do 
requerimento, deve ser acolhido seu pedido para reconhecer o direito ao 
recebimento das parcelas vencidas desde a data do óbito". 

É o relatório. 

No PEDILEF 50204472820174047000, esta Turma Nacional reafirmou a sua 
orientação no sentido de que: "em caso de habilitação tardia, o menor tem direito 
às prestações vencidas desde o óbito do instituidor, se o benefício de pensão por 
morte não fora concedido a outro dependente integrante do mesmo núcleo 
familiar". 

Confira-se a ementa: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. 
MENOR. NÚCLEO FAMILIAR DISTINTO. DIREITO ÀS PRESTAÇÕES 
VENCIDAS DESDE O ÓBITO DO INSTITUIDOR SE O BENEFÍCIO DE 
PENSÃO POR MORTE NÃO FOI CONCEDIDO A OUTRO DEPENDENTE 
INTEGRANTE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. INCIDENTE CONHECIDO 



E PROVIDO. 
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5020447-
28.2017.4.04.7000, SERGIO DE ABREU BRITO - TURMA NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO.) 

Entretanto, o referido entendimento destoa, aparentemente, da jurisprudência 
das duas turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, para 
quem, ainda que se trate de menor impúbere por ocasião do óbito do segurado, 
o fato de já haver dependente habilitado na data do requerimento, ainda que 
integrante de núcleo familiar diverso, impede o recebimento pela autora de sua 
cota desde o óbito. 

Nesse sentido, confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. MENOR. EXISTÊNCIA DE 
OUTROS BENEFICIÁRIOS HABILITADOS. EFEITOS FINANCEIROS. DATA 
DO REQUERIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o dependente 
incapaz, que não pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias a contar da 
data do óbito do segurado (art. 74 da Lei n. 8.213/91), não tem direito ao 
recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor, 
considerando a informação de que outros dependentes já recebiam o benefício, 
evitando-se a dupla condenação da autarquia previdenciária. 
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1608639/SP, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 
10/10/2018) 

  

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO 
POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. MENOR. 
EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS PREVIAMENTE HABILITADOS. ART. 76 
DA LEI 8.213/1991. 
EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o recorrido, menor de idade, 
receber as diferenças da pensão por morte, compreendidas entre a data do óbito 
e a data da implantação administrativa, considerando que requereu o benefício 
após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, I, da Lei 8.213/1991 e que havia 
prévia habilitação de outro dependente. 2. Com efeito, o STJ orienta-se que, 
como regra geral, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão 
por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito 
do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no 
prazo de trinta dias. 3. Contudo, o STJ excepciona esse entendimento, de forma 
que o dependente incapaz não tem direito ao recebimento do referido benefício 
a partir da data do falecimento do instituidor se outros dependentes já recebiam 
o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada 
duplamente a pagar o valor da pensão. Precedentes: AgInt no REsp 
1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.6.2016, 



e AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.371.006/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 
Primeira Turma, DJe 17.2.2017; REsp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, DJe 5.8.2013; e REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016. 
4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do 
dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo 
que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do 
dependente. 5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação, 
na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarretaria, além da inobservância 
dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, 
que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, devendo ser 
preservado o orçamento da Seguridade Social para garantir o cumprimento das 
coberturas previdenciárias legais a toda a base de segurados do sistema. 
6. Recurso Especial provido. (REsp 1655424/RJ, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) 

2.         Pelo que se percebe, há confronto entre o acórdão recorrido 
e precedente da própria TNU, sendo que esta Corte Nacional não está, à primeira 
vista, afinada com a jurisprudência do STJ. 

VOTO 

3.         Registre-se, por oportuno, recente debate travado no STJ no 
REsp 1.572.524, em que restou vencido o ilustrado relator Min. Napoleão Maia 
Nunes, sendo designado para redator do acórdão o Min. Benedito Gonçalves. 
O voto vencido foi delineado nos seguintes termos: 

     "[...] em face da acentuada proteção que o ordenamento jurídico confere ao 
menor absolutamente incapaz, não se admite a contagem de prazo prescricional 
em seu desfavor, revelando-se inadmissível que o decurso do tempo 
afete  negativamente  direito  previdenciário do pensionista menor pela inércia 
em seu exercício. 

     Consolidou-se, assim, a orientação de que o dependente absolutamente 
incapaz faz jus às parcelas devidas à título de pensão 
por  morte  desde  o  óbito  do  instituidor  da pensão, ainda que o 
benefício  não  tenha  sido  requerido no prazo de 30 dias fixado no art. 74 da 
Lei 8.213/1991, uma vez que os menores não estão sujeitos aos prazos 
prescricionais. 

     Tal premissa pode ser, contudo, relativizada nas hipóteses em que já houver 
outros dependentes habilitados, integrantes do mesmo núcleo familiar, 
recebendo o benefício desde o óbito do instituidor 
da  pensão,  a  fim  de  evitar  a  dupla  condenação  da  Autarquia 
Previdenciária.  Nessas hipóteses, em que o dependente absolutamente incapaz 
não pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias, a contar da data do óbito 
do segurado (art. 74 da Lei 8.213/1991), não fará  jus  ao  recebimento do 



referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor, mas, sim, a 
partir de sua habilitação. 

     [...] Ocorre que  no  caso  dos  autos,  a  Corte de origem é categórica  em 
afirmar que os menores não integram o núcleo familiar da  companheira  do 
Segurado que já vinha recebendo a pensão desde o óbito do instituidor. Assim, 
não merece reparos o acórdão recorrido, impondo-
se  reconhecer  que  os  menores  farão  jus ao pagamento da pensão desde a 
data do óbito do Segurado instituidor do benefício". 

4.         Percebe-se, portanto, que a tese foi expressamente apreciada 
naquela Corte, restando vencida a hipótese de pagamento da pensão desde o óbito 
quando o menor dependente não integrasse o mesmo grupo familiar daqueles que 
vinham antes recebendo o benefício. Prevaleceu o entendimento já esposado, 
adotado em ambas as turmas daquela Corte, no sentido de que, em qualquer 
hipótese, seja ou não o menor integrante do grupo familiar do dependente 
previamente habilitado e que já esteja recebendo o benefício, receberá ele sua 
quota apenas a partir do requerimento administrativo e não desde a data do óbito. 
Nesse sentido restou edificada a ementa do julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. 
HABILITAÇÃO TARDIA DE MENOR COM CUMULAÇÃO DE 
DEPENDENTES PREVIAMENTE HABILITADOS. PAGAMENTO DEVIDO A 
PARTIR DA HABILITAÇÃO TARDIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. (REsp 1572524/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 14/03/2019) 

5.         Em decisão mais recente, a Segunda Turma da 1ª Seção do 
STJ confirmou o entendimento no seguinte precedente: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
POST MORTEM. ABSOLUTA INCAPACIDADE DO REQUERENTE DA 
PENSÃO POR MORTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS 
VENCIDAS DESDE A DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. 
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva concessão de benefício 
previdenciário de pensão por morte ajuizada em desfavor do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS. Consta dos autos que a recorrida, após conseguir o 
reconhecimento judicial de paternidade, requereu junto ao INSS o benefício de 
pensão por morte, o qual foi deferido a partir do requerimento administrativo. II 
- Inconformada, ajuizou a presente ação visando obter o benefício desde a data 
do óbito do seu genitor. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal 
a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial 
do INSS, para reformar o acórdão recorrido, que o direito da autora à pensão 
por morte é devido apenas a partir do requerimento administrativo, julgando, em 
razão desse entendimento, improcedente a ação. III - O STJ entende que, 
comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele 
jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do 



benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias. 
IV - Tal entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o 
benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do 
requerimento administrativo, como no caso dos autos. V - Evita-se, assim, que a 
autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. 
Nesse sentido: REsp n. 1.655.424/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp n. 1.608.639/SP, 
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 
10/10/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1674836/PR, Rel. 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, 
DJe 06/05/2019) 

6.         Dado o contexto, entendo conveniente e prudente admitir o 
presente recurso como Representativo de Controvérsia, de modo a revisar a 
jurisprudência desta Corte e adequá-la, se o caso e após mais amplo debate, à 
jurisprudência do STJ. Para tanto, delimito o tema a ser dirimido em se saber: se 
o dependente absolutamente incapaz, pertencente ou não ao mesmo grupo familiar 
de outro dependente previamente habilitado, faz jus ao benefício desde o óbito do 
segurado ou desde o requerimento de habilitação tardia. 

7.         Posto isso, voto por CONHECER DO 
RECURSO interposto em função da demonstrada interpretação controvertida e 
convertê-lo em Representativo de Controvérsia nos termos aqui ponderados. 

 

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
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REQUERENTE: RONALD NILO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: MARIA MANOELLA CAVALCANTE SILVA 

EMENTA 

PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE 
INCAPAZ. HABILITAÇÃO TARDIA, JÁ EXISTINDO 
DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO. MOMENTO 
A PARTIR DE QUANDO DEVIDO O BENEFÍCIO: SE DESDE 
O ÓBITO DO SEGURADO OU SE DESDE O 
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO TARDIA. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DA TNU COM O STJ. 
RECURSO ADMITIDO. CONVERSÃO EM 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
CONHECER DO RECURSO interposto em função da demonstrada interpretação 
controvertida e afetá-lo o tema como Representativo de Controvérsia com a 
Questão Controvertida: Se o dependente absolutamente incapaz, pertencente ou 
não ao mesmo grupo familiar de outro dependente previamente habilitado, faz jus 
ao benefício desde o óbito do segurado ou desde o requerimento de habilitação 
tardia. 

São Paulo, 22 de agosto de 2019. 

 

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

Juiz Federal 

 


