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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

Fausto Augusto de Souza Araújo manifesta recurso por meio do qual busca obter a
reforma de r. decisão com que o ilustre Presidente desta  Corte Regional, I'talo Fioravanti Sabo Mendes,
acolhendo manifestação da Seção de Aposentadorias e Pensões (10919909), indeferiu pedido
para submissão a Junta Médica, com finalidade de obtenção de pensão em decorrência do falecimento de
sua mãe, Zeila de Souza Araújo, servidora aposentada do quadro de pessoal do Tribunal.   

Argumentando com sua condição de portador de Autismo, faz a juntada de
documentação tendente a comprovar residência no mesmo endereço e dependência econômica.

  

Instruídos com o Parecer TRF1-DILEP 11152786, contrário à reforma do decidido, os
autos me vieram distribuídos e os submeto à deliberação do Colegiado.

 

É o relatório.
 

VOTO

 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

É orientação jurisprudencial assente a de que a legislação que disciplina a pensão por
morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício e, uma vez que este ocorreu em 1º de
julho de 2019, conforme mostra certidão junta aos autos (10919164), não são aplicáveis ao caso aqui
sob exame as disposições da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro daquele ano, certo como,
nos termos do disposto em seu artigo 3º, a "concessão de  aposentadoria ao servidor público federal
vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e
de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham
sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta
Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte".

 

Na data de falecimento da genitora do ora recorrente estavam em vigor as seguintes
disposições da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei 13.846, de
18 de junho de 2019:

 

 

"Art. 215.  Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à
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pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da
Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
 
(...............)
 
Art. 217.  São beneficiários das pensões:
 
(...............)
 
IV. o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: 
 
(...............)
 
c) tenha deficiência grave; ou
d) tenha deficiência intelectual ou mental;  
 
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e
 
VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e
atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV. 
 
(...............)
 
Art. 219.  A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que
falecer, aposentado ou não, a contar da data:
 
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, para os filhos
menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais
dependentes; 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste
artigo; ou
 
(...............)
 
Art. 222.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
 
(...............)
 
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da
deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos
mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste artigo;

 

 

Como se vê da simples leitura conjugada de tais preceitos, em vigor na data do
falecimento, a dependência dos filhos do falecido, quando portadores de deficiência mental, intelectual ou
outra qualquer, de natureza grave, é presumida, como o é a das demais pessoas enunciadas nos incisos I a
III do artigo 217 do diploma legal em comento, só sendo necessária a comprovação de dependência
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econômica em relação aos pais e irmãos de qualquer condição. E a qualidade de beneficiário, assim de
dependente, perdura enquanto existente a deficiência, de modo que, para fins de percepção da pretendida
pensão por morte, é preciso que o requerente faça a demonstração de sua presença no momento do óbito
do instituidor do benefício, com observância aos preceitos a tanto relativos. A prova da subsistência da
deficiência, a seu turno, é também necessária para se definir o direito à manutenção do benefício, tanto
mais em casos como o presente, em que a própria concessão do benefício pressupõe a existência de prova
até agora não realizada, embora requerida pelo interessado. 

 

Dentro desse contexto, já se vê que os fundamentos em que se sustenta a decisão
recorrida para indeferir, liminarmente, o pedido de concessão de pensão por morte, assim insuficiente
comprovação de dependência econômica e emissão dos relatórios médicos apresentados para
comprovação da deficiência em momento posterior ao óbito, não são pertinentes para o caso em exame,
tanto mais que, exatamente para procurar demonstrar a deficiência e seu grau de gravidade foi formulado
o pedido de submissão do ora recorrente a Junta Médica Oficial.

 

É verdade que a documentação até aqui apresentada, inclusive a leitura dos relatórios
médicos apresentados, indica que o pretendente da pensão  é casado, com filhos, e não morava na mesma
residência da servidora falecida, sem embargo de ter despesas por ela custeadas, a reforçar a presunção de
dependência em razão do Autismo que o acomete, ou quando menos a necessidade de auxílio financeiro
para sua manutenção e de sua família. É verdade, também, que não foi designado como dependente nos
assentamentos funcionais da serventuária, mas tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes, à luz da
legislação de regência, para lhe retirar o direito ao beneficio, caso demonstrada, pela perícia médica, a
deficiência mental ou intelectual em grau que caracterize a dependência que se encontra na base de sua
concessão.

 

Uma observação final, para que não fique sem ser pontuada. Poder-se-ia pretender
argumentar que a Instrução Normativa 58, de 4/2/2020, do eg. Conselho Nacional de Justiça, ao dispor
sobre  o cadastro de dependentes nos assentamentos funcionais de conselheiros, magistrados e servidores
do órgão, e revogar o anterior ato administrativo de disciplina da matéria, assim a Instrução Normativa 15,
de 10 de janeiro de 2013, ao admitir reconhecimento da condição de dependente ao irmão, filho, enteado e
tutelado de qualquer condição, quando comprovar sua dependência econômica do servidor a atender a um
dos requisitos previstos no inciso IV do artigo 217 da Lei 8.112/1990, não admite presunção de
dependência econômica. Mas, a meu ver, tal ponderação não aproveita ao caso em exame, pois, pela
própria data de sua edição, e anúncio de entrada em vigor na data de sua publicação, o ato normativo deixa
ver que se assenta nos ditames das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2020. Aliás, a
própria Instrução Normativa por ela revogada, de janeiro de 2013, não teria aplicação ao caso em exame,
por não contemplar a figura específica do filho deficiente mental, intelectual ou portador de deficiência
outra, de natureza grave, incluído no rol de beneficiários por meio de legislação posterior, assim a Lei
13.135, de 2015, no particular alterada pela Lei 13. 846/2019.                 

 

Com tais considerações, dou provimento ao recurso, para que o recorrente seja
submetido à pretendida avaliação por Junta Médica Oficial e, constatada que seja, à época do óbito de sua
genitora, a deficiência intelectual ou mental, e seu respectivo grau, anterior e atual, que caracterize a
condição de beneficiário posta no inciso IV do artigo 217 da Lei 8.112/90, com a redação em vigor na data
do falecimento, se dê prosseguimento ao exame do pedido de concessão da pensão, à luz das normas
legais vigentes no momento da morte da instituidora do benefício postulado.

 

É como voto.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA
 

PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS EM VIGOR NO MOMENTO
DO FALECIMENTO DA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO, ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL 103/2019.
1. Orientação jurisprudencial assente a de que a legislação que disciplina a pensão por morte é aquela
vigente na data do óbito do instituidor do benefício e, uma vez que este ocorreu em 1º de julho de 2019,
conforme mostra certidão junta aos autos, não são aplicáveis ao caso sob exame as disposições da Emenda
Constitucional 103, de 12 de novembro daquele ano, certo como, nos termos mesmos do disposto em seu
artigo 3º, a "concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de
previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos
respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os
requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a
concessão da aposentadoria ou da pensão por morte".

2. A simples leitura conjugada dos preceitos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação
vigente na data do óbito da genitora do postulante ao benefício previsto no regime próprio de previdência
do funcionalismo público federal, a dependência dos filhos do falecido, quando portadores de deficiência
mental, intelectual ou outra qualquer, de natureza grave, é presumida, como o é a das demais pessoas
enunciadas nos incisos I a III do artigo 217 do diploma legal em referência, só sendo necessária a
comprovação de dependência econômica em relação aos pais e irmãos de qualquer condição.

3. A qualidade de beneficiário, assim de dependente, a seu turno, perdura enquanto existente a deficiência,
de modo que, para fins de percepção da pretendida pensão por morte, é preciso que o requerente faça a
demonstração de sua presença no momento do óbito do instituidor do benefício, com observância aos
preceitos a tanto relativos. A prova da subsistência da deficiência, por sua vez, é também necessária para
se definir o direito à manutenção do benefício, tanto mais em casos como o presente, em que a própria
concessão do benefício pressupõe a existência de prova até agora não realizada, embora requerida pelo
interessado.
4. Recurso provido, para que o recorrente seja submetido à pretendida avaliação por Junta Médica Oficial e, constatada

que seja, à época do óbito de sua genitora, a deficiência intelectual ou mental, e seu respectivo grau, anterior e atual, que
caracterize a condição de beneficiário posta no inciso IV do artigo 217 da Lei 8.112/90, com a redação em vigor na data
do falecimento, se dê prosseguimento ao exame do pedido de concessão da pensão, à luz das normas legais vigentes no

momento da morte da instituidora do benefício postulado.
 

ACÓRDÃO
 

O Conselho de administração, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

 
Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 24/10/2022.
 
 

                                                       CARLOS MOREIRA ALVES
                                                            Relator
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