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REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  PENSÃO  POR
MORTE.  FILHO  MAIOR  DE  18  ANOS  E  MENOR  DE  21.
INDEFERIMENTO  PELA  ENTIDADE  PREVIDENCIÁRIA.
ILEGALIDADE.  LIMITE  DO  BENEFÍCIO  REGULADO  PELAS
LEIS  Nº   9.717/98  E   8.213/91.  INAPLICABILIDADE  DO  CC.
PRECEDENTES DO TJPB E DO STJ. SÚMULA Nº 253, DO STJ.
SEGUIMENTO NEGADO.

“Em se tratando de pedido de pensão por morte, a Lei Federal nº
8.213/91,  por  constituir  regra  previdenciária  especial,  tem
preferência sobre a regra geral do Código Civil, devendo, portanto,
ser  observado  o  disposto  nos  arts.  16,  I,  e  77,  §  2°,  lI,  daquela
legislação, que preveem, para o filho do segurado, a concessão do
beneficio até os 21 vinte e um anos de idade”.1 

Trata-se  de  remessa  oficial  tirada  contra  sentença  que  julgou
procedente o pedido formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança promovida por  Renan Mesquita de Oliveira em desfavor da  PBPREV – Paraíba
Previdência.

Na sentença, o magistrado fez registrar que a pensão por morte é
devida ao beneficiário até a idade de 21 anos, não sendo lícito à entidade previdenciária, a
pretexto de cumprir as determinações do Código Civil, antecipar o fim da pensão para os
18 anos. A partir deste raciocínio, condenou à ré a implantar o benefício previdenciário em
favor do autor, bem assim a pagar os valores retroativos desde agosto de 2007, com juros e
correção monetária. 

Não houve recurso voluntário, subindo os autos a esta instância via

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20094809620138150000 - Órgão (2ª Seção Especializada Cível) - Relator Dr. João Batista Barbosa - Juiz
Convocado - j. em 02-04-2014



remessa oficial.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC, assim como, do art. 5º, § 1º, da Lei da ACP.

É o relatório. Decido.

Não há o que se modificar na decisão recorrida. Compulsando-se os
autos, observa-se que o autor era filho de servidora pública do Estado da Paraíba, que
faleceu em agosto de 2007.

Por ser o único filho da falecida e menor de 21 anos (fl.  15/17),  o
demandante pediu administrativamente o pagamento da pensão correspondente, pleito
que foi negado pelo ente previdenciário, alegando, para tanto que a idade limite para a
recebimento do benefício é 18 (dezoito) anos.

A controvérsia, pois, reside em definir se o filho do instituidor da
pensão, maior de 18 e menor de 21 anos, tem direito a perceber o benefício durante este
interregno de tempo. A resposta, salvo melhor juízo, é positiva.

É  que,  como  bem  ressaltou  o  magistrado  de  primeiro  grau,  a
limitação do benefício não é dada em razão da maioridade civil, prevista no Código Civil.
Para tais fins, por força do princípio da especialidade, vale a regra disposta no art. 5º, da
Lei nº 9.717/98, que, por sua vez, remete a disciplina da matéria ao art. 77, § 2º, II, da Lei nº
8.213/91. Para melhor esclarecer, transcrevo ambos os normativos:

Art.  5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios,  dos militares dos Estados e do Distrito  Federal  não
poderão  conceder  benefícios  distintos  dos  previstos  no  Regime
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de
julho  de  1991,  salvo  disposição  em  contrário  da  Constituição
Federal.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será
rateada  entre  todos  em  parte  iguais.  (Redação  dada  pela  Lei  nº
9.032, de 1995)

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: 

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  ou  com  deficiência  intelectual  ou



mental  que  o  torne  absoluta  ou  relativamente  incapaz,  assim
declarado judicialmente; 

Neste sentido, confiram-se os precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE
AMPARO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 1.  A pensão por
morte  rege-se  pela  legislação  vigente  à  época  do  óbito.  O
falecimento da servidora deu-se em 25 de julho de 2004, quando já
vigente legislação proibitiva da concessão da pensão por morte até
os 24 (vinte e quatro) anos de idade de filhos universitários. 2. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a pensão por morte
é devida ao filho inválido ou até ele que complete 21 (vinte e um)
anos de idade, não havendo previsão legal para estendê-la até os 24
(vinte e quatro) anos de idade, quando o beneficiário for estudante
universitário.  3.  Inviável  a  apreciação  de  possível  violação  a
preceito  constitucional,  uma vez  que se  trata  de  matéria  afeta  à
competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento”.2 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PENSÃO  POR  MORTE.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
PENSIONISTA  QUE  COMPLETA  18  ANOS  DE  IDADE.
CANCELAMENTO  DO  BENEFÍCIO.  PRETENSÃO  DE
PERCEPÇÃO  DA  PENSÃO  ATÉ  OS  24  (VINTE  E  QUATRO
ANOS) DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL  PARA  TANTO.  EXTENSÃO  DO
BENEFÍCIO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  LEI  Nº
8.213/91,  QUE  CONSTITUI  REGRA  ESPECIAL.  CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM ALMEJADA. - O Mandado de Segurança,
segundo os arts. 5º, inc LXIX da CF e o 1º da Lei nº 12.016/2009, é
cabível quando há ofensa a direito líquido e certo. Encontrando-se
os  fatos  alegados  devidamente  demonstrados  por  prova  pré-
constituída, restando apenas a análise do direito pleiteado, rejeita-
se a preliminar arguida. - Em se tratando de pedido de pensão por
morte, a Lei Federal nº 8.213/91, por constituir regra previdenciária
especial,  tem  preferência  sobre  a  regra  geral  do  Código  Civil,
devendo, portanto, ser observado o disposto nos arts. 16, I, e 77, §

2 STJ - AgRg no REsp 1126274/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2010, DJe 02/08/2010



2°, lI, daquela legislação, que preveem, para o filho do segurado, a
concessão do beneficio até os 21 vinte e um anos de idade”.3 

“EMENTA AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE. LEI 8.213/91.  IDADE-LIMITE. 21 ANOS. ESTUDANTE.
CURSO UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA  E  DESTE  TRIBUNAL.  DESPROVIMENTO.  -  A
pensão previdenciária não se confunde com os alimentos previstos
no  Código  Civil,  que  podem  ser  concedidos  a  qualquer  tempo
desde  que  verificado  o  binômio  necessidade/possibilidade.  A
pensão por morte somente pode ser provida 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.  -  Se a Previdência  Social,  por  razões de ordem
social, tivesse a obrigação de continuar pagando benefícios aos que
atingiram a idade limite, pelas mesmas razões deveria custear aos
que nunca perceberam pensão e também estão necessitados. Essa
forma de tratamento fere a constituição, na medida em que quebra
a igualdade de todos perante a Lei. Não se pode estender, até os 24
anos,  para  os  estudantes  universitários,  a  pensão  por  morte
fulcrada no art. 217, II, a , da Lei n° 8.112/90, porquanto a legislação
assinala, literalmente, ser devida aos filhos, até o limite de 21 anos
de idade, salvo se inválido”.4 

Isto posto, não há o que se modificar na sentença, uma vez que o
recorrente tem direito à percepção do benefício até completar os 21 anos de idade, bem
assim aos valores retroativos à data da morte de sua mãe.

De outro lado, considerando os precedentes do STJ e desta Corte, a
súmula  nº  253,  do  STJ,  bem assim o  que  determina  o  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego
seguimento ao recurso oficial, mantendo a sentença em seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado

3 TJPB - Acórdão do processo nº 20094809620138150000 - Órgão (2ª Seção Especializada Cível) - Relator Dr. João Batista Barbosa - Juiz
Convocado - j. em 02-04-2014

4 TJPB; ROf 200.2009.009102-2/001; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 11/05/2011; Pág. 10. TJPB - Acórdão do
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