
 
EMENTA
 
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MÃE ECONOMICAMENTE DEPENDENTE - DIREITO À
PENSÃO POR MORTE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISTEMÁTICA DO NOVO CPC.
I - Tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos legais, a autora tem direito à
pensão por morte, na qualidade de mãe economicamente dependente do segurado, nos termos
do art. 16, II, da Lei nº 8.213/91, com data de início do benefício coincidente com a data do
óbito, de acordo com o art. 74, I, da Lei nº 8.213/91.
II - Correção monetária e juros de mora segundo critérios do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
III - Acórdão ilíquido. Fixação da verba honorária, quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º,
II, do Novo Código de Processo Civil), observada a Súmula 111 do STJ.
IV – Apelação e remessa necessária desprovidas.
 
ACÓRDÃO
 
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à apelação e à remessa necessária, na forma do Voto
do Relator.
 

Rio de Janeiro, 17/11/2016  (data do julgamento).
 
 
 
ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator
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R E L A T Ó R I O
 
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS de sentença (fls. 114/120) que, em sede de ação ordinária ajuizada
por IRACY BARCELLOS em face da Autarquia Previdenciária, julgou procedente o pedido, para
condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS a conceder à autora, na qualidade de
genitora, o benefício da pensão por morte instituída pelo falecido segurado, RENATO
BARCELOS, a contar da data do óbito (23/07/2011 – fl. 16), cancelando o benefício de
prestação continuada, devendo ser abatido o valor já recebido das parcelas atrasadas, que
deverão ser acrescidas de correção monetária, desde quando devidas, e juros de mora, estes
contados da citação, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Condenou o INSS, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5%
(cinco por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 20, § 4º, do CPC, aplicada a
Súmula 111 do STJ.
 
A sentença concluiu que a autora logrou êxito na comprovação de que era sustentada por seu
filho ou auxiliada em grande parte por ele, fazendo jus à pensão por morte.
 
Em suas razões (fls. 124/130), o INSS sustenta a inexistência de prova material da dependência
econômica. Aduz que o mero auxílio dos filhos aos pais não caracteriza a dependência
econômica. Destaca que a autora é beneficiária do benefício de prestação continuada da Lei
Orgânica de Assistência Social – LOAS.
 
A autora apresentou contrarrazões (fls. 134/139), protestando pelo desprovimento do recurso do
INSS.
 
A Procuradoria Regional da República deixou de opinar quanto ao mérito da causa (fl. 145).
 
É o relatório. Peço dia.
 
Rio de Janeiro, 25/10/2016.
 
 
ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator
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V O T O
 
A apelação e a remessa necessária devem ser desprovidas.
 
De acordo com a legislação previdenciária, principalmente os artigos 16, 74 e 102, § 2º, da Lei
nº 8.213/91, para concessão de pensão por morte são necessárias tanto a verificação da
condição de dependente da pessoa que a requer, quanto a qualidade de segurado do instituidor
do benefício.
 
Restou comprovada a qualidade de segurado do falecido filho da autora, RENATO BARCELOS,
tendo em vista que ele estava recebendo aposentadoria por invalidez (fl. 27), quando do
falecimento, ocorrido em 23/07/2011 (fl. 16).
 
A condição de dependente da genitora também restou demonstrada.
 
No que diz respeito à produção de provas caracterizadoras da dependência econômica, cumpre
anotar que o rol de documentos exigidos pelo art. 22 do Decreto nº 3.048/99 não é taxativo, mas
sim exemplificativo, e direciona-se especialmente à Autarquia Previdenciária, visando a facilitar
a comprovação de vínculo e de dependência econômica, os quais, à toda evidência, podem ser
comprovados por quaisquer outros meios idôneos de prova.  Ademais, tal exigência deve ser
mitigada nos casos envolvendo famílias de nível sociocultural mais modesto, em face da
característica informalidade do meio em que vivem, como é a da hipótese dos autos.
 
Com efeito, os depoimentos das testemunhas na justificação judicial (fls. 35/41) e no juízo
recorrido, gravados em CD de áudio (fls. 111/112), levam a crer, que, por ocasião do óbito, o
falecido filho contribuía consideravelmente para as despesas da casa, demonstrando a
dependência econômica da mãe para com ele.
 
Ressalte-se que o fato de a autora receber benefício de prestação continuada da Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS) não afasta sua dependência econômica para com o filho falecido,
pelo contrário, a confirma. Contudo, não pode haver cumulação com a pensão por morte, por
força do art. 20 da Lei nº 8.742/93, devendo o benefício assistencial ser cessado.
 
 Portanto, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos legais, a autora tem direito à
pensão por morte, na qualidade de mãe economicamente dependente do segurado, nos termos
do art. 16, II, da Lei nº 8.213/91, com data de início do benefício coincidente com a data do óbito

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade
Industrial
Nº CNJ : 0058303-83.2015.4.02.5110 (2015.51.10.058303-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ
APELANTE : INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : IRACY BARCELLOS
ADVOGADO : LOANA DAME MANZANO E OUTRO
ORIGEM : 06ª Vara Federal de São João de Meriti (00583038320154025110)

1



(23/07/2011 - fl. 16), de acordo com o art. 74, I, da mesma lei (data do requerimento
administrativo: 09/08/2011 – fl. 69).
 
Destaco que os valores recebidos a título de benefício assistencial devem ser excluídos dos
valores atrasados.
 
Quanto aos juros de mora e à correção monetária, devem ser observados os critérios
estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
conforme disposto no Enunciado nº 110 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro:
 

"Nas condenações impostas à Fazenda Pública, tratando-se de ações
previdenciárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do
Conselho da Justiça Federal (INPC do IBGE, salvo modificação posterior
da tabela) e acrescidos de juros de mora calculados conforme os índices
aplicáveis à caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, data da
entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F
da Lei nº 9.494/97, independentemente da data do ajuizamento da ação.”
(Precedente: processo nº 0001095-09.2011.4.02.5167/01, julgado na
sessão da Turma Regional de Uniformização de 19/11/2013. Aprovado na
Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e em 18/12/2013, pg
1.362)

 
Tendo em vista que, no presente caso, o acórdão é ilíquido, a fixação da verba honorária deve
se dar quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, do Código de
Processo Civil de 2015, observada a Súmula nº 111 do STJ.
 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária. Condeno o INSS em
honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado quando da liquidação do julgado, de
acordo com o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil de 2015, observada a Súmula nº 111
do STJ. Confirmo, no mais, a sentença recorrida, que bem aplicou o direito à espécie.
 
É como voto.
 
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.
 
 
ANTONIO IVAN ATHIÉ
Desembargador Federal – Relator
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