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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, através do Serviço de
Reconhecimento de Direito, em face da decisão exarada pela 10ª Junta de Recursos, Acórdão nº 7845/2015, favorável a
recorrente, Dinea de Souza Paula, deferindo seu pedido de concessão do benefício Pensão por Morte de sua filha,
Priscila de Souza Costa, falecida em 22/01/2016.

Data de Entrada do Requerimento- DER em 26/01/2016.

Foram anexados aos autos:

Certidão de óbito, carteira de trabalho, carteira de identidade, título eleitoral, CPF e certidão de nascimento da ex.
segurada, carteira de identidade da requerente, conta de luz em nome da requerente, conta de telefone em nome da ex.
segurada;

* declarações testemunhais;

* Cadastro Nacional de Informações Sociais da ex-segurada (EVENTO 13 / PROC CONC 1).

EVENTO 15- Processamento de Justificação Administrativa- JÁ.

EVENTO 26- Comprovantes de Residência.

Em recurso o INSS alega que a decisão “a quo” merece ser revista tendo em vista que não restou comprovada a
qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte.

Que, a suposta alegação de mesma residência, não caracteriza prova de dependência econômica, para fins de
recebimento de pensão por morte, por si só, considerando que os pais são beneficiários naturais, na ausência de
cônjuge/companheiro ou filhos menores de 21 anos ou inválidos.

Cabe ressaltar também, que todos os comprovantes de residência apresentados são posteriores ao óbito, o que por si
só retira sua eficácia.

Em contrarrazões a interessada alega que tem dependência econômica em relação à filha, uma vez que a mesma
contribuía com quase toda sua renda para sustento da casa. Anexa comprovantes de residências anteriores ao óbito
(2014/2015). Pede que seja mantida a decisão da Junta de Recursos.

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 14/06/2018 para sessão nº 0386/2018, de 04/07/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MÃE EM RELAÇÃO Á FILHA.
COMPROVAÇÃO. ARTIGOS 16, 22, DECRETO 3.048/99. ARTIGO 74 DA LEI 8.213/91.ENUNCIADO 13
CRPS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS
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CRPS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

 Recurso tempestivo conforme previsto no § 1º. Do Art. 305 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto nº. 3.048/99.

A matéria em debate gira em torno da possibilidade da concessão do benefício Pensão por Morte Previdenciária a
genitora, em razão do falecimento da filha.

Pensão por Morte Previdenciária prevista no art. 201, inciso I da Constituição Federal e disciplinada na legislação infra
constitucional Lei nº 8.213/91, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

O benefício é uma prestação previdenciária continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou pelo menos a
minimizar, a falta daqueles que proviam as necessidades econômicas dos dependentes.

Dispõe o artigo 74 da Lei nº 8.213/91 que a pensão por morte será devida ao “conjunto dos dependentes do segurado
que falecer, aposentado ou não.”

O artigo 16, Decreto nº 3.0489/89, traz os beneficiários do RGPS na condição de dependentes do segurado:

Art. 16.  São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

        I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de vinte e um
anos ou inválido

II- os pais

No caso em tela, a genitora pleiteia o benefício Pensão por morte em razão do falecimento de sua filha, ocorrido em
22/01/2016. Em suas razões alega ser dependente economicamente de sua filha, uma vez que a mesma disponibilizava
quase a totalidade de seus rendimentos para prover as despesas da casa.

Consta nos autos comprovantes de residências onde demonstram que mãe e filha moram juntas.

O § 3º, art. 22 elenca os documentos necessários para comprovação de dependência econômica, e a necessidade de
apresentação de no mínimo três.

Art.22 (...)

§ 3º  Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo
três dos seguintes documentos: 

        I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

        II - certidão de casamento religioso;

        III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

        IV - disposições testamentárias;

        VI - declaração especial feita perante tabelião;

        VII - prova de mesmo domicílio;

   VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

        IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

        X - conta bancária conjunta;

        XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

        XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

        XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua
beneficiária;

        XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

        XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

        XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

        XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Verifica-se que, restou devidamente comprovado que a recorrente residia sob o mesmo teto que sua filha até o óbito.
Ademais, constam dos autos encargos domésticos comuns e declarações testemunhais a corroborar a dependência
econômica da requerente com a instituidora deste benefício.

Foi realizada Justificação Administrativa, cujos depoimentos das testemunhas afirmam que a interessada dependia
financeiramente de sua filha até o óbito. Portanto, a recorrente se dignou a comprovar a relação de dependência
econômica que mantinha com a ex-segurada/instituidor, atendendo, desta forma, a exigência contida no artigo 22, § 3º,
do Regulamento da Previdência Social.

Ademais, menciona o Enunciado nº13– CRPS, a dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto,
representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de
subsistência do dependente, o que no entanto não é possível atribuir com as contas apresentadas. Situação que se
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amolda ao caso.

Assim, restou comprovada pela interessada a sua dependência econômica em relação à segurada, sendo caracterizada
assim, a qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte.

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito NEGAR PROCIMENTO ao recurso do
INSS.

MARCIA FILOMENA MOREIRA
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 6397 / 2018

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO INSS, POR UNANIMIDADE, de
acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA.

MARCIA FILOMENA MOREIRA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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