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APEL~ÇÃO C!VEL N9 86.403 - SAO PAULO (5568978) 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE 
IN PS 
LAURA DE CAS TRO FRANCESCHINI 
ALDO MENDES E OUTRO E DASSER LETTIERE 

E M E N T A 
PREVIDENCIA SOCIAL. PENSA0. EXTINÇAO DEVIDO AO CASAMENTO 
DE PENSIONISTA DO SEXO FEMININO (ART. 39, b, LEI 3807/60). 
Não deve ser cancelada por tal moti vo. O ma trimônio não pode 
ser considerado como causa da perda do direito, fora das 
hipóteses do art. 14 da mesma lei. O benefício previden
ci~rio, como um direito integrante do patrimônio da pen
sionista, constituiu-se pelo implemento de condição pre
fixada e teve exercício pela superveni~ncia de termo,sen 
do o result ad o de contribuições feitas pelo segurado,mas 
dentro das forças da economia do casal. O novo casamento 
gera situação jurídica autônoma e diversa da primeira, 
mas igualmente benéfica ao outro casal, pois se compraz 
na lei (Cód. Civil, art. 229) e se mantem sob a proteção 
do Poder Público, conforme garantido na CF~ art. l75.Con 
tra tal situação não prevalecer~ o art. 3~, letra b, d~ 
Lei n 9 3807/60. Precedentes do TFR (AC n 9 4l.87l-MTI, 3a. 
Turma, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO, D.J. de 12.11. 
78~ AC n 9 33.047-MG, 2a. Turma, Relator Ministro DEcIO 
MIRANDA, D.J. de 13.5.74). 

AC(5RDAo 

Vistos e relatados os autos em que sao partes as acima 
indicadas. 

Decide a 2a. Turma do Tribunal Federal de Recursos, por 
unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do INPS, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator e de acordo com as no 
tas taquigr~ficas precedentes que integram o presente julgad~ 

Custas, como de lei. 
Brasília, 7 de fevereiro de 1984 (data do julgamento) . 

Presidente-Relator 
MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE 

107.048 
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APELAÇÃO CrVEL N9 86.403 - SAO PAULO (5568978) 

R E L A T 6 R I O 

o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE (RELATOR): 

Julgando açao sumaríssima, proposta por LAURA VERIDIANA DE CAS 

TRQ NASCIMENTO contra o Instituto Nacional da Previd~ncia So-

cial (INPS), em que pretende o restabelecimento de pensão pr~~ 

videnciária, o Dr. JQS~ VALfRIO DE SOUSA, Juiz Estadual, jul-

gou procedente a demanda e condenou o INPS a restabelecer os 

pagamentos da cota mensal do benefício ã autora e viúva do se 

gurado falecido (fls. 36). 

A requerente era casada com o segurado até o seu 

falecimento, quando passou a perceber a pens~o, mas somente até 

o m~s de novembro de 1977, pois a mesma foi suspensa devido ao 

seu novo casamento. Corno é sabido, porém, os Tribunais têm si 

do un~nimesem assegurar que o benefício, fruto do primeiro ca 

sarnento, é direito integrante do patrim6nio da pensionista,não 

se podendo ter as segundas núpcias corno causa de perdimento. 

A defesa do INPS sustenta que a autora se vale de I 
), 

ac6rdão isolado, do TFR. Entretanto e preliminarmente conside- / : 

( ' , 
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ra a demanda inepta no sentido da lei, à míngua de possibilid~ 

de jurídica do pedido. A pretens~o da autora n~o ~ tutelada p~ 

lo direito objetivo, pois a Lei preve o recasamento como fator 

da perda do benefício (Cf. art. 39, ~, Lei n 9 3.807/60; Decre-

to n 9 77.077/76, art. 58, II). 

o ·INPS apelou, às fls. 38, em críticas a sentença 

e com pedido de nova decis~~. N~o apresentou novos argumentos . 

A apelação foi contra-arrazoada (fls. 41/v.), em louvores 
.... 
a 

sentença. Os autos subiram ao Tribunal, onde foi dispensada a 

audi~ncia da douta Subprocuradoria Geral da RepGblica (Regimeg 

to Interno, art . . 63, § 29 ). 

~ o relatório. 
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APELAÇÃO CIVEL NQ 86". 403 - sAo PAULO (5568978) 

v O T O 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE (RELATOR): 

A autora vinha recebendo a pensão regularmente, at~ que con-

traiu novas nGpcias, sendo a mesma extinta por decisão adminis 

trativa. O Dr. Juiz acha: por~m, que a perda não operaria~ pri 

meiro porque o casamento foi feito com separaçao de bens, moti 

vado pelo limite legal de idade dos cônjuges; e segundo, por-

que a duração do novo matrimônio foi ef~mera, perdurando por 

dois anos apenas (fls. 33). 

Essas duas circunst~ncias levariam a um temperamen " 

to na aplicação dos arts. 39, Q, da Lei n Q 3.807/60, e 58, 11, 

do Decreto n Q 77.077/76, devendo valer-se o juiz da interpret~ 

ção t eleológica., que cuida da verdade Gtil e não da superada in 

terpretação gramatical. No caso, a situação dos nubentes ja-

mais ensejaria u'a alteraçã~ substancial da situação econômica 

da autora, a ponto de não mais necessitar ela. da modesta pen- j 
são da viuve z . / '1 

\ 
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Estou de acordo com o Dr. Jui z , no particular. E 

fujo, igualmente, do critério adotado por RUSSOMANO, qual se 

ja o da "interpretação judicial" (fls. 35). A respeito, cito 

o estudo feito por S:ERGIO GISCHKOW PEREIRA, em seu trabalho "In 

terpretação jurídica e aplicação do Direito", publicado na 

Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlân 

dia, vaI. 12, de 1983, pago 177. 

Acrescento, porem, para seu conhecimento de estudio 

so da matéria, o exame que fiz, antes de pronunciar o voto 

condutor do acórdão citado pela autora às fls. 2/3. Não é ufa 

decisão isolada, pois visceja no Tribunal Federal de Recursos 

e já extravagou de suas lindes, para obter o beneplácito dos 

doutores na matéria. Consta, até mesmo, que há projeto de lei 

visando ã revogação do texto legal sub censura. 

Passo a transcrever o voto por mim proferido e que 

praticamente se constituiu em leading case: 

"Jj sabido que o benefício da pensão gara!!. 

te ao dependente do segurado premorto certa im 

portância em dinheiro, como é o caso da viúva, 

pressupondo-se que da mesma necessite para o 

seu sustento, fato que independe de prova (arts. 

11, I, 13 e 36, Lei 3.807/60). Tal benefício de-

corre de contribuições feitas pelo segurado, 

mas ~custas da economia do casal, e se concre

tiza num direito a certa contraprestação, que se 

incorpora ao patrimônio do destinatário, com te!. 

mo inici al de exercício . Sobrevindo o termo com 

o óbito do segurado, terá início, então, o 
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cício do direito pelo destinatário supérstite , e 

que somente n~o se concretizará se houver re

n~ncia, como ato de vontade, ou pelo desfazi

mento anterior da sociedade conj ugal, quanto a 

mulher, na situaç~o prevista no art. 234 do cá 
digo Civil, por impedimento legal (art. 14 da 

LOPS). N~o será possível, porém, que o benefí 

cio corra a mesma álea fora dos casos previs

tos no citado art. l4? como na hip6tese de um 

novo casamento do cônjuge-mulher, pois mesmo 

assim levará com ela o direito, que deixara de 

ser eventual para se tornar definitivo até a 

morte. Daí porque n~o tenho como válida, fora 

dos casos indicados, outra hip6tese de perda do 

direito ã pensão, como indicado no art. 39, ~, 

da LOPS, pelo pretendido desaparecimento da 

condição de dependência já implementada,quando 

na verdade o novo casamento dará lugar ao sur 

gimento de outra situação jurídica, ã semelha~ 

ça da anterior. Assim penso quando ponho em cog 

fronto aquele art. 39, Q, com os arts. 229, do 

C6digo Civil, e 175, da Constituição Federal, 

por ser antijurídico indexar o casamento como 

motivador de inovação contrária a direito, de~ 

de que ato perfei tamente líci to e moralmente hQ 

nesto, posto sob a proteç~o do Poder Público. 

De qualquer modo, conforme reiteradamente deci 

dido pelos pretórios, pode a beneficiária-mulher 

contrair novas n~pcias sem qualquer 

cancelamento da pensa0, se o novo 

não lhe trouxer desafogo econômico, 

do ela a depender do benefício, para 

risco de 

casamento 

continuan-

contar com 

os meios considerados indispensáveis ã satisfa 

ção de suas necessidades mínimas de vida (Cf. 

AC n 9 4l.87l/MG, TFR, 3a. Turma, DJ de13.l1.78~ , 

AC n 9 35.047/MG., TFR, 2a. Turma, DJ de 13 de II 
! I 

maio de 1974). Eis a ementa de um desses ju1g.~ r ' 
( 
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dos: "Previdência social. Pensão. Não perde a 

pensão deixada pelo filho a mulher que contrai 

novo cas amento, quando este não lhe trouxe si 

tuação de independência econ6mica de tal or dem 

que dispensasse aquele benefício. Dizendo a 

Constituição, no art. 175, que a família é cons 

tituída pelo casamento e terá direito à prot~ 

ça o do s Poderes Públicos, ter-se-á de conside

rar nao escrita a disposição de lei que acarr~ 

te para alguém detrimento dos recursos de sua 

subsistência, pelo simples fato de ter consti

tuído família." (AC n 9 35.047/MG, TFR, 2a. Tur 

ma, DJ de 13.5.74, Relator Ministro D~CIO MI

RANDA). A propósito do acerto desse julgamento, 

ressalto aqui o fato de se haverem casado to

das as autoras, à exceção de uma, sob o regime 

de separação de bens, obrigado pelo dispostono 

ar t . 258, parágrafo unico, I, do Código Civil 

(fls. 11/13), o que nos leva a evid~ncia conti 

da no art. 276, do mesmo Código, verbis: "Art. 

276. Quando os contraentes casarem, estipula~ 

do s eparação de bens, permanecerão os de cada 

c6njuge sob ~ administração exclusiva dele , que 

os poderá alienar, se forem móvei~ (arts. 235, 

n 9 1,242, n 9 11, e 310)." Dou provimento,pois, 

ao recurso das autoras e reformo a sentença, a 

fim de que o Instituto Nacional de Previdência 

Social lhes restabeleça as pensões, com o pag~ 

mento dos atrasados ~ partir da data dos res

pectivos cancelamentos, excluídas as parcelas 

a t ingidas pela prescrição. A condenação inclui, 

ainda, os juros de mora, contados da citação 

inicial, a correção monetária, por se tratar de 

prestações alimentícias, e os honorár ios advo

c a tícios, qu e arbi tro em lOoó (de z por c ento) ss: 
br e as pa r ce l as vencid as e vincendas, estas 
um (1) ano. Jj o meu voto." 

/ 
por J ;. 
( 



AC n 9 86.403 - SP 
V.Q:ro 
P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE REC1JRSOS 

Também menciono a opinião de RUSSOMANO, 

fls.5. 

EVARISTO 

DE MORAIS, REINALDO SANTOS e ANTERO DE CARVALHO, conforme ci 

tação que fiz na AC n 9 58.63l/MG~ julgada no dia 15 de junho 

de 1980, 4a. Turma: 

"A orientação desse voto já foi alvo dos 

comentários favoráveis de REINALDO SANTOS, As

sistente Jurídico do Ministério do Trabalho, e 

de MOZART VICTOR RUSSOMANO, Ministro do Tribu

nal Superior do Trabalho, conforme publicaç6es 

feitas em "O Dia", na Seção Consultório Traba

lhista, ediç6es de 1 9 e 8 de junho deste ano, 

~xemplares que me foram enviados pelo Dr.J. AN 

TERO DE CARVALHO, um dos responsáveis pela re-· 

ferida seção. Transcrevo os comentários do 

Prof ~ RUSSOMANO, a saber: "A cota de pensão con 

cedida, pelo sistema brasileiro de Previd~ncia 

Social, ~ pensionista de Sexo feminino se exti~ 

gue pelo casamento, diz o art. 58, .inc. 11, da 

Consolidação das Leis da Previd~ncia Social 

(Dec. n 9 77.077, de 24.01.76). A norma tem ca

ráter severo. No parágrafo 1 9 do mesmo artigo, 

é acentuado que a cota de pensão atribuída ~ 

dependente designada não se extinguirá enquan

to ela, por motivo de idade, saúde ou encargos 

domésticos, permanecer impossibilitada de ang~ 

riarmeios para seu sustento. Mas, esse dispo

sitivo - de relevante alcance social - admi

te uma exc e ção taxatlva: não se aplica o prin

cípio nos casos de casamento da pensionista de 

signada. A lei, entretanto, no fundo e de fa 

to, não é aquilo que o legislador di z, nem aqui ! 
lo que o legislador quis, nem aquilo que o le- .. 

gislador quereria no momento de sua aPlicação~ 
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A lei é aquilo que o juiz diz que ele é. Em que 

pese, por isso, o rigor dos textos acima 

citados, a jurisprud~ncia do Tribunal Federal 

de Recursos vem entendendo que o beneffcio da 

pensionista vi~va n~o se extingue pelo seu ma 

trimônio posterior, desde que do novo casamen

to n~o lhe resulte uma situaç~o de independ~n

cia econômica, que torne dispensável o pagame~ 

to do beneficio. A originalidade dessa linha 

jurisprudencial é mérito do Tribunal Federal 

de Recursos. E ninguém poderá negar qqe, ao 

adotar essa posiç~o, aquela Corte situa-se no 

cerne do Direito da Previd~ncia Social e, ain 

da uma vez, comprova o que sabe: o Tribunal F~ 

deral de Recursos vem decidindo casos concre

tos com a amplitude de visão peculiar aos tri 

bunais trabalhistas. Quando, entretanto, se PQ 

de, na prática, considerar que a pensionista, 

pelo casamento superveniente, n~o mais necessi 

ta de benefício previdencial? No julgamento da 

Apelaç~o Cível n 9 4l.87l/MG, o Ministro Aldyr 

G. Passarinho sustentou que é possfvel consid~ 

rar-se extinto o beneficio quando a renda do 

casal for superior a dois salários minimos. 

Ainda aqui, procurou-se a trilha do Direito do 

Trabalho e do Direito Previdenciário: fixaç~o 

a forfait de limites econômicos, tendo em vis 

. ta a soluç~o prática e imediata dos casos con

cretos. De jure constituendo, a idéia é 6tima. 

Desde, contudo, que se deu ao texto em vigor 

interpretação elástica e desde que a lei nao 

traça aquele limite, parece-nos que seria mais 

coerente (dentro da diretriz do pr6prio Tribu 

nal Federal de Recursos) confiar-se a avalia- [ 
çao das novas condições econômicas da pensio-

nista que convolou novas núpcias, em face d( 
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prova e de sua i condiç6 e s soci a is, caso a caso, 

ao "prudente arbítrio do magistrado". :E a solu 

ção que mais se aprox ima da Equid ade e foi a 

Equid ade, a cima de qua lquer outra fonte formal 

do Direito, que serviu de suporte para a inter 

pret aç ão do art. 58, .inciso 11, da Consolida 

ção das Leis da Previd~ncia Social, oferecida 

ao mundo jurídico bras i leiro pelo egr~gio Tri

bunal Fede ral de Recursos." 

Afasto-me da sentença apenas quanto ~s custas~ois 

deI a s é i s e n t a a a u t a r qui a ( L e i n <? 5. O 1 0/6 6, a r t. 4 6 ; RGJF, L e i 

n 9 6.032/74, art. 99 , I). E quanto à correção monetária, ex-

plicito-a para dizer que incidirá de acordo com a SGmula n<? 

71, do Tribunal Federal de Recursos, mas somente até a vig~n-

cia da Lei n 9 6.899/81 eser regulamento baixado com o Decreto 

n 9 86.649/81. 

Dou parcial provimento ao recurso do INPS. 

:E como voto. 
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EXTRATO DA MINUTA 

AC n 9 86.403-SP (5568978). ReI.: O Senhor Ministro 

Evandro Gueiros Leite. Apte.: INPS. Apda.: Laura de Castro Fran 

ceschini. Advs.: Aldo Mendes e outro e Dasser Lettiere. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, deu parcial pr~ 

vimento ao recurso do INPS, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. (Em 7.2.84-2a. Turma). 

Os Srs. Ministros William Patterson e Jos~ C~ndido 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o 

Exmo. Sr. Minlstro EVANDRO GUEIROS LEITE. 

ASSIS~~~ 


