MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
Departamento de Normas e Benefícios do Servidor
Coordenação-Geral de Aplicação das Normas
Nota Técnica nº 4 4 4 3 /2017-MP

Assunto: Pensão. Ex-esposa sem percepção de alimentos. Súmula STJ nº 336. Pensão estabelecida
extrajudicialmente.
Referência: Processo nº 50000.050276/2015-00
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. Por intermédio do presente processo, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil solicita pronunciamento quanto à possibilidade de concessão
de pensão a ex-esposa que, à época da separação consensual, optou por não receber pensão
alimentícia, mas dispôs no acordo da separação a ressalva de que no caso de falecimento de um dos
ex-cônjuges, o ex- cônjuge sobrevivente ficaria como beneficiário de pensão por morte.
ANÁLISE
2. Os autos tratam de requerimento de pensão apresentado por Myrialva Bevilacqua Ribeiro, na
condição de cônjuge separado judicialmente do ex-servidor Geraldo Ribeiro, falecido em 24/11/2015.
Segundo informações, os cônjuges se separaram consensualmente, sendo que naquele momento
renunciaram mutuamente à pensão alimentícia, por terem condições de sobrevivência, dispondo o
acordo de ressalva no caso de falecimento de um dos cônjuges, em que o cônjuge sobrevivente ficaria
beneficiário de pensão por morte, conforme parágrafo sexto do termo de acordo homologado em
juízo.
3. O órgão consulente, a teor do acordo judicial e invocando o disposto na Súmula n° 336 do Superior
Tribunal de Justiça, transcrição abaixo, concluiu pela possibilidade da concessão do referido
beneficio.
A mulher que renuncio u ao s alimento s na separação judicial tem direito à pensão previdenciária po r
mo rte do ex-marido , co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente

4. É o relatório.
5. Este órgão Central do SIPEC se manifestou nos autos por intermédio da Nota Técnica nº
15159/2016-MP, concluindo pela necessidade de submissão da matéria à CONJUR/MP, para
esclarecer se o rol estabelecido no art. 217 da Lei nº 8.112, de 1990, é taxativo, o que impossibilitará a
concessão de pensão ao ex-cônjuge que renunciar a alimentos no processo de divórcio, mesmo que
haja dependência econômica superveniente (Súmula STJ nº 336, Nota Técnica nº
125/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP
e
CONJUR-MP
nº
Parecer
nº
0930
–
3.23/2014/LFL/CONJUR-MP/CGU/AGU) e aos que se divorciaram por meio de escritura pública,
mesmo que haja o estabelecimento de pensão alimentícia, nos termos do art. 773 da Lei nº 13.105, de
2 0 1 5 , em face das alterações realizadas pela Medida Provisória nº 664, de 30
de março de 2014, convertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, no art. 217 da Lei nº 8.112, de
1990. Vejamos excertos da referida manfestação.
5. Em relação ao aco rdo de separação judicial que co nsig na a co ncessão de pensão ao ex-cô njug e
superveniente, este Órg ão Central do SIPEC se manifesto u através da
No ta Técnica nº
535/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, có pia anexa, firmando entendimento que "pensão não é herança,
não estando dispo nível a ser o bjeto de aco rdo de vo ntade, cujo ô nus recairá exclusivamente à
Administração Pública. Assim, o aco rdo estabelecido entre o ex-servido r e sua ex-espo sa não po derá
vincular a Administração a sua execução , uma vez que não se enco ntra em co nfo rmidade co m as
dispo siçõ es co ntidas na Lei n° 8.112/1990." Desse mo do , o s termo s de aco rdo em pro cesso de
separação judicial, em relação à definição de direito s pensio nais, não vinculam à Administração Pública
a sua execução .
6. Já em relação à po ssibilidade de se aplicar no âmbito administrativo as determinaçõ es da Súmula nº
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336 do STJ - a mulher que renuncio u ao s alimento s na separação judicial tem direito à pensão
previdenciária po r mo rte do ex-marido , co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente - este
ó rg ão central se pro nuncio u No ta Técnica nº 125/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, apó s
manifestação da CONJUR-MP (Parecer nº 0930 – 3.23/2014/LFL/CONJUR-MP/CGU/AGU), no s
seg uintes termo s:
7.
Assim, diante da citada avaliação jurídica, esta Secretaria de Gestão Pública ado ta o
entendimento co nsig nado na Súmula STJ nº 336, de 2007, no sentido asseg urar a co ncessão
de pensão administrativa à ex-espo sa que renuncio u ao s alimento s na separação judicial, desde
que co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente, o bservando -se, rig o ro samente, o
seg uinte:
1) A necessidade eco nô mica deverá ter surg ido no lapso tempo ral que se estende da
separação judicial até o ó bito . Observando -se que não há o brig ato riedade de a dependência
ser co ntínua, ressalta-se que esta deverá der se co nfig urado no mínimo nesse intervalo de
tempo , devendo subsistir até o mo mento da mo rte do instituido r da pensão .
2) Po r dependência eco nô mica entende-se o rendimento mínimo necessário para pro po rcio nar
uma so brevivência co ndig na, que permita o atendimento das necessidades vitais básicas
pró prias do trabalhado r e de sua família co m mo radia, alimentação , educação , saúde, lazer,
vestuário , hig iene, transpo rte e previdência so cial, devendo ser analisado caso a caso pela
unidades de recurso s humano s.
3) O efeito financeiro da pensão deverá o bservar as seg uintes parâmetro s:
a) caso não tenha o co rrido a co ncessão de pensão : o beneficiário fará jus ao pag amento
retro ativo de prestaçõ es vencidas há 5 (cinco ) ano s, co ntado da data de requerimento , tendo ,
em to do caso , co mo data limite, o ó bito do instituido r (caput do art. 219 da Lei nº
8 .112, de 19 9 0 );
b) caso já tenha o co rrido a co ncessão de pensão a o utro beneficiário , não haverá pag amento
retro ativo a interessado s habilitado s po sterio rmente, no s termo s deste expediente, uma vez
que já ho uve a percepção da integ ralidade da pensão , a rig o r do que dispõ e o parág rafo único
da Lei nº 8.112, de 1990:
Art. 219. A pensão po derá ser requerida a qualquer tempo , prescrevendo tão -so mente as
prestaçõ es exig íveis há mais de 5 (cinco ) ano s.
Parág rafo único . Co ncedida a pensão , qualquer pro va po sterio r o u habilitação tardia
que implique exclusão de beneficiário o u redução de pensão só pro duzirá efeito s a
partir da data em que fo r o ferecida.
4) Caso a pensão já tenha sido co ncedida e ho uver po sterio r habilitação de interessado , no s
termo s deste expediente, deverá ser co ncedido o co ntraditó rio ao s demais benefício s, no s
termo s da Orientação No rmativa SEGEP nº 4, de 2012.
7. To davia, este entendimento fo i editado quando ainda vig o rava a redação o rig inal da Lei nº 8.112, de
1990. Em 2014, a Medida Pro visó ria nº 664, de 30 de março de 2014, co nvertida na Lei nº 13.135, de
17 de junho de 2015, altero u o art. 217 da Lei nº 8.112, de 1990. Vejamo s a no va redação :
Art. 217. São beneficiário s das pensõ es:
I - o cô njug e;
II - o cô njug e divo rciado o u separado judicialmente o u de fato , co m percepção de pensão
alimentícia estabelecida judicialmente;
III - o co mpanheiro o u co mpanheira que co mpro ve união estável co mo entidade familiar;
IV - o filho de qualquer co ndição que atenda a um do s seg uintes requisito s:
a) seja meno r de 21 (vinte e um) ano s;
b) seja inválido ;
c) tenha deficiência g rave; o u

(Vig ência)

d) tenha deficiência intelectual o u mental, no s termo s do reg ulamento ;
V - a mãe e o pai que co mpro vem dependência eco nô mica do servido r; e
VI - o irmão de qualquer co ndição que co mpro ve dependência eco nô mica do servido r e
atenda a um do s requisito s previsto s no inciso IV.
§ 1 o A co ncessão de pensão ao s beneficiário s de que tratam o s inciso s I a IV do caput exclui
o s beneficiário s referido s no s inciso s V e VI.
§ 2 o A co ncessão de pensão ao s beneficiário s de que trata o inciso V do caput exclui o
beneficiário referido no inciso VI.
§ 3 o O enteado e o meno r tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servido r e
desde que co mpro vada dependência eco nô mica, na fo rma estabelecida em reg ulamento .
8. Co nfo rme po de-se o bservar, o leg islado r estabeleceu um ro l taxativo s de beneficiário s de pensão ,
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principalmente ao s que dependam eco no micamente do servido r. Esta é a info rmação co nstante
da EMI nº 00023/2014 MPS-MF-MP. Vejamo s:
19.
Pro curo u-se também delimitar de fo rma clara e taxativa o s beneficiário s das
pensõ es po r mo rte desse reg ime, buscando uma co nverg ência co m as reg ras definidas no
âmbito do RGPS, o que po de ser verificado na pro po sta de alteração do seu art. 217, que
exclui a pesso a desig nada e o meno r so b g uarda, define as hipó teses de equiparação a filho , e
na preferência a ser ado tada quando existir mais de um dependente. Dentre as mo dificaçõ es
que se pretende implementar destacam-se: no caso de existência de mais de um dependente
co nco rrente a pensão , o valo r da pensão será rateado em partes ig uais; aplicação , da mesma
fo rma pro po sta para o RGPS, da tempo rariedade do pag amento da pensão ao cô njug e e
co mpanheiro (a) co m duração equivalente à sua expectativa de so brevida na data do ó bito do
seg urado , apurada a partir da tábua de mo rtalidade co nstruída pelo IBGE. Ressalva-se co ntudo ,
a situação do s beneficiário s incapazes e insuscetíveis de reabilitação pro fissio nal, instituto
também previsto para o RGPS, que deve ser aplicado ao reg ime pró prio .
9. Po r esta linha de racio cínio definido pelo leg islado r, so mente o s ex-cô njug es que percebam
pensão alimentícia estabelecidas exclusivamente po r decisão judicial po derão fig urar co mo
dependentes de pensão civil, em que pese o co ntexto so cial, jurisprudencial e leg al prevejam o utras
situaçõ es, co mo a Súmula nº 336 do STJ, já citada, que po ssibilita a mulher que renuncio u ao s
alimento s na separação judicial ter direito à pensão previdenciária po r mo rte do ex-marido ,
co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente, e a Lei nº 13.105, 16 de março de
2015, Có dig o de Pro cesso Civil, que po ssibilita a separação po r meio de escritura pública, inclusive
co m o estabelecimento de pensão alimentícia entre o s ex-cô njug es:
Art. 731. A ho mo lo g ação do divó rcio o u da separação co nsensuais, o bservado s o s requisito s
leg ais, po derá ser requerida em petição assinada po r ambo s o s cô njug es, da qual co nstarão :
I - as dispo siçõ es relativas à descrição e à partilha do s bens co muns;
II - as dispo siçõ es relativas à pensão alimentícia entre o s cô njug es;
III - o aco rdo relativo à g uarda do s filho s incapazes e ao reg ime de visitas; e
IV - o valo r da co ntribuição para criar e educar o s filho s.
Parág rafo único . Se o s cô njug es não aco rdarem so bre a partilha do s bens, far-se-á esta depo is
de ho mo lo g ado o divó rcio , na fo rma estabelecida no s arts. 647 a 658.
Art. 732. As dispo siçõ es relativas ao pro cesso de ho mo lo g ação judicial de divó rcio o u de
separação co nsensuais aplicam-se, no que co uber, ao pro cesso de ho mo lo g ação da extinção
co nsensual de união estável.
Art. 733. O divó rcio co nsensual, a separação co nsensual e a extinção co nsensual de união
estável, não havendo nascituro o u filho s incapazes e o bservado s o s requisito s
leg ais, po derão ser realizado s po r escritura pública, da qual co nstarão as dispo siçõ es
de que trata o art. 731.
§ 1 o A escritura não depende de ho mo lo g ação judicial e co nstitui título hábil para qualquer ato
de reg istro , bem co mo para levantamento de impo rtância depo sitada em instituiçõ es
financeiras.
§ 2 o O tabelião so mente lavrará a escritura se o s interessado s estiverem assistido s po r
advo g ado o u po r defenso r público , cuja qualificação e assinatura co nstarão do ato no tarial.

CONCLUSÃO
10. Assim, em face das alteraçõ es realizadas pela Medida Pro visó ria nº 664, de 30
de março de 2014, co nvertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, no art. 217 da Lei nº 8.112, de
1990, faz-se necessário submeter à CONJUR-MP questio namento se o ro l estabelecido no art. 217
da Lei nº 8.112, de 1990, é taxativo , o que impo ssibilitará à co ncessão de pensão ao ex-cô njug e que
renunciar a alimento s no pro cesso de divó rcio , mesmo que haja dependência eco nô mica superveniente
(Súmula STJ nº 336, No ta Técnica nº 125/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e CONJUR-MP nº
Parecer nº 0930 – 3.23/2014/LFL/CONJUR-MP/CGU/AGU) e ao s que se divo rciaram po r meio de
escritura pública, mesmo que haja o estabelecimento de pensão alimentícia, no s termo s do art. 773 da
Lei nº 13.105, de 2015.

6. Ato contínuo, a CONJUR/MP se manifestou por intermédio do PARECER n.
00236/2017/MZDA/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU, concluindo que a nova redação conferida ao
art. 217 da Lei n° 8.112, de 1990, em relação à pensão estatutária a ex- cônjuge ou ex-companheiro não
teve o condão de modificar o entendimento jurisprudencial assente e o daquela Consultoria Jurídica
esboçado no Parecer nº 0930 – 3.23/2014/LFL/CONJUR-MP/CGU/AGU, no sentido de que o
fundamento para a concessão da pensão reside na existência de dependência econômica nos
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termos delineados no Parecer citado.Vejamos excertos:
6. De lo g o , cumpre reg istrar que o aco rdo firmado em Juízo de renúncia de alimento s e que po r
o casião da mo rte o cô njug e so brevivente passaria a receber a pensão não vincula à Administração
Pública e, po rtanto , co m base exclusivamente nesse aco rdo , não há embasamento leg al para a
co ncessão de pensão . Quanto a este questio namento do ó rg ão seto rial do SIPEC, o item 5 da No ta
Técnica 15159/2016MP esclarece que já ho uve pro nunciamento anterio r do Órg ão Central do SIPEC,
vejamo s:
5. Em relação ao aco rdo de separação judicial que co nsig na a co ncessão de pensão ao excô njug e superveniente, este Órg ão Central do SIPEC se manifesto u através da No ta Técnica
nº 535/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, có pia anexa, firmando entendimento que "pensão não
é herança, não estando dispo nível a ser o bjeto de aco rdo de vo ntade, cujo ô nus recairá
exclusivamente à Administração Pública. Assim, o aco rdo estabelecido entre o ex- servido r e
sua exespo sa não po derá vincular a Administração a sua execução , uma vez que não se
enco ntra em co nfo rmidade co m as dispo siçõ es co ntidas na Lei n° 8.112/1990." Desse mo do ,
o s termo s de aco rdo em pro cesso de separação judicial, em relação à definição de direito s
pensio nais, não vinculam à Administração Pública a sua execução .
7. Passamo s a enfrentar as alteraçõ es recentes referentes à pensão do servido r público atinente a ex
cô njug e. Transcrevemo s abaixo a redação o rig inal e a no va redação do art. 217 da Lei n° 8.112, de
1990 no que pertine a ex-cô njug e:
Art. 217. São beneficiário s das pensõ es:
(...)
b) a pesso a desquitada, separada judicialmente o u divo rciada, co m percepção de pensão
alimentícia;
Art. 217. São beneficiário s das pensõ es:
(...)
I I o cô njug e divo rciado o u separado judicialmente o u de fato , co m percepção de pensão
alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
8. Apó s a leitura do s dispo sitivo s leg ais acima, perquire -se, então , se o acréscimo da expressão
"estabelecida judicialmente" teria o co ndão de alterar entendimento pacificado na jurisprudência,
expresso na súmula STJ n° 336, de 2007, que fo i ado tado po r esta Co nsulto ria Jurídica (Parecer n°
0930 – 3.23/2014/LFL/CONJURMP/CGU/AGU) e pelo Órg ão Central do SIPEC (No ta Técnica nº
125/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP).
9. Eis o teo r da Súmula n° 336 do Superio r Tribunal de Justiça pro latada no ano de 2007:
A mulher que renuncio u ao s alimento s na separação judicial tem direito à pensão previdenciária
po r mo rte do ex-marido , co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente.
10. Esta Co nsulto ria Jurídica apó s estudo acerca do entendimento jurisprudencial e pro vo cação do
Órg ão Central do SIPEC fixo u entendimento , po r meio do Parecer nº 0930 –
3.23/2014/LFL/CONJURMP/CGU/AGU, que era devida a co ncessão de pensão a ex- cô njug e em
sendo demo nstrada a dependência eco nô mica deste em relação ao instituido r da pensão ,
mesmo sem ter sido estabelecida pensão alimentícia. Justifico u que o enunciado sumular
acima transcrito traz, co mo requisito essencial para a co nfig uração do direito à pensão po r
mo rte, a demo nstração de dependência eco nô mica, e desta fo rma alcança o esco po
assistencial da no rma interpretada.
11. Cabe po ntuar ainda que no entendimento desta Co nsulto ria Jurídica exarado no ano de 2014,
Parecer nº 0930 – 3.23/2014/LFL/CONJURMP/CGU/AGU - a fixação da pensão alimentícia g era
presunção de dependência eco nô mica e no s (sic) caso em que não ho uver a fixação de pensão
alimentícia haverá a necessidade de o cô njug e so brevivente demo nstrar a existência de dependência
eco nô mica entre ele e o cô njug e falecido .
(...)
13. Po is bem. Co m base no entendimento jurídico co ntido no Parecer acima transcrito , o Órg ão
Central do SIPEC, po r meio da No ta Técnica nº 125/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, firmo u o
po sicio namento abaixo , co nfo rme apo ntado no item 7 da No ta Técnica nº 15159/2016MP, vejamo s:
7. Assim, diante da citada avaliação jurídica, esta Secretaria de Gestão Pública ado ta o
entendimento co nsig nado na Súmula STJ nº 336, de 2007, no sentido asseg urar a co ncessão
de pensão administrativa à ex-espo sa que renuncio u ao s alimento s na separação judicial, desde
que co mpro vada a necessidade eco nô mica superveniente, o bservando -se, rig o ro samente, o
seg uinte:
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1) A necessidade eco nô mica deverá ter surg ido no lapso tempo ral que se estende da
separação judicial até o ó bito . Observando se que não há o brig ato riedade de a dependência ser
co ntínua, ressaltase que esta deverá der se co nfig urado no mínimo nesse intervalo de tempo ,
devendo subsistir até o mo mento da mo rte do instituido r da pensão .
2) Po r dependência eco nô mica entende-se o rendimento mínimo necessário para pro po rcio nar
uma so brevivência co ndig na, que permita o atendimento das necessidades vitais básicas
pró prias do trabalhado r e de sua família co m mo radia, alimentação , educação , saúde, lazer,
vestuário , hig iene, transpo rte e previdência so cial, devendo ser analisado caso a caso pela
unidades de recurso s humano s.
3) O efeito financeiro da pensão deverá o bservar as seg uintes parâmetro s:
a) caso não tenha o co rrido a co ncessão de pensão : o beneficiário fará jus ao pag amento
retro ativo de prestaçõ es vencidas há 5 (cinco ) ano s, co ntado da data de requerimento , tendo ,
em to do caso , co mo data limite, o ó bito do instituido r (caput do art. 219 da Lei nº
8 .112, de 19 9 0 );
b) caso já tenha o co rrido a co ncessão de pensão a o utro beneficiário , não haverá pag amento
retro ativo a interessado s habilitado s po sterio rmente, no s termo s deste expediente, uma vez
que já ho uve a percepção da integ ralidade da pensão , a rig o r do que dispõ e o parág rafo único
da Lei nº 8.112, de 1990:
Art. 219. A pensão po derá ser requerida a qualquer tempo , prescrevendo tão so mente as
prestaçõ es exig íveis há mais de 5 (cinco ) ano s
Parág rafo único . Co ncedida a pensão , qualquer pro va po sterio r o u habilitação tardia
que implique exclusão de beneficiário o u redução de pensão só pro duzirá efeito s a
partir da data em que fo r o ferecida.
4) Caso a pensão já tenha sido co ncedida e ho uver po sterio r habilitação de interessado , no s
termo s deste expediente, deverá ser co ncedido o co ntraditó rio ao s demais benefício s, no s
termo s da Orientação No rmativa SEGEP nº 4, de 2012.
14.
Cabe
mencio nar
também
po sicio namento
desta
CONJUR
(Parecer
n°
01092/2015/LFL/CGJRH/CONJURMP/CGU/AGU) no sentido de que ex-co mpanheira já se
enquadrava na antig a redação do art. 217, inciso I, letra b, da Lei n° 8.112, de 1990, vejamo s:
PARECER n. 0 10 9 2/20 15/LFL/CGJRH/CONJURMP/CGU/AGU
NUP: 0 510 0 .20 3574 /20 15- 18
I – Pedido de reco nsideração em face de decisão administrativa que indeferiu requerimento de
pensão pro to co lizado po r exc-o mpanheira de anistiado po lítico falecido .
II Apresentação de do cumento s co m o fito de demo nstrar a existência de união estável entre
a requerente e o anistiado e a dependência eco nô mica da primeira co m relação ao último .
III Anexação ao s auto s de sentença ho mo lo g ató ria de aco rdo de alimento s, no qual resto u
fixado o pag amento de pensão alimentícia mensal, em favo r da interessada, po r parte do
anistiado po lítico , equivalente a 50% (cinquenta po r cento ) do s seus rendimento s, reduzida
po sterio rmente para a quantia de R$ 2.000,00 (do is mil reais), mediante sentença judicial
ho mo lo g ató ria de aco rdo de revisão de alimento s.
IV – Pré-existência de habilitação de o utra co mpanheira co mo dependente eco nô mica do
anistiado .
V – Entendimento desta Co o rdenação - Geral de Recurso s Humano s, de caráter
o pinativo , no sentido de que a requerente faz jus à percepção de parcela da pensão
pag a atualmente, na integ ralidade, à o utra co mpanheira do de cujus, po r se enquadrar
na co ndição de ex- co mpanheira co m percepção de pensão alimentícia (artig o 217,
inciso I, alínea "b", da Lei nº 8 .112/9 0 , na redação vig ente à data do ó bito ).
V I Necessidade de intimação da co mpanheira já beneficiária da pensão antes de qualquer
medida pertinente ao rateio eventual de valo res entre ela e a requerente.
V I I Pela devo lução do feito à Co o rdenação de Pro dução da Fo lha de Pag amento de
Benefício s Indenizató rio s COBIN/CGFOP/DEGEP/SEGEP/MP, para ciência do presente
parecer e pro sseg uimento . (destaques no sso s)
15. Esclarecido o entendimento vig ente nesta Co nsulto ria Jurídica, na jurisprudência e no Órg ão
Central do SIPEC, do qual se extrai que o requisito essencial para a co ncessão de pensão é a
existência de dependência eco nô mica do ex- cô njug e o u ex- co mpanheiro so brevivente em
relação ao ex- cô njug e o u ex- co mpanheiro falecido , alicerçado na Súmula ST J n° 36 3, tem- se
que a no va redação da no rma deve ser interpretada no sentido de que uma vez sendo fixada
pensão alimentícia judicialmente a dependência eco nô mica será presumida e no s demais
caso s (não fo i fixada a pensão o u a pensão fo i fixada extrajucialmente) será ô nus do excô njug e o u ex- co mpanheiro so brevivente demo nstrar a dependência eco nô mica em relação
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ao de cujus. Sendo demo nstrada tal dependência, devida será a co ncessão de pensão po r mo rte.
16. Cabe fazer alg umas
extrajudicialmente.

po nderaçõ es

adicio nais

acerca

da

pensão

alimentícia

fixada

17. Desde a Lei n° 11.441, de 2007, que altero u o Có dig o de Pro cesso Civil de 1973, era po ssível,
o bservadas certas co ndiçõ es, que a separação co nsensual e o divó rcio co nsensual fo ssem firmado s
po r escritura pública co m fixação de pensão entre o s ex-cô njug es. Vejamo s
Art. 1.124-A. A separação co nsensual e o divó rcio co nsensual, não havendo filho s meno res o u
incapazes do casal e o bservado s o s requisito s leg ais quanto ao s prazo s, po derão ser
realizado s po r escritura pública, da qual co nstarão as dispo siçõ es relativas à descrição e à
partilha do s bens co muns e à pensão alimentícia e, ainda, ao aco rdo quanto à reto mada pelo
cô njug e de seu no me de so lteiro o u à manutenção do no me ado tado quando se deu o
casamento .
§ 1º A escritura não depende de ho mo lo g ação judicial e co nstitui título hábil para o reg istro
civil e o reg istro de imó veis.
§ 2º O tabelião so mente lavrará a escritura se o s co ntratantes estiverem assistido s po r
advo g ado co mum o u advo g ado s de cada um deles, cuja qualificação e assinatura co nstarão
do ato no tarial.
§ 3º A escritura e demais ato s no tariais serão g ratuito s àqueles que se declararem po bres so b
as penas da lei.”
18. O no vo Có dig o de Pro cesso Civil, a Lei nº 13.105, 16 de março de 2015, que revo g o u o antig o
Có dig o de Pro cesso Civil, trato u da po ssibilidade de separação co nsensual, divó rcio co nsensual e
extinção co nsensual de união estável po r meio de escritura pública co m o estabelecimento de pensão
alimentícia entre o s ex-cô njug es, in verbis:
Art. 731. A ho mo lo g ação do divó rcio o u da separação co nsensuais, o bservado s o s requisito s
leg ais, po derá ser requerida em petição assinada po r ambo s o s cô njug es, da qual co nstarão :
(...)
II as dispo siçõ es relativas à pensão alimentícia entre o s cô njug es;
(...)
Art. 732. As dispo siçõ es relativas ao pro cesso de ho mo lo g ação judicial de divó rcio o u de
separação co nsensuais aplicamse, no que co uber, ao pro cesso de ho mo lo g ação da extinção
co nsensual de união estável.
Art. 733. O divó rcio co nsensual, a separação co nsensual e a extinção co nsensual de união
estável, não havendo nascituro o u filho s incapazes e o bservado s o s requisito s leg ais,
po derão ser realizado s po r escritura pública, da qual co nstarão as dispo siçõ es de que
trata o art. 731.
§ 1º A escritura não depende de ho mo lo g ação judicial e co nstitui título hábil para qualquer ato
de reg istro , bem co mo para levantamento de impo rtância depo sitada em instituiçõ es
financeiras.
§ 2º O tabelião so mente lavrará a escritura se o s interessado s estiverem assistido s po r
advo g ado o u po r defenso r público , cuja qualificação e assinatura co nstarão do ato no tarial.
19. A Medida Pro visó ria nº 664, de 30 de março de 2014, co nvertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho
de 2015, ao tratar da pensão estatutário do servido r público federal expressamente estabeleceu:
Art. 217. São beneficiário s das pensõ es:
(...)
I I o cô njug e divo rciado o u separado judicialmente o u de fato , co m percepção de pensão
alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
20. Po r sua vez a redação o rig inal da Lei n° 8.112, de 1990 em relação à pensão a ex-cô njug e
disciplinava:
Art. 217. São beneficiário s das pensõ es:
(...)
b) a pesso a desquitada, separada judicialmente o u divo rciada, co m percepção de pensão
alimentícia;
21. Verificase, po rtanto , do arcabo uço leg islativo a intenção de deixar claro que a pensão alimentícia
abrang ida pelo inciso II do art. 217 da Lei n° 8.112, de 1990, é apenas aquela fixada judicialmente.
Po is desde 2007 era po ssível a pensão alimentícia fixada entre ex-cô njug es po r meio de escritura
pública, mas a no va redação fez co nstar "pensão alimentícia estabelecida judicialmente".
22. Entendemo s, então , que a fixação de pensão alimentícia na esfera extrajudicial não g o za da
presunção de dependência co mo a pensão alimentícia estabelecida em juízo . Explica-se. Será ô nus do
ex-cô njug e o u ex-co mpanheiro so brevivente co mpro var a dependência eco nô mica existente em
relação ao de cujus.
23. Cumpre po ntuar que a escritura pública servirá co mo início de pro va para demo nstrar a
dependência eco nô mica, po dendo a administração , po r exemplo , pedir co mpro vante do pag amento
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dessa pensão fixada em cartó rio e o utro s do cumento s que julg ar co nvenientes para que reste
co nfig urada a dependência eco nô mica. Co nfo rme alhures já abo rdado nesse Parecer, será devida a
pensão , em tais caso s, co m fulcro na súmula n° 336 do STJ, não po r se tratar de dependência
eco nô mica superveniente, mas po r restar caracterizada dependência eco nô mica, razão que alicerça a
co ncessão do benefício assistencial.
24. Cabe lembrar inclusive que é assente na jurisprudência a po ssibilidade de co ncessão de pensão a
ex-cô njug e que renuncio u ao s alimento s, sem haver, po rtanto , pensão alimentícia judicial o u
extrajudicial, bastando que fique devidamente demo nstrada a dependência eco nô mica superveniente.
Não haveria sentido excluir do entendimento a fixação de pensão alimentícia po r escritura pública, que
apo nta para uma dependência eco nô mica desde o mo mento da separação co nsensual, do divó rcio
co nsensual o u da disso lução co nsensual da união estável, já que enco ntra supo rte no pressupo sto
fundamental: havendo dependência eco nô mica será devida a pensão .
(...)
27. Diante de to do o expo sto , co ncluímo s que a no va redação co nferida ao art. 217 da Lei n° 8.112,
de 1990 em relação a pensão estatutária a ex-cô njug e o u ex-co mpanheiro não teve o co ndão de
mo dificar o entendimento jurisprudencial assente e o desta Co nsulto ria Jurídica esbo çado no Parecer
nº 0930 – 3.23/2014/LFL/CONJURMP/CGU/AGU, no sentindo de que o fundamento para a
co ncessão da pensão reside na existência de dependência eco nô mica no s termo s delineado s no
Parecer citado .
28. No entanto , em face de o recente acréscimo da expressão "estabelecida judicialmente", há
necessidade de co mplementar o entendimento desta Co nsulto ria Jurídica no tadamente em relação à
pensão alimentícia estabelecida extrajudicialmente, sendo o po rtuno apresentar a seg uinte síntese:
a) no s caso s de pensõ es alimentícias fixadas judicialmente a ex-cô njug e o u ex-co mpanheiro , será
devida a pensão estatutária, sendo a dependência eco nô mica presumida;
b) no s demais caso s, seja o s de renúncia de alimento s, quando não ho uve estabelecimento de pensão
alimentícia, seja no s caso s de separação de fato sem fixação de alimento s na via judicial, seja no s
caso s de separação , divó rcio o u disso lução de união estável o nde estiver sido fixada pensão
alimentícia extrajudicialmente, só será devida a pensão estatutária se o ex-cô njug e o u exco mpanheiro co mpro var a existência de dependência eco nô mica, co m fulcro na interpretação
teleo ló g ica e sistemática da Lei n° 8.112, de 1990 e interativa jurisprudência.

CONCLUSÃO
7. Assim, com sustentação nos entendimentos jurídicos fornecidos pela Consultoria Jurídica deste
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conclui-se:
a) o requisito essencial para a configuração do direito à pensão por morte é a demonstração
de dependência econômica e, desta forma, alcança o escopo assistencial do art. 217 da Lei
nº 8.112, de 1990.
b) tem dependência
econômica
presumida
-companheiro com pensão alimentícia fixada judicialmente.

o ex-cônjuge

ou ex-

c) tem dependência econômica relativa - tornando necessária, portanto, a comprovação da
dependência, nos termos da Orientação Normativa nº 9, de 2010, no momento do óbito do
ex-servidor - o ex-cônjuge e ou ex-companheiro:
c.1) que renunciou a alimentos na separação judicial ou divórcio;
c.2) o separado de fato; e
c3.) o separado, o divorciado ou aquele na dissolução de união estável onde estiver
sido fixada pensão alimentícia extrajudicialmente (escritura pública).
À consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas.
TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Provimento, Vacância e Benefícios da Seguridade Social
De acordo. À Senhora Diretora do Departamento de Normas e Beneficios do Servidor, para
deliberação.
ANA CRISTINA SÁ TELES D'AVILA
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Coordenadora-Geral de Aplicação de Normas
De acordo. Encaminhe-se à deliberação do Senhor Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público.
RENATA VILA NOVA DE MOURA
Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor

Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil , para conhecimento e providências que julgue necessárias.
AUGUSTO AKIRA CHIBA
Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
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