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EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - BENEFÍCIO DA PENSÃO POR 
MORTE - GUARDA DA NETA CONFERIDA A AVÓ - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA E ARTIGO 33 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
POSSIBILIDADE - LC Nº 64/2002 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 
Deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da MENOR ao 
recebimento da PENSÃO por morte advinda do falecimento de sua avó, a teor 
do artigo 227 da Constituição da República e do artigo 33 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que asseguram os benefícios previdenciários aos 
menores que se encontram sob a GUARDA dos segurados, sendo inaplicável a 
Lei Complementar Estadual nº 64/2002, que exclui tais menores do rol dos 
beneficiários.  

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.05.660409-3/002 - 
COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 1 V FAZ COMARCA BELO 
HORIZONTE - APELANTE(S): IPSEMG - APELADO(A)(S): ALEIR LYSLIE DE 
AVELAR REPRESENTADO(A)(S) P/ MÃE ROSÂNGELA SACRAMENTO - RELATOR: 
EXMO. SR. DES. FERNANDO BRÁULIO  

ACÓRDÃO  

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade 
da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.  

Belo Horizonte, 19 de abril de 2007.  

DES. FERNANDO BRÁULIO - Relator  

NOTAS TAQUIGRÁFICAS  

O SR. DES. FERNANDO BRÁULIO:  

VOTO  

Trata-se de "Ação Ordinária de Inclusão de Beneficiário de Pensão por Morte c/c 
pedido liminar de Tutela Antecipada" ajuizada por Aleir Lyslie de Avelar em face 
do IPSEMG - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, 
afirmando que foi confiada à guarda de sua avó, Manoel Joaquim do 
Sacramento, que era servidor público estadual, e que foi incluída como sua 
dependente junta à referida autarquia, alegando que essa indeferiu o pedido de 
recebimento de pensão, em decorrência do falecimento do avô, requerendo a 
procedência do pedido, com a condenação do IPSEMG ao pagamento dos 
valores devidos a título de pensão por morte do ex-segurado, desde a data da 



formulação do pedido administrativo.  

O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial (f. 126-132), ao 
fundamento de que restou devidamente demonstrada a relação de dependência 
econômica entre a autora e o ex-segurado, asseverando que a LC nº 64/02 não 
pode ser interpretada de forma literal, devendo-se estender a condição de 
dependente do segurado ao menor sob guarda, aplicando-se o Estatuto da 
Criança de do Adolescente, lei específica que trata dos Direito da Criança e do 
Adolescente.  

Inconformado, apelou o IPSEMG (f. 134-138), alegando que a menor não tem 
direito a nenhum benefício previdenciário, tendo em vista que os direitos 
previdenciários se regem pelas normas vigentes à época do fato gerador, que 
não concediam o benefício de pensão por morte a menor sob guarda, 
sustentando que o fato gerador ocorreu após a vigência da LC 64/02, que não 
prevê a categoria do menor sob guarda no rol de seus beneficiários. Alega que 
a r. sentença viola o art. 33, §3o da Lei nº 8.069/90, ao dar-lhe interpretação 
que fere a intenção do legislador. Alega que o IPSEMG não foi citado para 
integrar o processo de guarda, motivo pelo qual requereu o provimento do 
recurso.  

Contra-razões apresentadas às f. 140/144  

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, reunidos os 
pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.  

Revelam os autos que Aleir Lyslie de Avelar ajuizou "Ação Ordinária de Inclusão 
de Beneficiário de Pensão por Morte c/c pedido liminar de Tutela Antecipada" 
em face do IPSEMG - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais, pretendendo o recebimento de pensão por morte, à assertiva de 
que foi incluída como dependente do avô Manoel Joaquim do Sacramento. Eis 
portanto o objeto do presente debate.  

A propósito do assunto, estabelece o artigo 227 da Constituição da República:  

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.  

§3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:  

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas".  

Por sua vez o artigo 33 da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente - dispõe:  

"Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 
opor-se a terceiro, inclusive aos pais.  



...  

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para 
todos os fins de direito, inclusive previdenciários."  

Lado outro tem-se o artigo 4º, §3º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 
64/2002, que determina:  

"Art. 4º. São dependentes do segurado, para os fins desta lei:  

...  

§ 3º - Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I deste artigo, desde 
que comprovada a dependência econômica e a ausência de bens suficientes 
para o próprio sustento e educação:  

II - o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a apresentação do 
respectivo termo".  

Verifica-se, portanto, que os direitos das crianças e dos adolescentes são 
garantidos pela própria Constituição da República, que faz expressa garantia 
aos direitos previdenciários como instrumento capaz de garantir condições para 
um desenvolvimento saudável. Desta forma não podem tais direitos ser 
restringidos por legislações posteriores, sobretudo por lei estadual, sendo 
imprescindível interpretação sistemática do ordenamento jurídico em vigor.  

No caso dos autos, foi o avô da Autora nomeado guardião seu, conforme 
comprovado às fls. 07, havendo a Autora sido incluída pelo IPSEMG como 
beneficiária de seu avô, não havendo que se falar que a menor não teria direito 
a nenhum benefício previdenciário, ou mesmo que o artigo 33 da Lei nº 
8.069/90 foi revogado pelo artigo 16 da Lei nº 8.213/91, que faz referência ao 
menor tutelado, ou ainda que o direito ao pagamento da pensão contraria as 
regras do regime geral de previdência social.  

A r. sentença confirmou a tutela antecipada, que fora prolatada com base no 
seguinte fundamento, com o qual comungo:  

"Contudo, entendo que o fato do art. 4o, §3o, da Lei Complementar 64/02, que 
dispõe sbore Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores 
públicos do Estado de Minas Gerais, não prever a inclusão de "menores sob 
guarda", para fins de prestação previdenciária, a princípio não retira do menor 
nesta condição o direito ao benefício, porquanto, concedida a guarda judicial, o 
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu art. 33, §3o, que a 
mesma conferirá "à criança ou adolescente a condição de dependente, para 
todos os fins de direito, inclusive previdenciários".  

Assim, outra conclusão não resta senão aquela de que a alteração promovida 
pela Lei nº 9.528/97 não revoga o art. 33, parágrafo 3º do ECA.  

No mesmo sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:  

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB 
GUARDA. DEPENDENTE DO SEGURADO. EQUIPARAÇÃO A FILHO. LEGISLAÇÃO 



DE PROTEÇÃO AO MENOR E ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.  

1. A Lei n.º 9.528/97, dando nova redação ao art. 16 da Lei de Benefícios da 
Previdência Social, suprimiu o menor sob guarda do rol de dependentes do 
segurado. 2. Ocorre que, a questão referente ao menor sob guarda deve ser 
analisada segundo as regras da legislação de proteção ao menor: a 
Constituição Federal - dever do poder público e da sociedade na proteção da 
criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 3º, inciso II) e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - é conferido ao menor sob guarda a condição de 
dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários (art. 33, § 3º, Lei 
n.º 8.069/90). 3. Recurso especial desprovido.( REsp 762329 / RS, Min. Laurita 
Vaz - 5a turma, DJ 01.02.2006 p. 603)  

"ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. MENOR 
DEPENDENTE SOB GUARDA DO AVÔ. LEI Nº 8069/90. ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. I - A Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - 
prevê, em seu artigo 33, § 3º, que "a guarda confere à criança ou adolescente 
a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciário." Não obstante na legislação aplicável à hipótese - Lei nº 
8059/90 - não conste a neta no rol de beneficiários de pensão por morte do ex-
combatente, a questão merece ser analisada à luz da legislação de proteção ao 
menor. II - Neste contexto, restando comprovada a guarda deve ser garantido 
o benefício para quem dependa economicamente do instituidor, como ocorre na 
hipótese dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso 
conhecido e desprovido" (REsp 380452/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 
24/08/2004).  

Desse teor também a jurisprudência dessa Corte de Justiça:  

"APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA 
DEFERIDA POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE 
MENOR COMO DEPENDENTE. IPSEMG. POSSIBILIDADE. CONFIRMAR A 
SENTENÇA. 1. Nos termos do § 3º do art. 33 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/90), "a guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários". 2. A Lei Complementar Estadual 64/2002, ao alterar a relação 
dos dependentes para fins previdenciários do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais, descurou-se de observar os princípios 
constitucionais ligados à proteção da criança e do adolescente, devidamente 
reforçados por lei geral, razão por que não pode ser aplicada ao caso em 
comento. 3. Em reexame necessário, confirmar a r. sentença, prejudicado o 
recurso voluntário" (Apelação Cível nº 1.0024.04.412480-8/001, Rel. Des. Célio 
César Paduani, j. 09/06/2005).  

Por fim há que se ressaltar ser desnecessária a citação do IPSEMG na ação de 
guarda de menor, por ausência de interesse da autarquia em feitos deste jaez, 
não merecendo qualquer reparo a decisão de primeiro grau.  

Mediante tais considerações, em reexame necessário, confirmo a r. sentença de 
primeiro grau, prejudicado o recurso voluntário.  

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): SILAS VIEIRA e 



EDGARD PENNA AMORIM.  

SÚMULA :      CONFIRMARAM A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.05.660409-3/002  
 

 


