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RESUMO  
 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar que, em alguns casos, o pleito de pensão por ilícito civil, em 

juízo, realizado por aqueles que já são beneficiários de pensão de natureza previdenciária, podem serem 

cumuláveis. A possibilidade de cumulação do benefício previdenciário com a pensão decorrente de ilícito civil 

decorre do entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ao julgar, em maio de 2014, 

o recurso da viúva de uma vítima de homicídio entendeu que o benefício previdenciário é diverso e 

independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas podendo 

ser perfeitamente cumuláveis. 

Palavras-chaves: Benefício Previdenciário. Pensão por Ilícito Civil. Responsabilidade Civil. Indenização por Ato 

Ilícito. Reparação de Danos. 

 

 

ABSTRACT  
 

This article aims to demonstrate that, in some cases, the pension claim in tort, the court held by those who are 

already beneficiaries of pension retirement payments, may be cumulative. The possibility of overlapping with 

the social security benefit pension arising from tort arises from the understanding of the Fourth Chamber of the 

Superior Court of Justice (STJ) that the judge, in May 2014, the appeal of the widow of a murder victim 

understood that the benefit pension is diverse and independent compensation for material or moral damages, 

because both have distinct origins can be perfectly cumulative. 

Keyword: Social Security benefit. Pension for Civil Illicit. Liability. Compensation for Illicit Act. Compensation for 

Damages. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

É comum, em se tratando dos casos clássicos 

de fatos geradores da responsabilidade civil estatal, 

como, por exemplo, morte em presídio ou acidente 

com morte decorrente de falta de manutenção em 

estradas, que, além de uma quantia inicial relativa ao 

dano moral, os juízes fixem, a título de dano material, 

uma pensão de natureza civil, a ser paga, 

mensalmente, pelo responsável pelo Estado, aos 

dependentes do falecido.  

Matéria nova a respeito do tema é a 

possibilidade de cumulação entre benefício 

previdenciário, caso a vítima já o possua ou venha a 

ter direito, e a pensão que seja beneficiária caso de 

ter sofrido algum ilícito. “Limites à Acumulação entre 

Benefício Previdenciário e Pensão por Ilícito Civil”, 

será o tema abordado neste trabalho.  

 

2. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL 
 

Segundo Tavares (2012, p.28), no Brasil 

prevalece a existência de dois sistemas de 

previdência: o público e o privado. A previdência 

privada seria um sistema complementar e facultativo 

de seguro, de natureza contratual. Suas normas 

básicas encontram-se previstas no art. 202 da 

Constituição da República e nas Leis Complementares 

nº 108 e 109/2001. 

A Lei Complementar nº 109/2001 dispõe que o 

sistema será denominado aberto, se for acessível a 

qualquer pessoa; ou fechado, se os assistidos somente 

puderem ser empregados de empresas, grupos de 

empresas e agentes públicos da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios ou membros de pessoas 

jurídicas de caráter profissional. 

As sociedades abertas são organizadas como 

sociedades anônimas e podem pactuar dois tipos de 

planos: individual ou coletivo, se as pessoas físicas 

estiverem vinculadas a uma pessoa jurídica 

contratante, como por exemplo, uma empresa. Esta 

modalidade possui como características a 

portabilidade das carteiras, a possibilidade de resgate 

técnico das contribuições e pode prever planos com 

renda continuada ou pagamento único. 

Já as entidades fechadas de previdência são 

organizadas na forma de fundação privada ou 

sociedade civil sem fim lucrativo. Não podem solicitar 

concordata ou ser submetias a falência, e seus planos 

são estabelecidos mediante convênio entre o 

patrocinadorou instituidor e a entidade de 

previdência.  

Segundo assevera Tavares (2012, p.29): 

 
As entidades de previdência privada podem sofrer 

intervenção, em caso de irregularidades na 

administração do fundo ou de insuficiência de 

reservas técnicas; ou de liquidação, quando houver 

inviabilidade de recuperação. A fiscalização das 

entidades fechadas deve ser realizada pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, 

através de sua Secretaria de Previdência 

Complementar, enquanto a fiscalização das 

entidades abertas é encargo do Ministério da 

Fazenda e da Superintendência de Seguros de 

Seguros Privados – SUSEP. 

 

A Lei Complementar nº 108/2001 estabelece as 

regras a respeito da relação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, 

fundações, sociedade de economia mista e outras 

entidades públicas e suas respectivas entidades 

fechadas de previdência complementar. 

O sistema público, que pode ser intitulado de 

social, segundo doutrina caracteriza-se por ser 

mantido por pessoa jurídica de direito publico, tem 

natureza institucional, é de filiação compulsória e as 

contribuições têm natureza tributária; pode ser 

destinado aos servidores públicos e mantido pelos 

entes políticos da Federação, ou aos trabalhadores da 

iniciativa privada e gerido por uma autarquia federal 

– INSS. 

Compete concorrentemente aos entes da 

Federação a edição de normas legais sobre 

previdência social conforme (art. 24, XII, da CF). A 

Constituição ainda prevê (art. 40, §§, 14 a 16, da CF) a 

possibilidade de as entidades da Federação 

instituírem os Regimes Facultativos Complementares 

de Previdência Social - RFCPS - para seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo (e agentes 

públicos ocupantes de cargos vitalícios), mediante lei 

complementar de inciativa dos respectivos Poderes 

Executivos, por intermédio de entidades fechadas de 

previdência complementar de natureza pública, com 

oferecimento de benefícios somente na modalidade 

de contribuição definida e observando, no que couber, 

os princípios da previdência privada (art. 202, da CF). 

 

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL 

DECORRENTE DE CRIME 
 

Conforme Dias (1994, p.16-25) 

 
A princípio, o dano escapava ao âmbito do direito, 

dominava a vingança privada. Em um segundo 

passo, o uso consagra em regra jurídica o talião, 

tendo-se apropriado o legislador da iniciativa 

particular, intervindo para declarar quando e em 

que condições tem a vítima o direito de retaliação. 

Em um terceiro momento, vem o período da 

composição, mais conveniente do que cobrar a 

retaliação seria entrar em composição com o autor 

da ofensa. 
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Posteriormente, veio a concepção de 

responsabilidade, o Estado assumiu, sozinho, a função 

de punir, surgindo a ação de indenização. A 

responsabilidade civil passoua ter lugar ao lado da 

responsabilidade penal. Segundo Caio Mário da Silva 

Pereira (1990, p.8): 

 
A maior revolução nos conceitos jus-romanísticos 

em termos de responsabilidade civil é com a Lex 

Aquilia, de data incerta, mas que se prende aos 

tempos da República. Tão grande a revolução que 

a ela se prende a denominação de aquiliana para 

designar-se a responsabilidade extracontratual em 

oposição à contratual. Foi um marco tão 

acentuado, que a ela se atribui a origem do 

elemento ‘culpa’, como fundamental na reparação 

do dano. A Lex Aquilia, bem assim a consequente 

actioex lege Aquilia, tem sido destacada pelos 

romanistas e pelos civilistas, em matéria atinente à 

responsabilidade civil. 

 

Os tratadistas destacam que a Lex Aquilia foi 

resultado de um plebiscito proposto pelo tribuno 

Aquilio, trazendo como novidade a ausência de um 

enunciadogeral, a possibilidade de indenização 

proporcional ao dano, substituindo as multasfixas. 

Conforme Cavalieri Filho (2014, p.2), a 

responsabilidade civil passou por uma grande 

evolução ao longo do século XX, de acordo com a 

doutrina foi uma das áreas da ciência do direito que 

sofreu as maiores mudanças. E talvez, segundo o 

autor, a palavra evolução não seja a mais 

adequadapara explicar o que ocorreu. 

Segundo Josserand (1986, p.548, apud 

CAVALIERI FILHO, 2014, p.2): em conferência 

proferida na Universidade de Coimbra em 1936 o 

termo pertinente seria revolução, segundo ele “tão 

rápida, tão fulminante foi o movimento que levou a 

teoria da responsabilidade civil a novos destinos”. E 

complementou: nessa matéria, afirmou o grande 

mestre de Lion, “a verdade de ontem não é mais a de 

hoje, que deverá, por sua vez, ceder lugar à de 

amanhã”. 

Afirma Cavalieri Filho (2014, p.3), que dois 

fatores principais promoveram a revolução referida 

por Josserand: a revolução industrial, notadamente a 

partir da segunda metade do século passado, 

incluindo o desenvolvimento cientifico e tecnológico, 

e a busca da justiça social na construção de uma 

sociedade solidária, o que tornou imperativo 

modificar a organização do Estado, ensejando maior 

intervenção na sociedade para garantir o acesso de 

todos os cidadãos aos bens e serviços necessários a 

uma vida digna. 

Como adiantou Georges Ripert no prefácil ao 

Tratado de responsabilidade civil, de René Salvatier 

(1939, p.X): 
 

O nosso século viu um maravilhoso 

desenvolvimento da responsabilidade civil porque 

novas regras foram impostas pelas modificações 

ocorridas nas condições materiais da vida. 

Multiplicação dos acidentes corporais seria a causa 

principal da severidade da lei ou dos juízes em 

relação aos que os acusam. Por isso, podemos 

glorificar a nossa época de possuir um sentimento 

mais elevado de justiça, felicitar os tribunais de ter 

criado regras novas e de exaltar uma vez mais o 

progresso do direito. 

 

No Brasil, sobre o tema, num primeiro estágio, 

sob autorização da Lei da Boa Razão (1769), aplicava-

se o direito romano de forma subsidiária. Em 

umsegundo estágio, a partir do Código Criminal de 

1830, a idéia de ressarcimento é pautada no instituto 

da satisfação. Em um terceiro estágio, destacam-se os 

estudosde Teixeira de Freitas, dissociando a 

responsabilidade civil da criminal. O Código Civil de 

1916 seguiu essa linha, consagrando em seu artigo 

159 a teoria da culpa. 

Completando essa evolução, o Código Civil de 

2002 fez profunda modificação na disciplina da 

responsabilidade civil estabelecida no Código de 

1916, na medida em que incorporou ao seu texto 

todos os avanços anteriormente desatualizados. E foi 

necessário para que não entrasse em vigor 

completamente desatualizado.  

É possível afirmar que, se o Código de 1916 era 

subjetivista, o Código atual prestigia a 

responsabilidade objetiva. Isso, entretanto, não 

significa dizer que a responsabilidade subjetiva tenha 

sido banida. Temos no Código atual um sistema de 

responsabilidade prevalentemente objetivo, porque é 

o sistema que foi modelado ao longo do século XX 

pela Constituição e leis especiais, sem exclusão, 

todavia, da responsabilidade subjetiva, que terá 

espaço sempre que não tivermos disposição legal 

expressa prevendo a responsabilidade objetiva. 

 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO 

ILÍCITO 
 

Conforme aponta Gonçalves (2012, p.57), a 

responsabilidade civil não deixa de ser um fenômeno 

pessoal ao dizer que: 

 
Quem pratica um ato, ou incorre numa omissão de 

que resulte dano, deve suportar as consequências 

do seu procedimento. Trata-se de uma regra 

elementar de equilíbrio social, na qual se resume, 

em verdade, o problema da responsabilidade. Vê-

se, portanto, que a responsabilidade é um 

fenômeno social.  

 

Tecnicamente, o ato ilícito é o primeiro 

pressuposto da responsabilidade civil, é o fato 

gerador de responsabilidade civil, a violação de uma 
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obrigação preexistente. De acordo com San Tiago 

Dantas (1977, p.341): “O ilícito é a transgressão de um 

dever jurídico. Não há definição mais satisfatória para 

o ilícito civil”.  

Por sua vez Antunes Varela (2010, p.534, apud 

CAVALIERI FILHO, 2014, p. 20-21): 

 
O elemento básico da responsabilidade é o fato do 

agente – um fato dominável ou controlável pela 

vontade, um comportamento ou uma forma de 

conduta humana – pois só quanto a fatos dessa 

índole têm cabimento a ideia de ilicitude, o 

requisito da culpa e a obrigação de reparar o dano 

nos termos em que a lei impõe.   

 

Alguns estudiosos dizem que existe dificuldade 

em se definir ato ilícito com responsabilidade 

subjetiva (que depende da existência de culpa) e 

objetiva (que independe da existência de culpa).  

No seu aspecto objetivo: “leva-se em conta 

para a configuração da ilicitude apenas a conduta ou 

fato em si mesmo, sua materialidade ou 

exterioriedade, e verifica-se a desconformidade dela 

com a que o direito queria”.  

No seu aspecto subjetivo: “a qualificação de 

uma conduta como ilícita implica fazer um juízo de 

valor a seu respeito – o que só é possível se tal 

conduta resultar de um ato humano consciente e 

livre”.  

Para alguns autores, como Anderson Schreiber 

(2007, p. 153-154), a grande diferença está na 

vontade do agente, enquanto que para o aspecto 

objetivo eu não necessito perquirir a vontade do 

agente, bastando haver a conduta contrária a norma 

jurídica, no seu aspecto subjetivo, deverá ser 

perquerida a vontade do agente. 

Ato ilícito em sentido estrito: “é o conjunto de 

pressupostos da responsabilidade – ou, se 

preferirmos, da obrigação de indenizar. Na verdade, a 

responsabilidade civil é um fenômeno complexo, 

oriundo de requisitos diversos intimamente unidos; 

surge e se caracteriza uma vez que seus elementos se 

integram”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

responsabilidade civil. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, 

p.23). 

Ato ilícito em sentido amplo: “indica apenas a 

ilicitude do ato, a conduta humana antijurídica, 

contrária ao Direito, sem qualquer referência ao 

elemento subjetivo ou psicológico. Tal como o ato 

ilícito, é também uma manifestação de vontade, uma 

conduta humana voluntária, só que é contrária à 

ordem jurídica”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

responsabilidade civil. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, 

p.23). 

Conforme Sérgio Cavalieri Filho (2014), em sua 

obra intitulada: Programa de Responsabilidade Civil, o 

ilícito penal não apresenta diferença substancial do 

ilícito civil, segundo o autor, ambos importam 

conduta voluntária (culposa ou dolosa) contrária à lei, 

diferenciadas apenas pelo grau, sendo o ilícito penal 

mais grave que o ilícito civil. 

O Código Civil no título que figura em cima do 

seu art. 927 categoriza o dever de indenizar como 

uma obrigação: Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo. 

E em seu parágrafo único trata do que seja a 

responsabilidade objetiva: 

 
Parágrafo Único - Haverá obrigação de repara o 

dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, riscos para os direitos 

de outrem. 

 

Segundo a doutrina, o Código Civil incluiu mais 

uma modalidade de obrigação além das já existentes 

(dar, fazer, não fazer) – a obrigação de indenizar. 

Sobre o assunto assera Cavalieri (2014, p.16): 

 
Sempre se disse que ato ilícito é uma das fontes da 

obrigação, mas nunca a lei indicou qual seria essa 

obrigação. Agora o Código Civil diz – aquele que 

comete ato ilícito fica obrigado a indenizar. A 

responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, 

com o nascimento da obrigação de indenizar, que 

tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar 

a vítima na situação em que estaria sem a 

ocorrência do fato danoso. 

 

Como coloca Humberto Theodoro Júnior, trata-

se “de uma obrigação-sanção que a lei lhe impõe 

como resultado necessário do comportamento 

infringente de seus preceitos. Ao contrário do ato 

jurídico lícito, em que o efeito alcançado, para o 

Direito, é o mesmo procurado pelo agente, no 

atojurídico ilícito o resultado é o surgimento de uma 

obrigação que independe da vontade do agente e que, 

até, pode, como de regra acontece, atuar contra a sua 

intenção.” (Comentários ao novo Código Civil, v. III, t. 

II/18, Forense, 2003). 

 

5. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL 
 

Antes de adentrarmos na questão da pensão 

por ilícito civil, importante se faz ressaltar o que 

disciplina o Código Civil a respeito de ato ilícito, bem 

como da obrigação da reparação ou indenização de 

um dano, no caso, a pensão cabível. 

O dispositivo do Código Civil, em atenção, ao 

instituto da justiça, dispõe que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 
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E posteriormente afirma, em seu art. 927, que 

“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

O Código Civil assevera:  

 
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização 

consiste, sem excluir outras reparações: 

I - no pagamento das despesas com o tratamento 

da vítima, seu funeral e o luto da família; 

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o 

morto os devia, levando-se em conta a duração 

provável da vida da vítima. 

 

Quando da aplicação do dispositivo acima 

transcrito ao caso em tela e corroborando com o 

entendimento do Código Civil, vale trazer o 

argumento do ilustre doutrinador Irineu Antonio 

Pedrotti (2007), em sua obra Responsabilidade Civil, 

quando assevera que:  

 
O homicídio consiste, de forma geral, em todo ato 

ilícito que provoca a morte do homem e, a lei 

pretende amparar o titular do direito à 

indenização, atendendo à necessidade que os 

familiares passam a sofrer com o desaparecimento 

da pessoa a eles ligada, além das despesas que o 

fato provoca.  

 

Nesse sentido, facilmente é possível visualizar 

o instituto da pensão por ilícito civil, cabendo aqui 

trazer a prescrição do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no que se refere a cumulação das 

indenizações de maneira que: Súmula 37. “São 

cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moraloriundos do mesmo fato”.  

O seu cabimento é inconteste tanto na lei, na 

jurisprudência e na doutrina brasileira, sendo que a 

Carta Magna, norteadora da justiça em nosso País, ao 

ser promulgada em 1988, que trouxe em seu corpo a 

garantia à indenização, senão vejamos:  

 
“Art. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no país 

AINVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, à 

liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

(...)  

V – é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além de INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, MORAL ou à imagem;  

(...)  

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material 

decorrente de sua violação.” 

 

Apesar de cristalina a existência do dano 

material e moral, vale trazer o posicionamento de 

Maria Helena Diniz (2012), que explicita a existência 

do dano moral, perfeitamente recepcionado e 

fortalecido pela Carta Constitucional promulgada em 

1988:  

 
“O dano é a lesão (diminuição ou destruição) que, 

devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra 

a sua vontade, em qualquer bem ou interesse 

jurídico, patrimonial ou moral.” 

 

6. OS LIMITES À CUMULAÇÃO ENTRE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PENSÃO 

POR ILÍCITO CIVIL 
 

A possibilidade de cumulação do benefício 

previdenciário com a pensão decorrente de ilícito civil 

decorre do entendimento que a Quarta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ao julgar, 

em maio de 2014, o recurso da viúva de uma vítima 

de homicídio, o REsp nº 776338, que teve como 

relator o ministro Raul Araújo. Quando apreciado pelo 

tribunal de segunda instância, o entendimento foi de 

que o caso se tratava de questão de ordem pública e, 

mesmo sem pedido do réu, o assassino, excluiu a 

pensão da condenação civil.  

Na questão em voga, a viúva e três filhos da 

vítima ajuizaram execução de sentença para 

“reparação de danos” contra um dos homens 

condenados pelo crime que vitimou seu marido, em 

1988. Em primeiro grau, o réu foi condenado ao 

pagamento de despesas com o funeral, pensão 

mensal à viúva no valor de dois terços da 

remuneração do falecido, até a data em que ele 

completaria 68 anos, e de indenização por danos 

morais de cem salários mínimos para cada um dos 

filhos e para a viúva. 

Em recurso, o réu pediu a diminuição dos 

valores e a mudança do termo inicial do 

pensionamento. O Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina (TJSC) entendeu ser indevida a pensão à 

viúva porque ela já recebia pensão do Exército no 

valor integral da remuneração percebida em vida pelo 

falecido, que era capitão. Para o tribunal, essa questão 

seria de ordem pública, passível de manifestação 

judicial mesmo sem provocação por parte do réu. O 

TJSC considerou que o recebimento da pensão paga 

pelo assassino caracterizaria bis in idem. 

Daí os recursos especiais, pelas duas partes, 

seguiram para o STJ, onde o réu protestava quanto ao 

valor do dano moral e os familiares, quanto à 

exclusão do pensionamento. Ao julgar o caso, o 

ministro Raul Araújo salientou que a pensão recebida 

pela viúva é de índole previdenciária, suportada pelo 

Tesouro Público. O ministro entende que o 

julgamento da apelação introduziu e decidiu “questão 

nova”, não suscitada pelo réu, e que foi além dos 

limites do efeito devolutivo do recurso. 



Revista Jurídica Justa Pena –  ISSN 2179-9199 

Revista Jurídica Justa Pena Vol. 2, N.1 (2013): 75-81 80 

 

Quanto ao valor da indenização por danos 

morais, Raul Araújo considerou-a dentro dos 

patamares da jurisprudência da corte, sendo indevida 

a sua reavaliação.Além disso, o relator observou que a 

jurisprudência do STJ é no sentido de que “o benefício 

previdenciário é diverso e independente da 

indenização por danos materiais ou morais, porquanto 

ambos têm origens distintas. Esta, pelo direito 

comum; aquele, assegurado pela Previdência. A 

indenização por ato ilícito é autônoma em relação a 

qualquer benefício previdenciário que a vítima 

receba”. 

Ato jurídico ilícito é toda atuação humana, 

omissiva ou comissiva, contrária ao Direito. Enquanto 

conduta antijurídica, há atos ilícitos em várias esferas 

do Direito Civil e do Direito em geral. O ato ilícito é 

tratado nos artigos 186 a 188 do Código Civil: 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou 

a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 

iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será 

legítimo somente quando as circunstâncias o 

tornarem absolutamente necessário, não 

excedendo os limites do indispensável para a 

remoção do perigo.  

 

Ainda sobre os atos ilícitos o art. 927 do Código 

Civil estabelece que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” 

Nesse passo, o Código Civil, em seu artigo 402, 

estabelece os critérios para o ressarcimento do dano 

material, vejamos: 

 
Art. 402. Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

 

Venosa (2007, p.21) esclarece que “os atos 

ilícitos são os que promanam direta ou indiretamente 

da vontade e ocasionam efeitos jurídicos, mas 

contrários ao ordenamento.” E prossegue explicando 

que: 

 
(...) na ilicitude há, geralmente, uma cadeia ou 

sucessão de atos ilícitos, uma conduta culposa. 

Raramente a ilicitude ocorrera com um único ato. 

O ato ilícito traduz-se em um comportamento 

voluntário que transgride um dever. Como já 

analisamos, ontologicamente o ilícito civil não 

difere do ilícito penal; a principal diferença reside 

na tipificação estrita dessa último. 

Na responsabilidade subjetiva, o centro do exame 

é o ato ilícito. O dever de indenizar vai repousar 

justamente no exame da transgressão ao dever de 

conduta que constitui o ato ilícito. Como vimos a 

sua conceituação vem exposta no art. 186 (antigo 

art. 159). Na responsabilidade objetiva, o ato ilícito 

mostra-se incompleto, pois é suprimido o substrato 

da culpa. No sistema da responsabilidade 

subjetiva, o elemento subjetivo do ato ilícito, que 

gera o dever de indenizar, está na imputabilidade 

da conduta do agente. 

 

Maria Helena Diniz (2012, p.39) entende que: 

 
(...) o ato ilícito tem duplo fundamento: a infração 

de um dever preexiste e a imputação do resultado 

à consciência do agente. Portanto, para sua 

caracterização, é necessário que haja uma ação ou 

omissão voluntária, que viole norma jurídica 

protetora de interesses alheios ou um direito 

subjetivo individual, e que o infrator tenha 

conhecimento da ilicitude de seu ato, agindo como 

dolo, se intencionalmente procura lesar outrem, ou 

culpa, se consciente dos prejuízos que advêm do 

seu ato, assume o risco de provocar o evento 

danoso. (...) dever-se-á, então, verificar se o agente 

é imputável, para efeitos de reponsabilidade civil e 

se, em face da situação, podia ou devia ter agido 

de outra maneira. 

 

Maria Helena Diniz (2012, p.38) assevera que 

“vigora a regra geral de que o dever ressarcitório pela 

prática de atos ilícitos decorre de culpa, ou seja, da 

reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do 

agente.” A mesma autora explica que o 

comportamento será reprovado quando, ante as 

circunstâncias concretas do caso, o agente poderia ou 

deveria ter agido de forma diversa. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se a previdência social fosse entendida como 

um seguro “privado” tradicional, seria possível 

defender com facilidade a tese segundo a qual, em 

caso de ato ilícito estatal que acarretasse a morte de 

segurado de regime previdenciário, seria válida a 

cumulação entre pensão por morte e pensão civil, 

ainda que de igual valor.  

A referida cumulação que prevalece, baseia-se 

na orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de 

que o benefício previdenciário é diverso e 

independente da indenização por danos materiais ou 

morais, porquanto ambos têm origens distintas. Esta, 

pelo direito comum; aquele, assegurado pela 

Previdência. Concluindo-se que a indenização por ato 

ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício 

previdenciário que a vítima receba.  
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Portanto, nesta perspectiva os beneficiários 

das citadas pensões por sua vez, com um único fato 

gerador, qual seja, morte do instituidor, fariam jus a 

duas pensões: uma seria decorrente do “seguro” 

(previdência); a outra, decorrente do ato ilícito e 

guiada pelas regras do direito comum.  

Com base no entendimento supra, qual seja, a 

origem e natureza distinta das pensões previdenciária 

e civil, é que muitos tribunais acabam deferindo a 

cumulação ilimitada entre tais pensões. 

Assim, a tese da possibilidade de cumulação do 

benefício previdenciário com pensão por ilícito civil, 

tem como base a diversidade de ramos do direito que 

regem as matérias. O professor ZAMBITE (2009) é 

taxativo ao diferenciar a previdência social do seguro 

privado, vejamos:  

 
Em verdade, a natureza dos regimes básicos 

previdenciários é institucional ou estatutária, já 

que o Estado, por meio de lei, utiliza-se de seu 

poder de império e cria a figura da vinculação 

automática ao sistema previdenciário, 

independente da vontade do beneficiário. Por isso, 

o seguro social é vinculado ao ramo público ou 

social do Direito (Direito Previdenciário), ao 

contrário do seguro tradicional, que é vinculado a 

ramo privado (Direito Civil).  

 

Não se deve esquecer que o próprio Estado 

também verte contribuições à previdência oficial, de 

modo que – na remota hipótese de se associar a 

previdência à ideia de seguro – tratar-se-ia, em 

último caso, de seguro bilateral, que protegeria tanto 

o Estado, quanto o servidor ou empregado, de modo 

que a cobertura ao evento morte protege tanto a 

família do segurado, quanto o Estado, que pode ser 

exonerado do pressionamento civil.  

Se analisada a questão sob o prisma da 

responsabilidade civil, ver-se-á que, no ilícito civil, o 

que deu causa a morte, estarão presentes uma ação 

estatal lato senso, o dano e o nexo causal. Utiliza-se 

aqui a expressão ação “lato senso” de modo a incluir 

também os casos de omissão, em se tratando de 

responsabilidade subjetiva do Estado.  

Configurada a responsabilidade estatal, surge, 

como contrapartida, o dever de indenizar moral e 

materialmente a família que direta ou indiretamente, 

sofreu referido dano, qual seja, o falecimento não-

natural do ente querido. Quanto ao dano moral, que 

não é objeto do presente trabalho, resta diminuta a 

possibilidade de êxito estatal, girando a discussão 

judicial em torno do quantum.  No que tange ao dano 

material, é lícito argumentar no sentido de que, se o 

autor for beneficiário de pensão por morte, não mais 

há o dever de indenizar materialmente, nos termos da 

legislação civil, uma vez que não se pode falar em 

existência do dano, se permanecida incólume a renda 

mensal da família. 
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