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3. No caso em apreço, a não realização da inscrição se deu em virtude de irregularidades apresentadas 
pelo SisFIES. Em razão disso, o juízo condenou o FNDE a fim de que o mesmo acate o requerimento de 
cadastramento da parte autora, com o fim de se candidatar ao curso superior desejado.  

4. Não merece reparos a sentença, eis que o FNDE responde por falhas técnicas apresentadas pelo 
SisFIES. 

5. As alterações posteriores na legislação referente ao tema não têm o condão de afastar a 
responsabilidade do FNDE. Isso porque, à época dos fatos e da sentença, o Fundo era efetivamente 
responsável pela manutenção do referido sistema, sendo despiciendo perquirir, em grau de recurso, 
eventuais alterações legislativas. 

6. Uma vez demonstrado que a falha técnica no sistema do programa de financiamento estudantil 
impediu a conclusão da inscrição e, por conseguinte, obstou o acesso ao crédito estudantil, tenho por 
irreparável o conteúdo da sentença. 

7. Recurso de apelação desprovido. 
  
ACÓRDÃO 
  
        Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 5ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de 
apelação, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado.  

  
        Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018. (data do julgamento). 
  
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES 
Desembargador Federal 
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1- Da leitura do artigo 5º, II, "a" e parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, extrai-se que, para a 
percepção de pensões temporárias, as filhas maiores de 21 anos de servidor público  civil somente teriam 
direito ao benefício caso (i) não fossem casadas e (ii) não ocupassem cargo público permanente.  

2- No caso dos autos, a parte autora obteve pensão temporária, como beneficiária do seu genitor 
falecido, uma vez que, ao tempo do óbito, era solteira. No entanto, deixou de receber referido benefício, 
após a tramitação de procedimento administrativo que concluiu que vivia em união estável.  

3- A parte autora, ao passar a viver em união estável, renunciou ao benefício que recebia 
originalmente, tendo deixado de preencher um dos requisitos que asseguravam a manutenção do seu 
pagamento. Operou-se, portanto, a condição resolutiva prevista no artigo 5º da Lei nº 3.373/58, tendo em 
vista a descaracterização do estado civil de solteira exigido pelo mencionado dispositivo. 

4- "As pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/58 que preenchiam os requisitos 
pertinentes ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se 
consolidadas e somente podem ser alteradas, é dizer, cessadas, se um dos dois requisitos for superado, ou 
seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente". (MS 34677 MC, 
Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 31/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 
DIVULG 03/04/2017 PUBLIC 04/04/2017). 

5-        Recurso de apelação desprovido. 


