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DECISÃO MONOCRÁTICA

PREVIDENCIÁRIO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
MÃE  DEPENDENTE  DE  FILHO.  PROCEDÊNCIA. 
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PELA 
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA.  PROVIMENTO 
PARCIAL  MONOCRÁTICO.  SENTENÇA  ULTRA 
PETITA.  DECOTAÇÃO  DE  SEU  EXCESSO. 
DEPENDENCIA  ECONÔMICA  CONFIRMADA. 
PROVA COM ROBUSTEZ.
–  E  de  ser  provido,  em  parte,  recurso  que  ataca 
sentença  ultra  petita,  uma vez  tendo  o  Magistrado 
ultrapassado  os  limites  objetivos  da  demanda, 
devendo  ser  decotado  o  excesso,  porém  ante  a 
confirmação  do  reconhecimento  da  dependência 
econômica  da  promovente,  com  relação  ao  seu 
falecido  filho,  haja  vista  a  robustez  probatória 
conferida nos autos.

Cuida-se de remessa necessária  e  apelação cível  interposta 
pela PBPREV – Paraíba Previdência – em face de sentença que reconheceu 
a dependência econômica da Sra. Maria de Lourdes da Silva em relação ao 
seu filho  Reginaldo  Tavares  de  Menezes,  determinando ainda para  que a 
autarquia ré, ora apelante, providenciasse o pagamento da pensão por morte 
em favor da autora, ora apelada, nos moldes da legislação vigente, a partir da 
data do óbito.

No  recurso,  alega  a  autarquia/apelante  que,  em  nenhum 
momento,  a  parte  suplicante  persegue  a  concessão  de  benefício 
previdenciário,  no  caso,  pensão  por  morte.  O  Magistrado,  então,  teria 
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ultrapassado  os  limites  objetivos  da  demanda,  violando  o  postulado  da 
congruência processual, dado o fato dele haver julgado de modo ultra petita.

Sustenta que a apelada possui renda própria e necessária ao 
sustento próprio, vez que percebe benefício previdenciário pago pelo INSS.

Afirma que inexistem provas categóricas nos autos de que o 
filho da apelada era responsável pelo provimento essenciais dela.

Pugna, enfim, com fundamento nas alegações acima, pela total 
improcedência da ação.

O recurso foi rebatido, pedindo a apelada, enfim, para que não 
seja provido.

O  Ministério  Público  opinou  pela  exclusão,  na  sentença,  da 
condenação  imposta  no  sentido  da  implantação  da  pensão.  Não  se 
pronunciou quanto ao mérito.

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
De fato, houve julgamento ultra petita.
Na exordial  a autora pede para que seja julgado procedente 

seu pleito de reconhecimento de dependência econômica com relação ao seu 
falecido filho, Reginaldo Tavares de Menezes.

O  Juiz,  pelas  fls.  47-51,  julgou  procedente  o  pedido  de 
reconhecimento da dependência econômica, porém determinando, ainda, o 
pagamento da pensão por morte em favor da requerente, a partir da data do 
óbito. 

Isso não foi pedido.
Assim,  nesse  ponto,  por  lições  comezinhas  de  direito,  a 

sentença passa a ser ultra petita.

A jurisprudência confirma.

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA - 
OCORRÊNCIA  -  NULIDADE  PARCIAL  -  DECOTAÇÃO  DO 
EXCESSO - A sentença é ultra petita quando o juiz concede mais do 
que  fora  pleiteado  e,  nesse  caso,  deve-se  decotar  aquilo  que 
excedeu ao pedido inicial, sem que isso acarrete a nulidade de 
todo o julgamento, pois aqui apenas ocorre a nulidade parcial e em 
relação ao excesso. (GRIFEI)
(TJ-MG - AC:  10687100039738001 MG ,  Relator:  Versiani  Penna, 
Data  de  Julgamento:  20/06/2013,  Câmaras  Cíveis  /  5ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2013)
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Quanto  ao  fato,  alegado  pela  autarquia  recorrente,  que  diz 
acerca de não haver sido comprovada a fomentada dependência econômica 
da  autora  com  relação  ao  seu  falecido  filho,  entendo  ser  o  recurso 
manifestadamente improcedente, ante a robusta prova colhida em Juízo em 
tal sentido.

Ora,  as  testemunhas  são  unânimes  em  afirmar  que  a 
promovente sempre foi assistida financeiramente pelo segurado falecido, seu 
filho.

Foi ouvida a Sra. Maria de Lourdes Silva (fls. 42), a Sra. Maria 
Helena da Silva (fls. 43) e a Sra. Maria das Graças Silva Balbino (fls. 44), 
todas afirmando que a apelada dependia de seu falecido filho para viver.

Nos autos, também consta parecer do Promotor de Justiça do 
Juízo, opinando favoravelmente à pretensão da autora,  “uma vez que ficou 
satisfatoriamente comprovada a existência de dependência econômica”.

De modo que, quanto ao mérito, o recurso improcede em tal 
sentido.  Não  há  mais  o  que  se  colher  como  prova  de  que  a  autora, 
efetivamente, dependia de seu rebento para viver. 

A autora, de fato, cumpriu o que dispõe o art. 333, I, do CPC, 
conforme jurisprudência.

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA.  UNIÃO  ESTÁVEL.  COMPANHEIRA. 
DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS -  PENSÃO POR 
MORTE.  SERVIDOR  FALECIDO.  DOCUMENTOS  E 
TESTEMUNHAS. ART. 333, I,  DO CPC. PROCEDÊNCIA. APELO 
NÃO PROVIDO. I  -  Comprovada, à luz do art.  333,  I,  do CPC, 
através de documentos e testemunhas, a união estável, há de 
ser  mantida  a  sentença  que  julgou  procedente  o  pleito 
formulado em ação declaratória, para reconhecer a dita relação 
jurídica,  incluindo  a  mulher  como  dependente,  na  condição  de 
companheira  de  ex-servidor  falecido,  para  fins  previdenciários  - 
recebimento de pensão por morte; II - apelo não provido. (GRIFEI)
(TJ-MA  -  AC:  252652010  MA  ,  Relator:  CLEONES  CARVALHO 
CUNHA, Data de Julgamento: 19/10/2010, PASSAGEM FRANCA)

Demais  disso,  trata-se  de  uma senhora  de  mais  de  setenta 
anos de idade, não sendo razoável que, justamente nessa hora de sua vida, 
restasse desassistida,  desamparada,  pelo  Estado,  pela  Justiça,  enfim,  por 
uma  má  sorte.  De  fato,  seu  filho  a  ajudava  a  viver,  tendo  sido  isso 
comprovado soberbamente nos autos, devendo, assim, ter o reconhecimento 
da  Justiça,  a  fim  de  que  o  Estado  garanta  o  direito  previdenciário  da 
promovente, ora apelada.
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Pelo  exposto,  forte  nas  razões  acima,  DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL  MONOCRÁTICO  A  PRESENTE  REMESSA  NECESSÁRIA  E 
APELAÇÃO CÍVEL DA PBPREV, apenas para decotar da sentença a parte 
que diz acerca da providência a ser tomada, pela autarquia, providência do 
pagamento,  já  que  a  ação  trata-se  apenas  do  reconhecimento  da 
dependência econômica da Sra. Maria de Lordes Silva, com relação ao seu 
filho,  Reginaldo Tavares de Menezes, cabendo a autora apenas postular o 
benefício  previdenciário  junto  à  apelante,  já  que  comprovada,  por  este 
processo, sua dependência econômica com relação ao seu filho.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com a 
devolução dos autos ao seu Juízo de origem,  em vista  de seus ulteriores 
termos.

P.I.
João Pessoa/PB, 08 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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