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APELADO   : Pbprev – Paraíba Previdência
ADVOGADO : Euclides Dias da Sá Filho
REMETENTE : Juízo da 2ª Vara da Fazenda Publica da Capital
JUIZ : Antônio Eimar de Lima

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
RETROATIVO.  PENSÃO  POR  MORTE.  UNIÃO 
ESTÁVEL  RECONHECIDA.  PEDIDO  JULGADO 
PROCEDENTE.  BENEFÍCIO.  TERMO INICIAL DA 
DATA  DO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

– A Promovente faz jus ao benefício da pensão 
por  morte  a  partir  do  requerimento  administrativo 
efetuado, pois, no momento do falecimento do seu 
companheiro,  não  estava  inscrita  no  plano  de 
previdência,  inscrição  que  somente  pode  ser 
autorizada após o reconhecimento judicial da união 
estável.  

Vistos etc.

Edneuza da Silva  Filho  propôs Ação Ordinária  de  Cobrança 

contra  a  PBPREV requerendo, em síntese, o  recebimento  de  valores 

retroativos referente a pensão por morte.

Contestação da PBPREV, às fls. 22/26,  alegando  a 

impossibilidade de pagamento do benefício da data do óbito do ex-segurado, e 

sim da data do requerimento administrativo.

Impugnação às fls. 39/44.

Sentença às fls. 48/50,  onde o  Juiz reconheceu o pedido da 
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parte autora e determinou o pagamento da quantia de R$33.959,70 (trinta e 

três  mil  reais  e  novecentos,  cinquenta  e  nove  reais  e  setenta  centavos) 

referente ao pagamento do retroativo.

Não houve recurso voluntário, certidão de fl. 52,  porém, os 

autos subiram a este Tribunal por força do disposto no art. 475 do Código de 

Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 57/59, não opinou  sobre o 

mérito do recurso.

É o relatório. 

DECIDO

A questão aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto 

plenamente  pacificada  nesta  Corte  de  Justiça  e  nos  Tribunais  Superiores, 

comportando a análise meritória monocrática, na forma permissiva do art. 557, 

do Código de Processo Civil.

Pois bem. Trata-se de Remessa Necessária nos autos da Ação 

de  Cobrança  ajuizada  por  Edneuza  da  Silva  Filho,  em  virtude  do  não 

pagamento retroativo da pensão derivada da morte de seu ex-companheiro.

Alega a Promovida que a união estável não é suficiente para 

que a parte autora tenha direito as verbas retroativas ao óbito do segurado.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar o termo inicial para 

o pagamento de pensão por morte à Autora, companheira do ex-segurado.

A Lei  n.°  8.213,  de  1990,  que  dispõe  sobre  os  Planos  de 

Benefícios da Previdência Social, e dá outras providências, estabelece:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos  
dependentes  do  segurado  que  falecer,  aposentado  ou  
não, a contar da data:
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I  -  do  óbito,  quando  requerida  até  trinta  dias  depoçis  
deste;
II - do requerimento, quando requerida após o`prazo  
previsto no inciso anterior;
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

No caso dos autos, verifica-se que a morte do segurado se deu 

em  03/04/2010,  o  reconhecimento  da  união  estável  em  07/05/2011  e  o 

requerimento administrativo em 09/07/2011. 

Assim, resta incontroverso, nos autos, que a Autora foi incluída 

como pensionista tão logo teve a união estável reconhecida, ou seja, a partir do 

momento  em  que  a  Autarquia  Previdenciária  tomou  conhecimento  do 

preenchimento dos requisitos para a concessão do referido benefício (pedido 

administrativo).

Portanto,  a  par  da disposição supra,  tem-se que o  direito  à 

percepção de pensão por  morte,  por  habilitação posterior,  tem como termo 

inicial a data do pedido administrativo na autarquia previdenciária estadual e 

não a data do óbito do segurado, eis que a Autora, na data, não possuía a 

qualidade de dependente.

Nesse sentido, cito precedente do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PENSÃO 
RETROATIVA.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. 
PRETENSÃO  DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DA 
DATA  DO  ÓBITO  OU  DO  RECONHECIMENTO  DA 
UNIÃO ESTÁVEL.  RECURSO EM CONFRONTO COM 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  DA  CORTE  LOCAL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AO APELO. - De acordo com orientação 
firmada no Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de 
pensão  por  morte  é  devido  a  partir  da  data  do 
requerimento administrativo, tendo em vista a presunção 
de  que,  naquela  oportunidade,  houve  ciência  da 
Administração  sobre  o  fato  gerador  a  ensejar  a 
concessão do benefício.  TJPB - Acórdão do processo nº 
20020110182314001  -  Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  - 
Relator José Ricardo Porto - j. em 12-06-2012 

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO 
AO  ART.  515  DO  CPC.
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NÃO-OCORRÊNCIA.  RECURSO  DE  APELAÇÃO 
APRECIADO  NOS  LIMITES  DA  IMPUGNAÇÃO.  
PENSÃO  POR  MORTE  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.  
COMPANHEIRA.BENEFÍCIO  DEVIDO.  UNIÃO 
COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO 
PRÉVIA.  ANÁLISE  ACERCA  DA  EFETIVA 
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA.  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL 
DA  PENSÃO.
CITAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO  E 
PARCIALMENTE  PROVIDO.
1.  Inexiste  violação  ao  art.  515  do  CPC  quando  o  
Tribunal, ao examinar recurso de apelação, se restringe  
aos limites da impugnação.
2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 3º,  
passou a reconhecer e proteger, para todos os efeitos, a  
união  estável  entre  homem  e  mulher.
3.  O Superior  Tribunal  de Justiça  possui  entendimento  
firmado no  sentido  de  que,  nos  casos  em que  estiver  
devidamente comprovada a união estável, como ocorrido 
na  hipótese,  a  ausência  de  designação  prévia  de 
companheira  como  beneficiária  não  constitui  óbice  à  
concessão  da  pensão  vitalícia.  Precedentes.
4. A apreciação da condição de companheira e de sua  
dependência econômica ensejaria o reexame de matéria  
fático-probatória.  Incidência  da  Súmula  7/STJ.
5.  Nos  termos  do  art.  219,  parágrafo  único,  da  Lei  
8.112/90, uma vez concedida integralmente a pensão por 
morte  de  servidor  público  a  outros  beneficiários  já  
habilitados,  a  posterior  habilitação  que  incluir  novo 
dependente  só  produz  efeitos  a  partir  de  seu  
requerimento, não sendo reconhecido o direito a parcelas 
atrasadas.
Hipótese  em  que  inexistiu  pedido  administrativo  de 
habilitação,  motivo  pelo  qual  a  pensão  será  devida  a  
partir  da  citação.  6.  Recurso  especial  conhecido  e  
parcialmente  provido.
(REsp  803.657/PE,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES 
LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  25/10/2007,  DJ 
17/12/2007, p. 294)

Por fim, tendo em vista o resultado ora preconizado, impõe-se 

a  modificação  da  sentença  recorrida,  inclusive  em  relação  ao  ônus  da 

sucumbência, na medida em que tendo a Autora decaído na totalidade de sua 

pretensão,  deve  responder  pela  integralidade  das  custas  do  processo  e 

honorários  advocatícios  do  procurador  da  parte  adversa, porquanto 

observando-se os termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557,  §1º,  do  CPC, PROVEJO  A REMESSA NECESSÁRIA,  reformando  a 

4



Remessa Necessária nº0112467-22.2012.815.2001 

sentença para indeferir o pedido do pagamento retroativo da pensão por morte, 

invertendo o ônus da sucumbência. 

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                                Relator

5



Remessa Necessária nº0112467-22.2012.815.2001 

Decido.
A questão aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente
pacificada nesta Corte de Justiça e nos Tribunais Superiores, comportando a análise 
meritória
monocrática, na forma permissiva do art. 557, do Código de Processo Civil.
Conforme relato inicial, a apelante alega que, após o falecimento de seu
companheiro, procurou a entidade previdenciária para requer pensão, sendo 
informada de que só
poderia fazê-lo após o reconhecimento da união estável.
Assim, no seu entender, faria jus ao beneficio desde a data do óbito do exsegurado,
eis que foi a demandada a culpada pelo retardo na concessão.
Às fls. 51/54, o magistrado a quo, com base em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que: "(...)tendo a 
parte
beneficiária apresentado requerimento administrativo pleiteando o pagamento de 
pensão, é neste
momento que deverá ser fixado o termo a quo, a partir do qual será devido o 
beneficio. (...)
Anteriormente a tal data, não faz jus ao recebimento de quaisquer valores, uma vez 
que não há
relação jurídica anterior, tampouco qualquer falha ou atraso que possam ser 
ataribuídos à
administração. (.)Vê-se dos autos que aparte promovente não protocolizou pedido 
administrativo,
bem como teve o benefício de pensão por morte deferido ato contínuo ao 
reconhecimento de sua
união estável com o de cujos segurado.
Pois bem, verificando-se que a autora teve seu beneficio concedido a partir da
data do requerimento administrativo, agiu com acerto o juiz sentenciante, ao entender 
que esta não
faz jus ao pleito retroativo.
Saliente-se que o artigo 74 da Lei n.° 8.213/1991 dispõe:
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito,
quando requerida até trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando
requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial,
no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei n°9.528, de 1997)
Registre-se que a decisão de primeiro grau guarda consonância com
jurisprudência da corte local e do Superior Tribunal de Justiça, não comportando 
qualquer reparo.
Vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Companheiro de servidora pública de
Município. Sentença judicial. Reconhecimento de sociedade de fato.
Preenchimento do requisito legal. Termo inicial para a concessão do
2
Publique-se.
Intim
João Pes , 12 de junho de 2012.
Des. José
Rela
benefício. Data do requerimento administrativo. Inteligência dos Artigos 16 e
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74 da Lei n° 8.213/91 alterada pela Lei n.9.528/ 97. Procedência do pedido.
Desprovimento da remessa. - Art. 16 São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado 1- o cônjuge, a
companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 vinte e um anos ou inválido Art. 74. A pensão por morte será
devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou
não, a contar da data II- do requerimento, quando requerida após o prazo
previsto no inciso anterior.' (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
TERMO INICIAL. ART. 74 DA LEI N° 8.213/1991. I. Segundo a compreensão
firmada neste Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de benefício de
pensão por morte cujo requerimento tenha sido formulado após o decurso do
prazo de trinta dias do óbito, o seu termo inicial deve ser fixado na data do
pleito administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento?
(negritei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO
POR MORTE DE EX-COMBATENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou entendimento no
sentido de que, tendo a parte beneficiária apresentado requerimento
administrativo em que pleiteia o pagamento de pensão por morte de 
excombatente,
é a partir desta data que deverá ser fixado o termo a quo para o
pagamento do benefício. 2. Anteriormente à data do requerimento, não há
relação jurídica, tampouco falha ou atraso que possa ser atribuído à
Administração, motivo pelo qual não é devida a pensão. 3. Recurso Especial
não provido. 3 (destaque nosso).
Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
monocraticamente, nego seguimento ao apelo.

7


