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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–  Remessa Oficial  –   Ação ordinária  de
cobrança – Benefício de pensão por morte –
Valores reconhecidos na via administrativa
–  Sentença procedente – Recurso Oficial –
Interesse de agir  –   Configurado – Dívida
incontroversa  – Manutenção da sentença–
Seguimento negado.

–  O  reconhecimento  da  dívida  pela  via
administrativa  não  esvazia  o  interesse  de
agir,  posto  que  embora  a  autarquia
previdência reconheça a dívida, afirma que
no  momento  não  possui  condições
financeiras para efetivar o pagamento.
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—  Consoante artigo 557, “caput”, do CPC:
“o  relator  negará  seguimento  ao  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal,  ou
de Tribunal Superior.”

Vistos, etc.

ANA  EMILIA  FERNANDES  LACERDA
ajuizou ação ordinária  de cobrança em face da  PARAÍBA PREVIDÊNCIA-
PBPREV,  alegando,  em síntese,   que é beneficiária  de pensão por  morte
deixada por seu avô, e que no ano de 2005, seu genitor requereu a revisão do
citado benefício junto a autarquia previdenciária. Sustentou que após demora
na tramitação do processo, fora reconhecida administrativamente seu pleito,
dando-lhe direito a atualização do benefício e recebimento de todos os valores
retroativos no valor de R$ 217.451,40 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos
e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Alegou,  ainda,  que  somente  houve  o
primeiro  pagamento,  restando o valor  de R$ 152.215,98,  que devidamente
corrigido e atualizado correspondeu à R$ 158.338,26 (cento e cinquenta e oito
mil e trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

Pugnou,  ao  final,  pelo  pagamento  dos
valores  passivos  referentes  as  diferenças  vencimentais  apuradas,  na
importância  de  R$  158.338,26,  com  a  incidência  dos  juros  e  correção
monetária.

À  inicial  foram  juntados  documentos
(fls.09/34).

Devidamente  citada,  a  promovida  não
apresentou contestação. (fl. 36v).
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Na  sentença  (fls.  68/70),  o  juiz  “a  quo”
julgou procedente o pedido.

As partes não apresentaram recurso.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da  remessa  oficial(fls.
78/84).

É o relatório.
 
Decido.

Compulsando  o  caderno  processual,
verifica-se  que  a  Paraíba  Previdência-  PBPREV  reconheceu
administrativamente em favor da autora a revisão do benefício da pensão por
morte.  No  entanto,   não  obstante  esse  reconhecimento  pela  autarquia
previdenciária, a autora necessitou ingressar com a presente demanda para
ter o seu direito satisfeito, haja vista a demora no adimplemento das verbas
em atraso.

Não vejo razão para modificar a sentença. 

É  fato  afirmado  pelo  autor  e  confessado
pelo  réu  que  houve  o  deferimento  do  pedido  de  revisão  do  benefício  da
pensão por morte. A propósito, eis o trecho em que a ré afirma tal conjectura:

“Perceba,  MM. Julgador,  que o direito da promovente
foi reconhecido pela Administração Pública através do
referido  processo  administrativo,  inclusive,  já  em
efetivação de pagamento, tendo sido pagos o montante de
R$ 65.235,42 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e
cinco  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  conforme
comprovação  em  anexo,  restando  proceder  no
pagamento  da  quantia  de  R$  152.215,98  (cento  e
cinquenta e dois mil, duzentos e quinze reais e noventa e
oito centavos)”.
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Registre-se  que  o  parecer  administrativo,
que deferiu a revisão do citado benefício fora devidamente homologado pelo
Presidente  da  PBPREV.  Nesse  caso,  não  são  necessárias  grandes
considerações, tendo em vista estar cristalino o direito do autor ao pagamento
do valor reconhecido e não pago.

Quanto a falta de interesse de agir alegada
pela ré, entendo que o reconhecimento da dívida pela via administrativa não
esvazia  o  interesse  de  agir,  posto  que  embora  a  autarquia  previdência
reconheça a dívida, afirma que no momento não possui condições financeiras
para efetivar o pagamento.

Por todo o exposto, analisando atentamente
os autos, percebe-se que a sentença vergastada não deve ser reformada.

Assim, com fulcro no art. 557, do Código de
Processo Civil,   e  na Súmula 253 do Superior  Tribunal  de Justiça,  NEGO
SEGUIMENTO à remessa necessária, mantendo a decisão de primeiro grau
em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa,22 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator 
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