
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES . OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003282-15.2013.815.2001.
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : PBPREV – Paraíba Previdência.
Advogado : Daniel Guedes de Araújo e outros.              
Apelado : Francisco Leite da Silva.
Advogado : Enio Silva Nascimento.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁ-
RIO.  PENSÃO  POR  MORTE  DE  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  FILHO  MAIOR
INVÁLIDO.  REQUISITOS LEGAIS COMPRO-
VADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACI-
DADE  DO  LAUDO  CONFECCIONADO  NOS
AUTOS  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
AFASTADA. DEFERIMENTO  DA  BENESSE.
DESPROVIMENTO.

- O benefício pensão por morte é conferido ao depen-
dente maior e inválido, dependendo apenas para a sua
concessão que a invalidez seja precedente ao óbito do
segurado.

- Presentes os requisitos legais, devida a concessão do
benefício  previdenciário  ao  apelado,  considerando
que  sua  condição  de  inválido  restou  cabalmente
comprovada pelas provas documentais acostadas aos
autos.

-  A presunção  de  veracidade  que  reveste  o  laudo
pericial elaborado na esfera administrativa pelo órgão
previdenciário  é  relativa,  podendo  ser  afastada  por
meio  de  contraprova  produzida  em  ação  judicial,
como ocorreu in casu.

REMESSA NECESSÁRIA.  SENTENÇA  ULTRA
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PETITA.  DETERMINAÇÃO  DE  PAGAMENTO
RETROATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  PLEITO
INICIAL NESTE SENTIDO.  DECOTE. TERMO
INICIAL.  CITAÇÃO  VÁLIDA.  REFORMA DA
SENTENÇA.

-  Examinando  detidamente  os  termos  da  petição
inicial da presente demanda e confrontando-os com o
teor da sentença prolatada pelo digno magistrado de
primeira instância, constata-se, de forma clara, que tal
decisão se encontra maculada pelo vício ultra petita. 

-  Na hipótese, o magistrado  foi  além da  jurisdição
reclamada  ao  estabelecer  que  o  pagamento  fosse
realizado a partir da data do óbito do instituidor da
pensão, ao passo que o autor da demanda limitou-se a
requerer  a  implantação definitiva  do  pagamento  do
benefício  sem,  contudo,  elaborar  qualquer  pleito
retroativo.

-  É  certo  que  o  julgamento  ultra  petita não  é
suficiente para gerar a nulidade do decisum, posto que
o  mesmo  pode  perfeitamente  ser  sanado  com  a
redução da sentença aos limites do que fora pleiteado,
o que deve ser feito no caso em análise. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, negar provimento ao apelo e dar provimento à remessa necessária.  

Trata-se de Remessa Necessária e  Apelação Cível interposta
pela  PBPREV – Paraíba Previdência,  desafiando sentença  (fls.  180/184)
proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão proposta por
Francisco Leite da Silva.

Na  peça  de  ingresso,  o  promovente  alegou  ter  direito  ao
recebimento da pensão por morte de seu falecido genitor, Sr. José Rodrigues
da Silva, ex-ocupante do cargo de cabo da Polícia Militar da Paraíba, tendo em
vista  ser  portador  de  tumor  na  região  lombar  direita,  o  que  o  incapacita
permanentemente para atividades laborais. 

Requereu, liminarmente, a concessão da pensão por morte e, ao
final, pugnou pelo deferimento definitivo do referido benefício.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls. 105/108), alegando, em síntese, que o laudo pericial realizado nos autos
do processo administrativo intentado pelo autor demonstrou a inexistência de
incapacidade definitiva e permanente para o trabalho do requerente.
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Réplica impugnatória (fls. 117/124).

Laudo pericial acostado às fls. 142, sobre o qual as partes se
manifestaram, através de petição, às fls. 147/149 e 178.

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedente  o  pedido  exordial,  através  da  sentença  de  fls.  180/184,
consignando os seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 269, I do CPC, c/c as
disposições  da  lei  7.517/2003,  JULGO
PROCEDENTE a presente Ação ordinária proposta
por FRANCISCO LEITE DA SILVA contra PBPREV
PARAÍBA PREVIDÊNCIA  e o faço para determinar
à  parte  promovida  que  conceda  ao  promovente  o
benefício da pensão por morte do ex-servidor José
Rodrigues da Silva, ao filho maior inválido, a contar
de 28.06.2012 (data do óbito do instituidor).
Nesta fase de prolação de sentença, já observadas as
garantias  constitucionais  do  contraditório  e  da
ampla defesa, ante a conclusão do exame do mérito,
dada a natureza previdenciária do pedido, entendo
possível  deferir  pedido  liminar  para  os  fins  de
implantação do benefício,  no prazo de 15 (quinze)
dias,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  500,00
(quinhentos  reais).  É  o  que  fica  determinado,  nos
termos do artigo 798 do CPC.
Quanto  aos  valores  não  pagos,  estes  devem  ser
atualizados  com  juros  e  correção  monetária,  nos
termos da Lei 9494/97, a contar da citação.
Honorários  de  advogado que  fixo  em R$ 3.000,00
(três  mil  reais),  nos  termos  do  artigo  20,  §4º  do
CPC”

Inconformada,  a  parte  ré  interpôs  Recurso  de  Apelação  (fls.
189/192),  alegando,  em  suma,  que  a  sentença  merece  reforma,  sob  o
argumento de que “os  laudos  médicos  de  particulares  ou  não,  que  não
estejam  vinculados  ao  órgão,  anteriores  ao  ato  cirúrgico,  não  tem força
vinculante  para  fins  de  concessão  de  aposentadoria  por  invalidez  pela
PBPREV”.  Acrescenta  não  ter  restado  comprovado  que  o  apelado  seria
portador de qualquer doença incapacitante, considerando que fora submetido a
procedimento cirúrgico exitoso. 

Contrarrazões, às fls. 197/205.

A Douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer opinativo
sobre o mérito, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção
(fls. 209). 

É o relatório.
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VOTO.

Conheço da remessa oficial e da impugnação apelativa, posto
que  obedece  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

- Da Apelação Cível

A controvérsia  cinge-se  em  saber  se  o  autor  possui  ou  não
direito ao recebimento de pensão por morte do seu genitor, Sr. José Rodrigues
da Silva,  cabo reformado da Polícia Militar  da Paraíba,  falecido em 28 de
junho de 2012.

A Lei nº 7.517/2003, que regulamenta a criação do sistema de
previdência dos servidores públicos do Estado da Paraíba, vigente à época do
falecimento do genitor do autor, assim estabelece:

“Art. 18 - O regime próprio de previdência atenderá:

(...) 

11- quanto ao dependente: 

a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão.

Art.  19  -  Os  critérios  de  concessão  de  benefícios
observarão as regras estabelecidas na Constituição
Federal. 

§1º - A pensão por morte dos segurado será devida
ao  menor  válido  até  complementar  a  maioridade
civil. 

§2° - São dependentes do segurado: 

a)  o  cônjuge  ou  convivente,  na  constância  do
casamento  ou  da  união  estável,  esta  mediante
comprovação da Ação Declaratória, ficando vedada
a inclusão simultânea; 

b) Os filhos menores não emancipados, na forma da
legislação civil, ou inválidos de qualquer idade, se a
causa da invalidez for constatada em data anterior
ao óbito  do  segurado,  por  laudo  especializado  da
Perícia Médica da PBPREV; 

c) o menor, equiparado ao filho, sob tutela e que não
possua condições suficientes para o próprio sustento
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e educação;

d)  os  pais,  se  economicamente  dependentes  do
segurado,  declarados como tais  Ação Declaratória
de dependência Econômica”

Assim, nos termos da legislação de regência, verifica-se que o
benefício  pensão  por  morte  é  conferido  ao  dependente  maior  e  inválido,
dependendo apenas para a sua concessão que a invalidez seja precedente ao
óbito do segurado.

Na hipótese em testilha, os documentos anexados ao caderno
processual comprovam, de forma hialina, que o recorrido  “foi submetido a
resseção extensa de tumor em região lombar glútea, invadindo musculatura
abdominal  posterior.  C-49” (fls.  76).  Noutro  giro,  restou  sobejamente
demonstrado que as sequelas cirúrgicas que acometem o autor o incapacitou
para a  realização de atividades  profissionais.  É o que se extrai  dos laudos
médicos encartados às fls. 49/54. 

A referida inaptidão para o trabalho foi corroborada, ainda, pelo
INSS, que concedeu administrativamente ao requerente o benefício do auxílio-
doença (fls. 78).

A par dos referidos laudos, a perícia médica determinada pelo
magistrado de primeiro grau, durante a instrução processual, foi enfática ao
certificar  que  o  recorrido  “é  portador  de  impossibilidade  permanente  de
realizar as funções laborais em definitivo” (fls. 142).

É de se ressaltar, ainda, que a farta do documentação trazida
com a exordial apontam que a incapacidade do autor é preexistente ao óbito do
instituidor, ocorrida em 28.06.2012, tendo em vista que os laudos e exames
que o constataram são anteriores a esta data.

Diante  disso,  vislumbro  presentes  os  requisitos  legais  para
concessão de pensão por morte ao apelado, considerando que sua condição de
inválido restou cabalmente comprovada pelas provas documentais acostadas
aos autos.

Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência desta Corte: 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  PENSÃO  POR
MORTE  -  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL
FALECIDO  -  ESPOSA  COMO  ÚNICA
BENEFICIÁRIA  -  INVALIDEZ  SUPERVENIENTE
DE FILHO MAIOR APÓS O ÓBITO - PLEITO DE
RATEIO  DE  PENSÃO  COM  PERMISSÃO  DA
GENITORA  DO  IMPETRANTE  -  NEGATIVA
ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 340
DO STJ - LEI APLICÁVEL A ÉPOCA DO ÓBITO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELO DECRETO 5.187/71 PARA CONCESSÃO DE
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PENSÃO  POR  MORTE  -  POSSIBILIDADE  DE
CUMULAÇÃO  DE  PENSÕES  DISTINTAS  -
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA  -  INVALIDEZ
SUPERVENIENTE AO ÓBITO DO EX-SEGURADO.
Além  de  o  laudo  psiquiátrico,  no  caso  concreto,
observar tratamento especializado há diversos anos,
com  várias  internações  psiquiátricas,  revelando,
seguramente,  moléstia  preexistente  à  morte  do  ex-
segurado, há orientação jurisprudencial  no sentido
de que, se a lei, à época do óbito, garantia pensão ao
inválido,  desimporta  quando  a  invalidez  resta
caracterizada,  se  antes  ou  depois  do  falecimento
daquele.  Em  tal  circunstância,  o  princípio  tempus
regit actum se refere à legislação vigente à época do
óbito.  (Apelação  e  Reexame  Necessário  nº
70016701708, Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em
25.04.2007). 
(Mandado de Segurança nº 999.2009.000960-9/001,
Tribunal Pleno do TJPB, Rel. Saulo Henriques de Sá
e Benevides. unânime, DJe 27.08.2010)

“Remessa  Oficial  –  Ação  Declaratória  de
Dependência  Econômica –  Filho  maior  inválido  –
Doença  incapacitante  permanente  comprovada  –
Perícia  médica  realizada  em juízo  –  Dependência
econômica do autor e de sua família para com seu
genitor – prova documental satisfatória acostada –
Presença dos requisitos do art. 19, § 2º, “b” da lei
7.517/2003  –  Sentença  mantida  em  todos  os  seus
termos – Desprovimento da Remessa Oficial. 
– Lei  7.517/2003:  “Art.  19...  §  2º  -  São
dependentes  do segurado:(…) b) os  filhos menores
não emancipados,  na forma da legislação civil,  ou
inválidos de qualquer idade, se a causa da invalidez
for  constatada  em  data  anterior  ao  óbito  do
segurado,  por  laudo  especializado  da  Perícia
Médica da PBPREV; (grifado)
–  Conforme  conclusões  periciais,  além  das
complicações  que  o  promovente  apresenta  no
momento,  poderão  surgir  outras  “complicações
vasculares,  como  flebites,  dermatites  e  úlceras  de
causa  venosa”.  A doença  do  autor  tem,  portanto,
“natureza  permanente,  já  que  não  se  espera  uma
recuperação  total  do  problema,  no  máximo  uma
estabilização” e sua incapacidade atual é decorrente
da  progressão  da  trombose  venosa  profunda.–
Relativamente à dependência econômica do autor em
relação ao seu genitor, esta restou satisfatoriamente
comprovada através dos documentos acostados (fls.
13/16)  aos  autos.  A  prova  documental  coligida
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denota  de  forma  irretorquível  que  seu  pai  vem
arcando com suas despesas pessoais, como também
de sua família, como se vê do pagamento de plano de
saúde e escola da filha do promovente”.
(Remessa  Oficial  nº  200.2009.013.404-6/001,  3ª
Câmara Cível, Relator Des. Genésio Gomes Pereira
Filho, DJe 16/09/2011)

Aclaro,  ainda,  que  a  presunção de  veracidade  que  reveste  o
laudo pericial elaborado na esfera administrativa pelo órgão previdenciário é
relativa,  podendo ser afastada por  meio de contraprova produzida em ação
judicial, como ocorreu in casu.

Sob este horizonte vem decidindo o Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL
CIVIL.  ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  IMPLANTAÇÃO  DO
BENEFÍCIO EM VALOR INFERIOR AO DEFINIDO
NO  TÍTULO  JUDICIAL  TRANSITADO  EM
JULGADO.  INOCORRÊNCIA.  ARGUIÇÃO
AFASTADA POR  PERITO  JUDICIAL.  REEXAME.
INVIÁVEL.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  7
DESTA  CORTE.  LAUDO  PERICIAL  COM
PRESUNÇÃO  IURIS  TANTUM. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  O  Tribunal  local  afastou  a  alegação  de
descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a
de implantar a revisão do benefício, nos termos do
laudo do perito judicial: "[...] o INSS já aplicara os
índices a ele relativo, inclusive, desde a implantação
do benefício, o que tornaria prejudicada a liquidação
(fls.
174/175) (fl. 269/e-STJ - grifo nosso).
2.  Infirmar esse entendimento,  em sede de recurso
especial,  é  inviável,  diante  da  necessidade  de  se
revolver os cálculos apresentados na execução, o que
é vedado pela Súmula n.º 7 desta Corte.
3.  Além  disso,  "Sendo  a  Contadoria  o  órgão  de
auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os
cálculos  por  ela  operados  devem  prevalecer,  até
prova em contrário. Não concordando, ao devedor-
executado  cabe  comprovar  o  alegado  excesso."
(REsp 334901/SP, Rel.  Ministro EDSON VIDIGAL,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  05/03/2002,  DJ
01/04/2002, p.  196) 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(AgRg  no  REsp  1263464/AL,  Rel.  Ministra
ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO  TJ/PE),
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SEXTA  TURMA,  julgado  em  27/08/2013,  DJe
10/09/2013) (grifei)

“SEGURO.  INVALIDEZ  PERMANENTE.
CONCLUSÃO PERICIAL DO INSS. PRESUNÇÃO
RELATIVA.  NOVA  PERÍCIA  PELO  JUÍZO.
AFASTAMENTO DA INCAPACIDADE. SÚMULA 7.
-  A  conclusão  pericial  do  INSS,  no  sentido  da
existência de incapacidade total e permanente, gera
presunção relativa, podendo ser elidida por prova em
contrário.
- Afastada a incapacidade pelo Tribunal a quo, com
base  no  laudo  pericial,  impossível  modificar  essa
conclusão em razão da incidência da Súmula 7.
-  “A pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não
enseja recurso especial.”
(AgRg  no  Ag  648.283/MG,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p.
267) (grifei)

Logo, ao meu sentir, foi acertada a decisão da magistrada de
primeiro grau ao conceder a pensão por morte do Sr. José Rodrigues da Silva
ao promovente.

- Da Remessa oficial

Em  sede  de  reexame  necessário,  reconheço  a  existência  de
flagrante vício na sentença, que foi além da jurisdição reclamada, ao conceder
mais do que o autor pleiteou.

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com
as pretensões do autor estabelecidas na inicial.  A sua inobservância, via de
regra, gera decisões citra, extra ou ultra petita, nos termos dos arts. 128 e 460,
ambos do Código de Processo Civil. 

No caso em tela, verifica-se um exemplo de julgamento além
do  que  foi  inicialmente  pedido.  Isso  porque,  examinando  detidamente  os
termos da peça de ingresso,  verifica-se que o autor limitou-se a requerer a
implantação definitiva do pagamento da pensão por morte com base no que
receberia o seu genitor, contudo não elaborou qualquer pleito retroativo.

A sentença, contudo, julgando além desse pedido, estabeleceu
que o pagamento fosse realizado a partir da data do óbito do instituidor da
pensão, situação que revela o seu caráter ultra petita.    

Logo, nesse ponto, há que se reconhecer que a decisão foi ultra
petita,  não  se  fazendo  necessário  anular  o  decisum,  posto  que  possível  a
redução aos limites do que foi pleiteado. 
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Nesse sentido: 
  

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de busca e apreensão.
Sentença  ultra  petita com relação à devolução das
parcelas pagas. Decote do excesso. Provimento. “o
juiz decidirá à lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe  defeso  conhecer  de  questões,  não
suscitadas, a cujo respeito a Lei exige a iniciativa da
parte”  (art.  128,  cpc).  O  reconhecimento  do
julgamento  ultra  petita não implica a anulação do
decisão,  seu  efeito  é  o  de  eliminar  a  parte  que
constitui  o  excesso  do  julgado.  (…)”.  (TJPB;  AC
023.2009.000987-1/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 02/08/2013; Pág. 13).  

Assim,  reduzo  a  sentença  aos  limites  do  pedido  do  autor,
extirpando a questão acima mencionada para que se considere  como termo
inicial para pagamento do benefício a data da citação válida.

Sob este horizonte, segue precedente deste egrégio Tribunal de
Justiça:

“PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  DEFERIDO
ANTERIORMENTE  À  PROLATAÇÃO  DA
SENTENÇA.  FATO  DEMONSTRADO  PELO
DEMANDADO  APENAS  QUANDO  DA
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
CONSIDERAÇÃO DA REALIDADE PROCESSUAL
VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO. DOCUMENTO
NÃO  CONSIDERADO  NOVO.  REJEIÇÃO  DA
PREFACIAL. 
(...)
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
DIFERENÇA  DE  PENSÃO  POR  MORTE  DE
MILITAR.  IMPUTAÇÃO  DO  PAGAMENTO  A
PARTIR  DA  DATA  DO  ÓBITO.  SENTENÇA
ULTRA PETITA.  REQUERIMENTO  EXORDIAL
LIMITADO  À  IMPLANTAÇÃO  IMEDIATA  DO
BENEFÍCIO.  MODIFICAÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  NOVO  TERMO  INICIAL.
CITAÇÃO  VÁLIDA.  EXCLUSÃO  DE
RETROATIVOS. CUSTAS  JUDICIAIS.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  29  DA  LEI  ESTADUAL
5.672/92.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS.  -  (...)  não  havendo  requerimento
administrativo, conforme expressamente consignado
nas  instâncias  ordinárias,  o  termo  inicial  para  o
pagamento  das  parcelas  é  a  citação,  não  sendo
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devidos valores retroativos.  Precedentes.  Incidência
da Súmula 83/STJ. 
(…)”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00056505520108150011,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 11-12-2014) 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO e, em
sede de  REEXAME NECESSÁRIO,  reformo a sentença  para fixar  como
termo inicial do pagamento a data da citação válida, extirpando a condenação
da verba anterior a este período.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003282-15.2013.815.2001.                                              10


	APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003282-15.2013.815.2001.

