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PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE 
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA. 
AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE  FÁTICA  ENTRE  OS 
JULGADOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA QUE 
DEVERIA  SER  DEMONSTRADA  PELA  PBPREV. 
ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.  PLEITO 
INDEFERIDO. 

In casu, tendo em vista que a presente celeuma trata-
se de matéria fática diversa daquelas analisadas nos 
processos  de  nº  200.2009.0134251-001, 
999.2011.000.310-3/001  e  001.2010.004785-9/001, 
concebo ser desnecessária a instauração do incidente 
de uniformização de jurisprudência, ante a ausência de 
similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 

“  (...)  3. Por fim, quanto à divergência jurisprudencial,  
constata-se que não há similitude fática e jurídica apta a  
ensejar  o  conhecimento  do  recurso,  em  face  do 
confronto da tese adotada no acórdão hostilizado e na  
apresentada  no  aresto  colacionado.  Ademais,  a  
identidade há de ser demonstrada,  nos termos do art.  
255, § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da  
uniformização  jurisprudencial  preceituada  na 
Constituição  Federal  de  1988.  Agravo  regimental  
improvido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  447.490;  Proc.  



2013/0405231-5;  RJ;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  
Humberto Martins; DJE 24/02/2014) 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PENSÃO 
POR MORTE DEIXADA POR AVÔ. EXISTÊNCIA DE 
SENTENÇA QUE RECONHECEU A DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA DA NETA. AUSÊNCIA DE TERMO DE 
TUTELA.  IRRELEVÂNCIA  NO  CASO  CONCRETO. 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  PROTEÇÃO 
CONSAGRADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE.  DIREITO  AO  PENSIONAMENTO. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM MANDAMENTAL. 

- No caso concreto, inobstante o avô não ter possuído 
a tutela judicial da menor, vê-se que, de fato, era o seu 
responsável,  porquanto  provia  as  necessidades 
materiais  da  neta,  conforme  foi  reconhecido  em 
sentença  judicial,  pelo  que  considero  suficiente  a 
demonstrar  a  dependência  econômica.  Assim,  a 
ausência de tutela da impetrante não pode servir como 
óbice à concessão do benefício  pretendido,  devendo 
prevalecer  a  proteção  da  criança  e  do  adolescente, 
constitucionalmente  amparados,  não  apenas  pelo 
genitores,  mas  por  toda  a  cadeia  familiar,  além  da 
sociedade e o Estado de Direito, conforme prevê o art. 
227, da Carta Magna.

-RECURSO  OFICIAL.  PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR 
MORTE.  MENOR  SOB  INEQUÍVOCA  DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA DE SEU AVÔ. INEXISTÊNCIA DE TUTELA 
OU  GUARDA  QUE,  IN  CASU,  NÃO  AFASTA  A 
LEGITIMIDA- DE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUSTENTO  DA  JOVEM  PELA  GENITORA.  
PRESERVAÇÃO  DOS  INTERESSES  DA  INCAPAZ.  
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  PROTEÇÃO 
CONSAGRADO NO ECA. REFORMA DA SENTENÇA EX 
OFFICIO,  APENAS  PARA  ADEQUAR  OS  JUROS  DE 
MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO 
DA  REMESSA.  Segundo  o  colendo  STJ,  ficou 
estabelecido nos autos que os requerentes viviam às 
expensas de pensão alimentícia, judicialmente definida,  
paga  pelo  avô,  servidor  público.  Assim  sendo,  a 
dependência  econômica  se  presume,  pois  constitui  
corolário  lógico  da  determinação  de  pagamento  de  
alimentos  provisionais,  não  necessitando,  por  
conseqüência,  ser  demonstrada  por  qualquer  outro 
meio de prova. Conforme o TJPB, configurada a posse  
de fato e a dependência econômica estabelecida entre  
segurada  falecida  (avó)  e  a  menor  (neta)  devem  ser  
reconhecidos  os  efeitos  previdenciários  decorrentes  
Desembargador José Ricardo Porto
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daquela  relação,  ainda  que  o  segurado  falecido  não 
ostentasse, enquanto vivo, a condição de responsável  
pela guarda judicial  da menor em tela.  O Estatuto da 
Criança  e  do  Adolescente  (eca).  No  que  pertine  à  
especial proteção que a Constituição Federal outorgou 
à  criança  e  ao  adolescente.  É  norma  específica,  razão  
pela qual se sobrepõe à legislação municipal quanto ao rito  
formal  de  inscrição  de  dependentes  previsto  na  Lei  
municipal  [¿]¿.  (TJPB;  RN  0097649-65.2012.815.2001;  
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de  
Britto Lyra Filho; DJPB 26/09/2014; Pág. 17)

-  “AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EX-
COMBATENTE.  REVERSÃO DA PENSÃO POR MORTE.  
NETO  SOB  GUARDA  DO  AVÔ.  POSSIBILIDADE.  
PREVALÊNCIA  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  1-  Prevalece  o  artigo  do  Estatuto  da 
Criança e do Adolescente, a fim de possibilitar a reversão  
da pensão por morte (ex-combatente) se existe comprovada  
dependência  econômica.  2-  Agravo  regimental  a  que  se  
nega  provimento.”  (STJ.  AgRg-REsp  785.689.  Relª  Desª 
Conv. Jane Silva. J. em 28/08/2008) 

 - “Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais  
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” (Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Colenda Primeira Seção Especializada Cível desta Egrégia 
Corte de Justiça da Paraíba, por unanimidade, INDEFERIR O PEDIDO DE INSTAU-
RAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. NO MÉRITO, POR IGUAL VOTA-
ÇÃO, CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  Pedido  de  Liminar 
impetrado por  Thais Medeiros Lemos, representada por seu genitor, Germano 
Soares Lemos de Souza, contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo 

Presidente da PBPREV- Paraíba Previdência,  o Senhor Severino Ramalho Leite, 

que indeferiu a pensão por morte requerida pela impetrante, ante a ausência de 

termo  de  tutela  que  demonstre  que  seu  avô  paterno,  segurado  do  órgão 

previdenciário, detinha a responsabilidade por sua manutenção.  

Desembargador José Ricardo Porto
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Narra  a  autora,  na  exordial,  ser  dependente  econômica  do  seu 

progenitor, desde o nascimento, conforme sentença declaratória proferida pela 8ª 

Vara Cível da Comarca da Capital, uma vez que o seu pai não possui condições 

para lhe sustentar, já que sofre de problemas de saúde, hepatite C e cardiopatia 

grave, razão pela qual, com o falecimento do seu ascendente, requereu o benefício 

previdenciário de pensão por morte à PBPREV, o qual foi indeferido, ensejando o 

presente writ. 

Neste sentido, aduz que o direito à pensão do dependente é garantido 

constitucionalmente, já que se reveste de  natureza  alimentar.   Ademais,   assevera 

que  a  ausência  de  guarda  formal  não  pode  obstaculizar  à  concessão  do 

pensionamento, porquanto a dependência econômica está demonstrada, devendo 

ser  privilegiada a  proteção integral  da  criança e do adolescente,  à  luz  da  Carta 

Magna e do ECA. 

Afirma que a própria lei da PBPREV prevê a concessão do benefício 

previdenciário  ao  menor  que  não  possua  condições  suficientes  ao  seu  próprio 

sustento, bem como para custear a sua educação. 

Assim, entende possuir  direito líquido e certo de receber a pensão, 

com base no art. 19, §2º, alínea “c”, da Lei nº 7.517/2003, art. 22, do Decreto nº 

3.048/99, além dos mandamentos constitucionais, porquanto evidenciados o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. 

Neste contexto, requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. 

Ato  contínuo,  pugna  pelo  deferimento  da  liminar,  com  a  outorga  do  benefício 

pretendido. No mérito, pleiteia a concessão da segurança. 

Pedido de liminar deferido, às fls. 87/89 verso. 

Informações prestadas pela PBPREV, às fls. 107/112, nas quais alega, 

basicamente, que a Lei nº 7.517/2003 não assegura o pagamento de pensão por  
Desembargador José Ricardo Porto
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morte para menor que não seja filho do falecido, salvo quando esteja amparado pelo 

instituto da curatela e que comprove a insuficiência de recursos para a sua própria 

manutenção, de maneira que não demonstrou a impetrante a liquidez e certeza do 

direito.

Ante o exposto, pugna pela denegação da ordem mandamental, ou, 

em caso de concessão, pelo prequestionamento dos arts. 19, §2º, c, da Lei Estadual 

nº 7.517/20036 e §2º, do art. 16, da Lei nº 8.213/91. com a redação dada pelo Lei  

Federal nº 9.528/97. 

Ademais, diante da divergência de julgados exarados por esta Corte, 

requer a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência sobre o tema. 

A Procuradoria de Justiça, às fls. 117/120, opinou pela denegação da 

segurança e a instauração do citado incidente. 

É o relatório.  

VOTO

PRELIMINAR  DE  INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

A  PBPREV,  em  sua  manifestação,  pugnou  pela  instauração  de 

incidente de uniformização de jurisprudência sobre a matéria em deslinde, diante da 

existência  de  julgados  divergentes  nesta  Corte,  conforme  se  percebe  com  o 

processo  de  nº  097649-65.2012.815.2001,  utilizado  como  fundamento  para  o 

presente  voto,  e  os  processos  de  nº  200.2009.0134251-001,  999.2011.000.310-

3/001 e 001.2010.004785-9/001, que entendem de forma diversa. 

Todavia, concebo que não se trata de hipótese de discordância entre 

turmas, a ensejar o respectivo incidente. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Ora, malgrado o reconhecimento que a Lei nº 7.517/2003, da PBPREV, 

no seu art. 19, §2°, c, apenas considere como dependente do segurado o menor que 

esteja sob a sua tutela e não possua condições suficientes de sustento próprio, o 

caso dos autos existe uma peculiaridade, pois, apesar de não haver a constituição 

da tutela,  a dependência econômica mostrou-se inequívoca,  uma vez que o avô 

sempre sustentou a neta,  inclusive existindo sentença transitada em julgado que 

reconheceu esta sujeição financeira. 

Assim,  pelo  livre  convencimento  do  Magistrado,  entendo  que  a 

impetrante preencheu os requisitos essenciais, previstos em lei, ao recebimento do 

benefício de pensão por morte. 

Ante o exposto, tendo em vista que o presente caso trata-se de 
matéria  fática  diversa  daquelas  analisadas  nos  processos  de  nº 
200.2009.0134251-001,  999.2011.000.310-3/001  e  001.2010.004785-9/001, 
concebo ser desnecessária a instauração do incidente  de uniformização de 
jurisprudência, ante a ausência de similitude fático- jurídica entre os julgados 
confrontados. 

Nesse sentido, acosto os seguintes arestos:

PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.  
INADMISSIBILIDADE.  AUSÊNCIADE  SIMILITUDE 
FÁTICO-JURÍDICA. 1.O acórdão recorrido não analisou 
condições  pessoais  e  também  não  reconheceu 
incapacidade  para  o  trabalho  em nenhum  grau.  Já  o  
acórdão  paradigma  admitiu  análise  das  condições 
pessoais, mas havia reconhecido incapacidade parcial.  
2.Falta  similitude  fático-jurídica  entre  os  julgados  
confrontados.  Não  ficou  demonstrada  divergência  
jurisprudencial  em  torno  da  imprescindibilidade  da  
análise  das  condições  pessoais  quando  o  juiz  não 
reconhece  incapacidade  para  o  trabalho  em  nenhum 
grau.  3.Pedido  não  conhecido.  (Tribunal  Nacional  de 
Uniformização  dos  Juizados  Especiais  Federais  -  
PEDILEF:  5024052220114058105  CE  ,  Relator:  JUIZ 
FEDERAL  HERCULANO  MARTINS  NACIF,  Data  de 
Desembargador José Ricardo Porto
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Julgamento:  20/02/2013,  Data  de  Publicação:  DOU 
08/03/2013) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.  OMISSÃO 
INEXISTENTE.  DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  
SÚMULA  284/STF.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  
AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE  FÁTICA. ANÁLISE 
PREJUDICADA.  AGRAVO  CONHECIDO.  1.  Não  há  a  
alegada  violação  do  art.  535  do  CPC,  pois  a  prestação  
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, no  
que tange ao art. 25, da Lei municipal 1.515/96. Ressalte-
se,  ainda,  que  cabe  ao  magistrado  decidir  a  questão  de 
acordo  com  o  seu  livre  convencimento,  utilizando-se  dos 
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema 
e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. 2.  
Com relação ao art. 5º, da Lei de introdução às normas do  
direito  brasileiro,  verifica-se a  impertinência  do dispositivo  
legal apontado como violado, porquanto seu teor mostra-se  
incapaz de infirmar  o aresto recorrido.  Isso significa  dizer  
que o art. 5º da LICC não possui comando legal suficiente  
para afastar a tese adotada no acórdão estadual. Incidência  
da Súmula nº 284/STF. 3. Por fim, quanto à divergência  
jurisprudencial, constata-se que não há similitude fática  
e jurídica apta a ensejar o conhecimento do recurso, em  
face  do  confronto  da  tese  adotada  no  acórdão 
hostilizado  e  na  apresentada  no  aresto  colacionado.  
Ademais,  a  identidade  há  de  ser  demonstrada,  nos  
termos do art. 255, § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a  
necessidade  da  uniformização  jurisprudencial  
preceituada  na  Constituição  Federal  de  1988.  Agravo 
regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 447.490; Proc.  
2013/0405231-5;  RJ;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  
Humberto Martins; DJE 24/02/2014) 

− PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 18,  
§  3º,  DA  LEI  Nº  12.153/2009.  FALTA  DE  SIMILITUDE 
FÁTICA E JURÍDICA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.  1. 
Trata-se de agravo regimental  contra decisão monocrática  
que  não  conheceu  do  incidente  de  uniformização  de 
jurisprudência proposto contra decisão de turma recursal da  
Fazenda Pública (art. 18, § 3º, da Lei nº 12.153/2009). 2. O  
§  3º  do  art.  18  da  Lei  nº  12.153/2009  determina  que,  
"quando  as  turmas  de  diferentes  estados  derem  a  Lei  
federal  interpretações  divergentes,  ou  quando  a  decisão  
proferida estiver em contrariedade com Súmula do Superior  
Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado".  3. O  
agravante  assevera  que  "há  identidade  entre  os  casos  
confrontados,  vez  que  ambos  tratam  do  reembolso  de  
despesas  médicas  espontaneamente  realizadas  em datas  

Desembargador José Ricardo Porto
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escolhidas pelas próprias autoras; bem como divergência de 
decisões,  pois,  enquanto  a  6ª  turma  recursal  de  lages  
adotou o entendimento  de que o estado tem o dever  de  
reembolsar  o  valor  pago  por  cirurgia  espontaneamente 
realizada  em  clínica  particular,  a  1ª  turma  recursal  dos  
juizados especiais do Distrito Federal afastou a condenação 
do  estado,  visto  que  as  despesas  realizadas  pela  autora 
constituem contrapartida inafastável da escolha que tomou"  
(fls. 478-479/e-STJ). 4. Não é possível abstrair as premissas  
fáticas  e  jurídicas  que  o  agravante  atribui  ao  acórdão 
recorrido,  já  que  há  apenas  a  referência  a  existência  de 
"solicitação  administrativa  realizada  ao sus"  na respectiva  
ementa (fl. 327/e-STJ). 5. Os recursos de uniformização 
jurisprudencial são destinados a dirimir teses jurídicas 
conflitantes,  e  não  exame  específico  de  elementos  
fáticos do caso concreto para aplicar o melhor direito à  
espécie.  Nesse  sentido:  PET  9.554/SP,  Rel.  Ministro 
Humberto  Martins,  primeira  seção,  dje  21.3.2013.  6.  
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-Pet 10.116;  
Proc.  2013/0333568-4;  SC;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  
Herman Benjamin; DJE 05/12/2014)

Ademais, cabe a quem alega demonstrar a divergência existente entre 

as turmas da respectiva Corte, ônus do qual não se desincumbiu a PBPREV. 

Nesse norte, vejamos:

PROCESSO CIVIL  E ADMINISTRATIVO.  INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3º,  
DA LEI  N.  12.153/2009.  JUIZADO ESPECIAL.  FAZENDA 
PÚBLICA.  SERVIDOR.  MAGISTÉRIO  ESTADUAL.  
PROMOÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  DISSÍDIO  NÃO 
COMPROVADO.  INOBSERVÂNCIA  DE  REQUISITOS 
FORMAIS.
1.  Nos  termos  do  artigo  12,  §  4º  do   Provimento  nº  
7/2010  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  para  a 
comprovação  do  Incidente  de  Uniformização  de  
Jurisprudência faz-se necessária a realização da prova 
da divergência "mediante certidão, cópia do julgado ou  
pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou  
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver  
sido  publicada  a  decisão  divergente,  ou  seja,  pela  
reprodução  de  julgado  disponível  na  internet,  com  
indicação  da  respectiva  fonte,  mencionando,  em 
qualquer  caso,  as circunstâncias  que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados".
2. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus 
de  realizar  o  necessário  cotejo  analítico  entre  os  

Desembargador José Ricardo Porto
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julgados  postos  em  confronto,  o  que  impede  o  
conhecimento do incidente.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  na  Pet  10.598/AC,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014,  
DJe 29/10/2014)

Por conseguinte, indefiro o pedido de instauração do incidente. 

Passo ao exame do mérito do writ. 

Como pode ser visto do relatório, a impetrante busca, através deste 

mandamus, que lhe seja concedido o benefício previdenciário de pensão por morte, 

por ser dependente econômica do seu avô paterno, ex-segurado da PBPREV. 

Analisando os autos, verifico que a suplicante é neta do Sr. Martinho 

Lemos de Souza, auditor fiscal, que faleceu em 18 de agosto de 2014. 

Segundo consta do caderno processual,  a requerente é dependente 

financeiramente  do  seu  avô,  conforme foi  declarado  na  sentença  judicial  de  fls. 

35/36, proferida nos autos da ação de dependência econômica, a qual reconheceu 

que  o  progenitor  da  impetrante,  desde  o  seu  nascimento,  mantinha  suas 

necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação e vestuário, 

em razão da incapacidade financeira dos seus genitores, tanto que, também estes, 

dele dependiam. 

Friso,  ainda,  que o  pai  da  menor  apresenta  diversos  problemas de 

saúde, que podem não impedir, mas certamente dificultam o labor, já que é portador 

de hepatite C crônica e doenças coronárias, conforme laudos médicos de fls. 48/49. 

Ora, de acordo com o art. 19, da Lei Estadual 7.517/2003, regedora da 

PBPREV e aplicável ao caso, o menor é dependente do segurado desde que sob 

sua tutela e não possua condições de sustento próprio. Vejamos: 

Art. 19 Os critérios de concessão de benefícios observarão  
as regras estabelecidas na Constituição Federal.
Desembargador José Ricardo Porto
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§1º - A pensão por morte do segurado será devida ao menor 
válido até completar a maioridade civil.
§2º -  São dependentes do segurado:
(...)
c)  o  menor,  equiparado  ao  filho,  sob  tutela  e  que  não  
possua  condições  suficientes  para  o  próprio  sustento  e  
educação;

Não obstante o avô não ter possuído a tutela judicial da incapaz, vê-se 

que, de fato, era o seu responsável, porquanto provia as necessidades materiais da 

neta, conforme foi reconhecido na sentença judicial, pelo que considero suficiente a 

demonstrar a dependência econômica. 

Assim, a ausência de tutela da impetrante não pode servir como óbice 

à concessão do benefício pretendido, devendo prevalecer à proteção da criança e 

do adolescente, constitucionalmente amparados não apenas pelos genitores, mas 

por toda a cadeia familiar, além da sociedade e o Estado de Direito, conforme prevê 

o art. 227, da Carta Magna, que dispõe da seguinte forma:

Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado 
assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,  
à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e  
comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade  
e opressão.

Portanto, apesar de não ter havido a constituição, in concreto, de tutela 

ou guarda da litigante pelo seu avô, mostra-se inequívoca a necessidade econômica 

daquela  em  relação  ao  segurado  falecido,  exatamente  nos  termos  do  que 

comprovam os autos. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte: 

RECURSO  OFICIAL.  PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR 
MORTE.  MENOR  SOB  INEQUÍVOCA  DEPENDÊNCIA  
ECONÔMICA DE SEU AVÔ. INEXISTÊNCIA DE TUTELA 
OU  GUARDA  QUE,  IN  CASU,  NÃO  AFASTA  A  
LEGITIMIDA- DE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUSTENTO  DA  JOVEM  PELA  GENITORA.  
PRESERVAÇÃO  DOS  INTERESSES  DA  INCAPAZ.  
Desembargador José Ricardo Porto
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APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  PROTEÇÃO 
CONSAGRADO NO ECA. REFORMA DA SENTENÇA EX 
OFFICIO,  APENAS  PARA  ADEQUAR  OS  JUROS  DE 
MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO 
DA  REMESSA.  Segundo  o  colendo  STJ,  ficou 
estabelecido nos autos que os requerentes viviam às  
expensas de pensão alimentícia, judicialmente definida,  
paga  pelo  avô,  servidor  público.  Assim  sendo,  a  
dependência  econômica  se  presume,  pois  constitui  
corolário  lógico  da  determinação  de  pagamento  de  
alimentos  provisionais,  não  necessitando,  por  
conseqüência,  ser  demonstrada  por  qualquer  outro  
meio de prova. Conforme o TJPB, configurada a posse  
de fato e a dependência econômica estabelecida entre  
segurada  falecida  (avó)  e  a  menor  (neta)  devem  ser  
reconhecidos  os  efeitos  previdenciários  decorrentes  
daquela  relação,  ainda  que  o  segurado  falecido  não 
ostentasse, enquanto vivo, a condição de responsável  
pela guarda judicial  da menor em tela.  O Estatuto da  
Criança  e  do  Adolescente  (eca).  No  que  pertine  à  
especial proteção que a Constituição Federal outorgou 
à  criança  e  ao  adolescente.  É  norma  específica,  razão 
pela qual se sobrepõe à legislação municipal quanto ao rito  
formal  de  inscrição  de  dependentes  previsto  na  Lei  
municipal  [¿]¿.  (TJPB;  RN  0097649-65.2012.815.2001;  
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de  
Britto Lyra Filho; DJPB 26/09/2014; Pág. 17)

Acosto outro julgado deste Sodalício, de minha relatoria, proferido pela 

1ª Câmara Cível, analisando caso semelhante, vajamos: 

PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ABREVIAÇÃO 
DO  NOME  DA  PARTE.  IRRELEVÂNCIA.  CORRETA 
INDICAÇÃO  DO  ADVOGADO  E  DO  NÚMERO  DO 
PROCESSO.  DADOS  SUFICIENTES  PARA 
IDENTIFICAÇÃO  DOS  AUTOS.  FINALIDADE  ATINGIDA.  
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. - É valida a publicação  
que conste o nome da parte abreviado se existem no ato  
processual outros elementos que possibilitam por completo  
a identificação,  como o nome do patrono e o número do  
processo. - ¿É válida e eficaz a intimação contendo o nome  
abreviado  da  parte,  sobretudo  quando  da  publicação 
constou  o  número  do  feito  e  o  nome  de  seu  advogado.
¿ (STJ. REsp 197846 / DF. Rel. Min. Barros Monteiro. J. em  
15/08/2002).  AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL.  
AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB 
INEQUÍVOCA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE SEU AVÔ.  
CARACTERIZAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO 

Desembargador José Ricardo Porto
 12



Mandado de Segurança nº 2013695-08.2014.815.0000

JUDICIAL  DE  GUARDA  DEFINITIVA  E  DE 
RESPONSABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  TERMO  DE 
TUTELA.  IRRELEVÂNCIA  NO  CASO  CONCRETO.  
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  PROTEÇÃO 
CONSAGRADO NO ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO  AO  REEXAME  NECESSÁRIO.  
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ORA  AGRAVADA.  
DESPROVIMENTO  DA  INSATISFAÇÃO  REGIMENTAL.  -  
Segundo  o  entendimento  mais  abalizado  do  Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica da  
criança em relação a seu avô resta presumida a partir da  
simples constituição de pensão alimen
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00002488820128150571, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator  
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 10-02-2015)

Essencial frisar, por fim, que, segundo o entendimento mais abalizado 

do Colendo STJ, a dependência econômica da criança em relação a seu avô resta 

presumida a partir da simples constituição de pensão alimentícia judicial devida pelo 

progenitor em favor da menor. In casu, existe muito mais que o pagamento de uma 

verba  alimentar,  já  que  o  ascendente  sustentava  exclusivamente  a  sua  neta, 

provendo-a de todas as suas necessidades materiais,  nos termos que seguem:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  PENSÃO  POR  MORTE 
INSTITUÍDA POR SERVIDOR PÚBLICO. ART. 217, II, d DA 
LEI  8.112/90.  NETOS  MENORES  DE  21  ANOS.  
PAGAMENTO  DE  PENSÃO  ALIMENTÍCIA 
JUDICIALMENTE  ACORDADA  É  SUFICIENTE  PARA  A  
COMPROVAÇÃO  DA  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA.  
PRÉVIA  DESIGNAÇÃO  DE  DEPENDENTES.  
FORMALIDADE QUE PODE SER SUPRIDA POR OUTROS 
MEIOS  IDÔNEOS.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ficou estabelecido nos 
autos  que  os  requerentes  viviam  às  expensas  de  
pensão  alimentícia,  judicialmente  definida,  paga  pelo  
avô,  Servidor  Público.  Assim  sendo,  a  dependência  
econômica se presume, pois constitui corolário lógico  
da  determinação  de  pagamento  de  alimentos  
provisionais, não necessitando, por conseqüência,  ser  
demonstrada por qualquer outro meio de prova. 2. Nos 
termos do art. 217, II, d da Lei 8.112/90, é beneficiário da  
pensão  por  morte  a  pessoa  designada  que  viva  na  
dependência econômica do Servidor, até 21 anos.  3. A 
designação representa, tão-somente, o aperfeiçoamento de  
um ato de vontade, trata-se de uma formalidade que visa  
Desembargador José Ricardo Porto
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facilitar  e  abreviar  os  trâmites  burocráticos  para  o  
pagamento  da  pensão  por  morte,  não  podendo  ser  
encarada  como  condição  determinante,  sob  pena  de  
perpetrar  injustiças  insuperáveis  em  relação  àqueles  que 
por  desatenção,  desídia ou mesmo ignorância  deixam de 
formalizar  nos  assentamentos  funcionais  o  registro  dos 
dependentes.  4.  A jurisprudência  desta Corte  firmou a  
orientação  de  que  a  ausência  de  ato  formal  de 
designação pode ser suprida por outros meios idôneos 
capazes de demonstrar o desejo do Servidor de instituir  
dependente  como  beneficiário  da  pensão.  5.  
Preenchidos  os  requisitos  do  art.  217,  II,  d  da  Lei  
8.112/90,  uma  vez  devidamente  comprovada  a  
menoridade e a dependência  econômica,  é de rigor o  
restabelecimento  da  pensão por  morte  instituída  pelo  
Servidor  Público falecido  em proveito  dos  netos,  que 
anteriormente  eram  mantidos  pelo  avô  por  meio  de  
pensão  alimentícia. 6.  Agravo  Regimental  do  INSS 
desprovido. (STJ-AgRg no REsp 1362822/PE, Rel. Ministro  
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª TURMA, julgado em 
09/04/2013, DJe 17/04/2013).

Portanto,  sob  tal  prisma,  vislumbrando-se  a  inegável  dependência 

econômica  da  impetrante  em  relação  ao  seu  avô  segurado,  denota-se  a 

imprescindibilidade de estabelecimento do benefício da pensão por morte em favor 

da neta, o que decorre, inclusive, da proteção do menor consagrada na disciplina 

cogente  do Estatuto  da  Criança e  do Adolescente,  a  despeito  de  inexistir  tutela 

formal.

Ainda sobre o tema, acosto outros julgados do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO PROVISÓRIA POR MORTE.  
ART.  217,  II,  B,  DA  LEI  N.  8.112/90.  COMPROVAÇÃO.  
DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA.  DESEJO  DE  OBTER  A 
GUARDA DE NETA OBSTADO PELO FALECIMENTO.  1.  
Demonstrado nos autos  a  dependência  econômica da 
neta para com seu avô, bem como o desejo de obter a  
guarda da criança, ação que não foi levada a cabo em 
virtude  do  falecimento  do  servidor  aposentado,  é  
possível a concessão da pensão prevista no art. 217, II,  
b, da Lei n. 8.112/90. 2. Recurso Especial improvido.” (STJ. 
REsp 820.903.  Rel.  Min.  Jorge Mussi.  J. em 16/06/2009). 
Grifei.

Desembargador José Ricardo Porto
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“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EX-
COMBATENTE.  REVERSÃO  DA PENSÃO  POR MORTE.  
NETO  SOB  GUARDA  DO  AVÔ.  POSSIBILIDADE.  
PREVALÊNCIA  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  1-  Prevalece  o  artigo  do  Estatuto  da  
Criança  e  do  Adolescente,  a  fim  de  possibilitar  a  
reversão da pensão por morte (ex-combatente) se existe  
comprovada  dependência  econômica.  2-  Agravo 
regimental  a  que  se nega  provimento.”  (STJ.  AgRg-REsp 
785.689.  Relª  Desª  Conv.  Jane Silva.  J.  em 28/08/2008). 
Grifei.

Por oportuno, friso que o julgador deve aplicar a lei em atendimento 

aos  fins  sociais  a  que  ela  se  dirige,  principalmente  quando  se  tratar  de  direito 

referente a incapaz, conforme orienta o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, que adiante segue:

“Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais  
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” 

Com  essas  considerações,  indefiro o  pedido  de  instauração  de 

incidente de uniformização de jurisprudência. Ato contínuo, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL, para determinar a PBPREV que proceda à concessão da pensão 

por morte no valor devido à requerente, ratificando a liminar deferida às fls. 87/89 

verso. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro 
dos Santos. Relator: Excelentíssimo Des. José Ricardo Porto. Participaram ainda 
do julgamento os senhores Desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para 
substituir a Exmª. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti). Ausente, justificada-
mente, a Exmª. Desª Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente à sessão a Exmª. Drª. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procu-
radora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala de sessões da Primeira Seção Especializada Cível do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 01 de abril de 2015.

          

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

          
J/02- J07(R)
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