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REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  - AÇÃO  EM
QUE SE PEDE O RETROATIVO E REVISÃO DA PENSÃO
POR MORTE  CONCEDIDA APÓS O RECONHECIMENTO
JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E O DE
CUJUS  – DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO A PARTIR
DA  DATA  DO  ÓBITO,  RESPEITADO  O  PRAZO
PRESCRICIONAL  DE  CINCO  ANOS  A  CONTAR  DO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  -  SENTENÇA  JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE–  IRRESIGNAÇÃO  DA
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  –  REGRAMENTO
PREVIDENCIÁRIO  QUE  REPRODUZ  FIELMENTE  AS
DISPOSIÇÕES  DA  LEI  8.213/91-  PENSÃO  DEVIDA  A
PARTIR DO ÓBITO SE SOLICITADA NOS 30 DIAS APÓS
A OCORRÊNCIA DA MORTE  OU  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  SE  ULTRAPASSADO  O  PRAZO
SUPRA – PECULIARIDADE DO CASO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ART. 333, I, DO CPC/73 – INCÛMBÊNCIA DO AUTOR –
IMPOSSIBILIDADE  DO  PAGAMENTO  RETROATIVO  –
PRECEDENTES DO STJ – PROVIMENTO DO APELO E
DA REMESSA NECESSÁRIA - REFORMA DA SENTENÇA
– IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  – PROVIMENTO  DO
RECURSO.

A pensão por morte  é devida a partir  da demonstração  à
Autarquia Previdenciária  da qualidade de segurado do  de
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cujus, bem como da relação de dependência do beneficiário,
tornando-se  devida  desde  a  data  do  óbito  caso  haja
requerimento  administrativo  nos  trinta  dias  posteriores  à
morte ou, desde a data do requerimento, caso ultrapassado
o prazo anterior.

Embora o reconhecimento da união estável entre a autora e
o de cujus  opere  efeitos ex  tunc  ao início  da relação de
convivência  estabelecida  entre  ambos,  impossível  o
acolhimento do pagamento retroativo relativo ao pedido de
pensão por morte à data do óbito se não há demonstração
nos autos do requerimento administrativo formulado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO  

Trata-se de  Remessa Oficial e  Apelação Cível interposta pelo
IPAM – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do
Município de Bayeux, contra os termos da sentença do juízo da 4ª Vara da
Comarca de Bayeux (fls. 93/95), que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão
e Cobrança de Pensão Previdenciária, ajuizada por  Lúcia Maria de Oliveira
em face do  Município de Bayeux e do ora apelante, julgou procedente, em
parte, o pleito exordial, para condenar as demandadas a pagar à demandante a
pensão  previdenciária  deixada  pelo  ex-servidor  José  do  Rego  Monteiro,
período de 08/12/2005 a 18/12/2008,  com correção monetária  pelo INPC a
partir do vencimento da prestação de juros de mora pelos índices aplicados à
caderneta de poupança, estes a partir da citação.

No  presente  apelo,  a promovida/apelante  (IPAM)  aduz  que  o
termo inicial do pagamento da pensão por morte pode ser a data do óbito, caso
haja solicitação dentro do período de 30 dias desta ou, passado este prazo, a
partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91
e art. 43 da Lei Municipal nº 1.347/2014. Nessa esteira, limita sua irresignação
ao fundamento de que não há prova do requerimento administrativo formulado
pela autora em relação à pensão e seus retroativos, devendo ser considerado a
data da citação como o termo inicial para o pagamento dos retroativos.

Contra-arrazoando, a autora/apelada pugnou pela manutenção da
sentença (fl.108).

Às  fls.  115/118,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento  da  Apelação  e  da  Remessa  Necessária,  considerando  o  termo
inicial como o requerimento administrativo realizado após o reconhecimento da
união estável.

VOTO
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Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
Apelação  Cível)  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a  égide  do
regramento anterior, mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da Lei
nº  13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art.
1º  da  nova  lei  processual,  art.  6º  da  LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal.

A autora/apelada –  Lúcia Maria de Oliveira – ajuizou a presente
ação, com base no reconhecimento judicial de sua União Estável  do Sr.  José
do Rego Monteiro, requerendo o pagamento dos valores retroativos a título de
pensão  por  morte,  desde  a  data  do  óbito  do  ex-companheiro  até  o
reconhecimento da união estável.

Narrou a autora que teve deferido o seu requerimento de pensão
por morte após o trânsito em julgado da ação declaratória de união estável, em
18/12/2008 e, muito embora houvesse a solicitação administrativa, a autarquia
não realizou o pagamento dos valores retroativos à data do óbito do seu ex-
companheiro, em 21/09/2005. Afirmou, ainda, que deveriam ser cessados os
descontos realizados a título de empréstimo pessoal, revisando-se o valor da
pensão. 

Na sentença,  o magistrado reconheceu a ocorrência parcial  da
prescrição no que se refere ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Quanto à matéria de fundo, verificou que houve o reconhecimento da condição
de companheira com o pronunciamento judicial na declaração de união estável,
determinando que  fossem  pagos  os  retroativos,  observado  o  prazo
prescricional.

Registre-se, por oportuno, que o magistrado não acolheu a tese
autoral  que pretendia revisar  o valor do benefício  previdenciário,  inexistindo
recurso apelatório contra esse capítulo da sentença.

O IPAM – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Públicos do Município de Bayeux  efetuou o pagamento da pensão por morte
em 18/02/2008,  após o trânsito  em julgado da ação de reconhecimento  de
união estável.

Essa pensão  por  morte  é  devida  a  partir  da  demonstração  à
Autarquia Previdenciária da qualidade de segurado do de cujus, bem como da
relação de dependência do beneficiário, tornando-se devida desde a data do
óbito caso haja requerimento administrativo nos trinta dias posteriores à

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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morte ou,  desde  a  data  do  requerimento,  caso  ultrapassado  o  prazo
anterior.

Sobre  a  matéria,  o  Regime  de  Previdência  do  Município  de
Bayeux  (Lei  nº  1.347/2014)  reproduz  as  disposições  do  art.  74  da  Lei  nº
8.213/91, in verbis:

Art.  74.  A pensão por  morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data:         (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto
no inciso anterior;        (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997).

De fato,  há  entendimento  difundido na jurisprudência  pátria  no
sentido de que, em caso de pleito previdenciário, o benefício deve ser pago
retroativamente desde a data do requerimento administrativo, já que, a partir
dali, a administração tomou conhecimento do  fato e, desde aquele momento,
teria, em tese, a obrigação de atendê-lo.

Entretanto,  conforme  mencionado  pelo  próprio  magistrado  na
sentença (fl.94),  inexiste  nos autos prova de requerimento administrativo do
benefício previdenciário por parte da autora no período compreendido entre o
óbito do ex-companheiro e a liberação da pensão após o trânsito em julgado da
declaração da união estável entre o casal.

Dessa forma, embora o reconhecimento da união estável entre a
autora e o de cujus opere efeitos ex tunc ao início da relação de convivência
estabelecida entre ambos, impossível o acolhimento do pagamento retroativo
relativo  ao  pedido  de  pensão  por  morte  à  data  do  óbito  se  não  há
demonstração  nos  autos  do  requerimento  administrativo  formulado  nesse
sentido.

Nessa  toada,  urge  esclarecer  que  é  da  autora  o  ônus  de
comprovar que houve requerimento administrativo da pensão, na forma do art.
333, I, do CPC/73 e, demonstrada a ausência no caso concreto, o termo inicial
para  o  pagamento  da  pensão  por  morte  seria a citação  da  autarquia
previdenciária, afastando a tese da data do óbito.

Nessa linha, seguem os precedentes do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.

     Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                             4



Apelação Cível nº 0003929-79.2010.815.0751

PENSÃO  POR  MORTE.  ÓBITO  POSTERIOR  À
ALTERAÇÃO DO ART.   74  DA  LEI  8.213/91.  AUSÊNCIA
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  TERMO
INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DO INSS PROVIDO.
1.  Tendo o óbito do segurado ocorrido em data posterior à
alteração do art.   74  da Lei  8.213/91 e  ausente  o  prévio
requerimento administrativo,  esta Corte Superior pacificou o
entendimento de que o termo inicial do benefício deverá ser
fixado na data da citação válida.   Precedentes:   AgRg no
REsp.  1.574.125/PR,  Rel.  Min.  SÉRGIO  KUKINA,   DJe
1.4.2016;  AgRg no AREsp. 823.800/SP, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  DJe  8.3.2016;  AgRg  no  AREsp.
822.647/SP,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,   DJe
25.2.2016;   REsp.   1.568.343/SP,   Rel.  Min.  HERMAN
BENJAMIN,  DJe 5.2.2016; AgRg no Ag 1.100.869/SP, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe 25.9.2014.
2.  Agravo Regimental do INSS provido para fixar o termo
inicial da pensão por morte na data da citação válida, com a
ressalva do ponto de vista pessoal do relator.
(AgRg  no  AREsp  102.823/BA,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
16/06/2016, DJe 01/07/2016)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR
MORTE.  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  TERMO
INICIAL.  DEPENDENTE  INCAPAZ.  PAGAMENTO
INTEGRAL ENTRE A DATA DO ÓBITO E DA CITAÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que
os  dispositivos  legais  tidos  por  violados  constem,
expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo,
admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie.Precedentes do STJ.
2. Em regra, o termo inicial para o pagamento do benefício
deve recair na data do requerimento administrativo ou, na
falta deste, na data da citação, como no caso, uma vez que
é a  partir  de  um desses eventos  que se forma o  vínculo
entre a administração e o interessado.
3. O incapaz, contudo, tem direito ao benefício de pensão
por morte desde o óbito do instituidor, uma vez que não se
sujeita aos prazos prescricionais.
4. Se, no período compreendido entre o óbito do instituidor e
a  data  da  citação,  somente  o  filho  incapaz  fazia  jus  à
pensão,  este  deve  receber  o  valor  integral  do  benefício,
sendo  cabível  o  rateio  entre  os  demais  dependentes,  em
partes iguais, somente a partir da citação.Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  470.045/PE,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014,
DJe 20/05/2014)
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Em  sendo  assim,  nos  casos  em  que  não  há  requerimento
administrativo, a regra geral nos pedidos de concessão da pensão por morte
determina o pagamento da verba retroativa a partir da citação da autarquia na
respectiva ação, à luz do art. 2192 do CPC, segundo o qual a citação válida
constitui em mora o devedor.

Entretanto,  existe  peculiaridade  no  caso  que  prejudica  o
deferimento da medida a partir da citação, posto que o implemento da pensão
por morte se deu automaticamente após o reconhecimento  judicial da união
estável  entre  a  beneficiária  e  o  de  cujus,  inclusive  com  o  pagamento  de
parcelas retroativas (fls. 22/24; 28) pelo próprio Instituto de Previdência.

Assim,  tendo  em  vista  que  a  pretensão  autoral  busca  o
pagamento de parcelas pretéritas, a sentença deve ser reformada e o pedido
julgado inteiramente improcedente, à luz das disposições retromencionadas.

Face  ao  exposto,  DOU PROVIMENTO à  Remessa  Oficial  e  à
Apelação do IPAM –  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores
Públicos  do  Município  de  Bayeux para  julgar  improcedente  a  ação,  em
harmonia com o parecer ministerial.

Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando a aplicação do art.
12 da Lei nº 1.060/50 quanto à beneficiária da justiça gratuita.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 28 de
novembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

 

G/05

2  Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e,  ainda quando
ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
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